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Mots fòssils romànics en l’onomàstica catalana

Mar Batlle 
Institut d’Estudis Catalans

Josep Moran I Ocerinjauregui 
Institut d’Estudis Catalans

Resum:

Els components lèxics inicials dels noms propis perduren deslexicalitzats, de manera que en 
l’onomàstica romanen fossilitzats mots que han caigut en desús. En aquest treball es tracten alguns d’aquests 
mots que es remunten al període protoromànic i que només es conserven en noms propis, com cerc ‘roure’, 
present en els topònims Cercs i Cerqueda, o many ‘gran’, present en topònims com Campmany.

Paraules clau: 

toponímia, llatí, català antic.

Abstract:

Initial lexical component of proper noun last deslexicates so that in onomastic  they remain as fossilized 
words which are no more in use. In this paper are  considered some of this words coming from the 
protoromanic period which are only manteined as proper nouns, as cerc, «oak», appearing in place-names 
such as Cercs and Cerqueda or many «big» appearing in proper nouns as Campmany.

Key words: 

toponymy, latin, old catalan

En l’estudi del lèxic romànic primerenc, la toponímia és, sens dubte, una de les mi-
llors fonts d’informació, ja que, com és sabut, els components lèxics inicials dels noms 



6 Mar Batlle y Josep Moran i Ocerinjauregui

propis antics perduren deslexicalitzats en molts topònims. Així, en l’àrea catalana trobem 
topònims que contenen veritables fòssils lingüístics, procedents de diferents èpoques, 
però amb el tret comú que provenen de mots comuns avui caiguts en desús. En aquests 
topònims es troben formes que es van fossilitzar sense quedar recollides com a noms 
comuns en la documentació antiga de què avui disposem, com ardenya ‘altiplà’, cerc 
‘roure’ o costoja ‘custòdia’. En altres ocasions les formes s’arriben a documentar en 
llatí medieval com a noms comuns, com calm ‘altiplà erm’, i, �ns i tot, en català medie-
val, com quer ‘roca gran, penya’. Tots aquests topònims són mostres de les tendències 
naturals que modelen les llengües, en què certes formes acaben imposant-se sobre d’al-
tres, ja sigui en llatí (magnus, -a versus grandis, -e), en català primerenc (cerc versus 
roure, alzina) o en català medieval (quer versus penya, roca gran). Passem ara a descriu-
re’n algunes mostres.

FORMA: ARDENYA, ARDENA ‘ALTIPLÀ’

No documentada com a nom comú, generalment se li atribueix un origen cèltic, però 
Jacques Astor (2002: 894) a�rma: «Dérivé italo-celtique arduenna d’une racine ard- à 
rapprocher de arduus latin, haut, abrupt». I en aquest sentit Corominas (OnCat, s. v. Ar-
denya) a�rma: «Com que arduos ‘alt’ no sols és itàlic i goldèlic [sic], el més versem-
blant és que a Catalunya sigui sorotàptic (...)». En català es troba generalment la forma 
Ardenya, amb la palatalització regular del grup -nn- > [ɲ], però en l’àmbit pirinenc, on 
es produïa la simpli�cació -nn- > [n], la forma viva és Ardena. El topònim actual més 
signi�catiu és el de pla d’Ardenya a Vallirana (Baix Llobregat) i precisament denomina 
un altiplà, que és el sentit etimològic primitiu del mot ardenya (Moran, 1995: 104-105).

FORMA: CALM, CALMA ‘ALTIPLÀ ERM’

Aquests mots provenen respectivament del llatí calmis, -is, fem., i de calma. Es 
troben documentats en llatí medieval com a noms comuns (GMLC, s. v. calma, calmen i 
calmis -is), però no en català. Com a topònims catalans es documenten en l’àrea del ca-
talà septentrional connectant amb l’occità i amb el francès chaume (Dauzat & Rostaign 
1963, s. v. Calm (La)). Quant a la procedència, a les formes documentades en llatí medi-
eval (no �gura en llatí clàssic). Dauzat & Rostaign li atribueixen un «origne pré-celt, dér. 
du prè-indo-eur. *Kal- pierre, rocher, hauteur dénudeé», mentre Corominas (OnCat. s. v. 
Calmella) a�rma que és «d’origen pre-romà indoeuropeu i segurament sorotàptic».

Sovint apareixen amb l’article salat aglutinat, com en (Sant Hilari) Sacalm i Puigsa-
calm, o amb l’article literari, com en el pla de la Calma, on el substantiu pla té el mateix 
sentit primitiu que calma. La presència de l’article en aquests topònims és un senyal que 
originàriament era considerat com un nom comú descriptiu, encara que posteriorment 
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caigué en desús; potser hi in
uí la confusió amb el mot calma ‘tranquil·litat’, tenint en 
compte que es tracta de llocs generalment solitaris, ‘calmats’. Precisament en dos docu-
ments en llatí dels anys 978 i 1038 s’identi�ca el mot calm amb el sentit de area mala 
‘era, espai dolent, erm’ referit al pla de la Calma (GMLC, s. v. calmis). Com a derivat 
diminutiu tenim el topònim Calmella al Vallespir (OnCat. s. v. Calmella).

FORMA: CASSANY, CASSANYA, CASSANET, MARQUEIXANES

Per a la denominació del roure, en català arcaic també existí un mot antic transmès 
per mitjà de la forma cèltica *cássanos, de la qual es conserven derivats en la toponímia, 
com Cassany < *(mons) cassánio (Querol, Alt Camp), la Cassanya < *(silva) cassa-
nia (Saltó, Con
ent), Cassanet < *cassanetu ‘roureda’ (Fullà, Con
ent) (GMLC, s. v. 
cassanus; OnCat, s. v. la Cassanya). Sí que es conserva com a nom comú el derivat cas-
sanella ‘cecidi del roure’ (DCVB i DECat, s. v. cassanella). Segons Paul Aebischer 
(1934: 36-58), aquesta forma també apareix en el topònim d’origen religiós precristià 
Marqueixanes (Con
ent), compost de matres *caxanas ‘mares roures’, que és una re-
líquia de la dendrolatria, és a dir, del culte als arbres, en aquest cas al roure, com a símbol 
diví de fortalesa i fecunditat (OnCat, s. v. Marqueixanes).

FORMA: CERC ‘ALZINA, ROURE’

Del llatí clàssic quercus ‘roure, alzina’ derivà en llatí vulgar una forma dissimilada 
*cerquus (com en el cas de quinque > cinque > cinc), de què devia provenir el nom 
català cerc que ha romàs fossilitzat en la toponímia en diverses formes: Cerc (Alt Urgell), 
Cercs (Berguedà), Cercèdol (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell), Cercenedes (Osor, la 
Selva), Cercós (Osor, la Selva), riera de Cercosa (Cubells, Noguera), boixeder de Cer-
queda (Josa i Tuixén, Alt Urgell), Pugicercós (Tremp, Pallars Jussà). El substantiu cerc 
degué caure en desús substituït en el període preliterari per roure (< robore) i alzina (ll. 
vg. ilicina, ll. cl. iliceus), que són les formes que han perdurat en el lèxic comú.

Paul Aebischer (1963: 118-119) va demostrar que *cerquus havia estat un mot ben 
viu en el llatí parlat en les comarques catalanes (com suggereix la variació de formes 
fossilitzades en la toponímia), i que el nom de lloc Cercho Santo al·ludit en un pergamí 
original del 1046 referent a la vall de Siarb, ara dita de Soriguera (Alt Urgell), és un tes-
timoni de la dendrolatria precristiana i, concretament, del culte a l’alzina.

FORMA: COSTOJA ‘CUSTÒDIA’

Documentada per primera vegada l’any 936 en la forma Costogia, se li atribueix 
l’ètim llatí custodia ‘custòdia, guarda’. Apareix amb variants en la toponímia menor 
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(OnCat, s. v. Costoja). Com a nom comú no es troba documentat en català, potser perquè 
molt aviat es va adoptar la forma culta custòdia, incorporada en el llenguatge eclesiàstic 
i jurídic. Sí que apareix en català antic el verb costoir (< custodire) i les variants coste-
ir, consteir, després també substituït per custodiar, derivat de custòdia (DCVB, s. v. 
costoir; DECat, s. v. custodiar).

FORMA: DOMENY ‘DOMINI’, DOMENGE ‘DOMINICAL’

El nom comú domeny < dominium ‘domini, propietat’ (derivat de domus ‘casa’) no 
es troba documentat en català antic. Roman fossilitzat en la toponímia, tant en singular, 
Domeny (Sant Gregori, Gironès), com en plural, Sant Jaume dels Domenys (Baix Pene-
dès). Josep Carner va recrear aquesta forma rimant amb empeny (DCVB, s. v. Domeny). 
Segurament Corominas es refereix a aquest cas excepcional quan diu que «no s’ha d’usar 
com a nom comú» (DECat, s. v. dominar). En el llatí medieval del període feudal es tro-
ba documentada la forma dominium (GMLC, s. v. dominium).

El mot domenge < dominicum ‘dominical’, derivat de dominium (GMLC, s. v. do-
minicus) es troba substantivat (amb el valor de ‘domini’) en català medieval (DECat, s. v. 
dominar), però posteriorment també caigué en desús com domeny, ambdós substituïts 
per la forma sàvia domini. Tanmateix, però, s’ha mantingut deslexicalitzat en la toponí-
mia, tant en singular, lo Domenge (Gandesa, Alt Camp), com en plural, Domenges (Móra 
la Nova) (OnCat, s. v. Domeny i Domenge).

FORMA: ESTAÓ, ESTAON ‘ESTACIÓ’

Del llatí statio, -onis ‘lloc de parada o d’estada’, com diu Corominas (OnCat s. v. 
Estaon i noms a ns), aquest mot amb forma hereditària només ha restat fossilitzat en la 
toponímia, com en Estaó (Arfa, Alt Urgell) i Estaon (Alt Pallars), que presenta la solució 
pallaresa primitiva (DECat, s. v. estar). En canvi, sí que es documenta com a nom comú 
la forma sàvia estació, ja emprada per Ramon Llull (DCVB, s. v. estació).

FORMA: FLIX ‘REVOLT’

Provinent del llatí flexus, -us ‘doblegament, viratge’, acusatiu flexum, la forma 
ix en el sentit primitiu de revolt, sobretot referit a un curs 
uvial, apareix en la toponí-

mia no solament en la denominació d’una vila important de la Ribera d’Ebre, sinó també 
en la denominació d’altres topònims menors, com el lix, antic mas de Bigues (Vallès 
Oriental) situat en un revolt del Tenes; lix, mas de Tous (Anoia), situat en un revolt de 
la riera de Tous; lix, poblet de la Sentiu de Sió (Noguera), prop d’un meandre del riu 
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(OnCat, s. v. lix). Amb aquest sentit de descriptiu geogrà�c el terme ix no es documen-
ta com a nom comú, però sí que es troba com a terme nàutic en el sentit de ‘�l usat, re-
bregat’ (DCVB, s. v. ix, DECat, s. v. ectir).

FORMA: (FONT)ETA

Malgrat que la terminació -eta actualment té un sentit diminutiu, Corominas (On-
Cat, s. v. font) opinà, en principi, que en el topònim onteta (Baix Empordà) no devia 
tenir originàriament aquest sentit: «És secundari (...) que es tracti sempre del diminutiu 
fonteta o bé de fonte tecta ‘font coberta’: és sabut que el nom del poble de Fonteta 
del Baix Empordà prové d’aquest (...).» Joan Bastardas (1995: 280), però, corregí 
aquesta a�rmació: 

«Sense la documentació antiga, mai no s’hauria pogut establir l’etimologia d’un nom 
d’aparença tan transparent com el de onteta (Baix Empordà) que no vol dir ‘font petita’ sinó 
‘font que brolla’. Tenim, en efecte, molt ben documentat el topònim en diplomes del segle ix 
que designen la població amb el nom de ons edictus. Cal partir, però, de la forma femenina: 
fonte edicta». 

I en nota afegeix: 

«Corominas (DECat, iv, 107a, 5) diu que és cosa sabuda que el nom del poble de onteta 
al Baix Empordà procedeix de fonte tecta ‘font coberta’. Potser és un simple lapsus. (...) Sem-
bla que en el domini català moltes fonts porten el nom de onteta; en cada cas caldrà examinar 
si es tracta d’una font petita o d’una font coberta o una font que brolla».

A la vista d’aquesta informació de Bastardas, però sense esmentar-ne la procedència, 
Corominas (OnCat, s. v. onteta) recti�cà i a�rmà que 

«Contra les aparences el nom d’aquest poble del Baix Empordà (...) no és un diminutiu de 
font sinó un compost amb adjectiu. La unanimitat de les menc. medievals ho mostra, però també 
demostra que no ens podem �ar del supòsit, natural, que es tractés d’una ‘font coberta’ (fontem 
tectam). Aqueixes mencions es presenten des de molt antic, i en gran quantitat, mostrant que 
probablement ve de fontem edĭtam, sens dubte en el sentit de ‘font descoberta’: tal com les 
innombrables ‘ ont Trobada’, que constatem arreu a totes les comarques catalanes».

Quant a l’origen de edictus, edicta, que Corominas interpreta com a edĭtam (cosa 
improbable perquè per raons fonètiques hauria donat euda o eda i no eta), sembla que es 
tracta del participi perfet edīctum, edicta, del verb edīco, -ere ‘fer públic, evident’, 
que Bastardas interpretava en el sentit ‘que brolla’, és a dir, que era evidentment una font.

FORMA: FRET, FRETA ‘TRENCAT, TRENCADA’

Com és ben sabut, el derivat català del verb llatí frangere ‘rompre, trencar’ fou 
frànyer (DCVB, s. v. frànyer; DECat, s. v. fracció), el participi passat del qual fractu, 
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-ta havia de donar regularment freit > fret, freita > freta. En català escrit, però, la prime-
ra forma documentada d’aquest participi, de la segona meitat del segle xiii, no és pas 
l’etimològica, sinó frant, amb -n- analògica provinent de les altres formes d’aquest verb 
(Martí, 2002:174).

Les formes etimològiques es troben fossilitzades en nombrosos topònims (OnCat, s. 
v La reita, -freta, -fret), com per exemple en la reita (Arfa, Alt Urgell), provinent de 
olla fracta ‘gorja rompuda’. En general, però, les formes fossilitzades, deslligades del 
sentit original, han sofert deformacions per etimologia popular. Algunes han estat confo-
ses amb l’adjectiu fred, freda, com Vicfred (Sant Gregori de la Plana, Segarra) o Esplu-
gafreda. D’altres s’ha confós amb fet, feta (participi de fer), per metàtesi de la -r-, com 
en Penafreta > Prenafeta (Montblanc, Conca de Barberà), o per dissimilació rr-r > rr-ø, 
com en Torrefreta > Torrefeta (Segarra). Aquesta confusió de sentits és palesa en el re-
frany popular «Val més Torrefeta que Castellserà» (DCVB, s. v. Torrefeta).

FORMA: JUÏC, JUÏGA ‘JUEU, JUEVA’

Mentre que en el vocabulari comú com a gentilici han prevalgut les formes jueu, jueva 
(del llatí iudaeus, -a, -um), en la toponímia apareixen sobretot les variants ju c, ju ga, com 
en Montju c (a Girona, Barcelona, Palau-Solità i Plegamans, Font-rubí) o Vilaju ga (Alt, 
Empordà), provinents de iudaicus, -a, -um, que presenta generalment una evolució iudai-
cu > *judęicu > ju c (DECat. s. v. jueu; OnCat s. v. ju c, mont-, Vilaju ga, i altres noms 
derivats del nom dels jueus). També es conserva la forma uegues (Torrelles de la Salanca, 
Rosselló), que presenta l’evolució Iudaicas > Iu(d)egues > uegues.

FORMA: LADA ‘AMPLA, EXTENS’

Provinent directament de l’adjectiu llatí latus, -a, -um ‘ample, extens’, en català 
només ha perdurat la forma femenina lada < lata fossilitzada en la toponímia: la uàr-
dia Lada (Montoliu de Segarra, Segarra), Comalada (vall del Vallespir), Igualada < 
aqua lata ‘aigua, riu ample’ (Anoia), Peralada < petra lata ‘roca ampla’ (Alt Empor-
dà), Vilada < vila lata ‘vila ampla’ (Berguedà) (OnCat, s. v. -lada, -lat). En aquests 
topònims notem que si bé es manifesta l’evolució fonètica regular -t- > -d- (lata > 
lada), la l- inicial no arribà a palatalitzar-se abans de l’aglutinació amb el substantiu. Les 
formes lat i lata es documenten com a adjectius en català antic (DCVB, s. v. lat, lata); es 
tracta, però, de formes sàvies, com ho demostra el manteniment de la -t- intervocàlica.

FORMA: LLANA, LLANERA ‘PRAT’

En el sentit geogrà�c descriptiu d’una extensió de terra no conreada, generalment 
plana, el mot llana, provinent del cèltic landa (tot i que també es viu en germànic, land 
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‘camp, terra’), va desaparèixer molt aviat en català, probablement per confusió amb llana 
(del llatí lana ‘pel d’ovelles’), però se’n conserven algunes mostres en la documentació 
antiga i també ha romàs fossilitzat en alguns derivats toponímics, com Llanars, Llanera 
i Llaner (OnCat, s. v. llana). Quant a l’evolució fonètica consonàntica, llana presenta 
palatalització de la l- inicial i la simpli�cació -nd- > -nn- > -n-: landa > llanna > llana. 
En occità, on no s’ha produït la confusió fonètica, ambdós mots, landa i lana, s’han 
mantingut com a noms comuns en ús.

En el cartulari de Sant Cugat del Vallès trobem un exemple clar de la substitució 
d’aquesta forma. El document 76, del 17 de gener de 965, es refereix a una propietat si-
tuada al delta o marina del Llobregat, dins el terme de Sant Boi, «prope estanno Lana-
rie», que limitava «de meridie in ipsas lannas fenosas», on lannas fenosas encara té el 
sentit descriptiu de ‘camps de fenc’. Per contra, el document 1021, del 27 d’octubre de 
1158, es refereix a «in prato Lanera», on la forma prat ha substituït llana fenosa, i el 
derivat llanera ja es troba toponimitzat. Posteriorment la forma llanera va desaparèixer 
del tot, alhora que es consolidà la forma prat �ns a denominar la població que s’hi for-
marà a partir del segle xvi, el Prat de Llobregat (Codina, 1969).

FORMA: MANY, MANYA ‘GRAN’

Probablement, el cas més paradigmàtic de competència entre dos adjectius sinònims 
d’origen llatí es dóna entre els derivats de grandis, -e i magnus, -a. Segons Väänanen, 
grandis ja era el més concret i preferit en llatí vulgar. De manera que �gura vint vegades 
a la Peregrinatio Aetherie davant de quatre ocurrències de magnus, tres de les quals 
formen part de la locució tan magnus, que va donar en català antic la forma tamany 
(Väänänen, 1968: § 155).

Malgrat que l’adjectiu many, manya (< magnum, magnam) no es documenta com a 
nom comú en català, sí que el trobem fossilitzat en diversos topònims, que indiquen la 
perduració d’aquest adjectiu en català antic, com Casamanya (Andorra), Campmany 
(Alt Empordà), Montmany (Vallès Oriental) o Vallmanya (Alcarràs, Segrià; Pinós, Solso-
nès, etc.) (DCVB, s. v. many). A aquests topònims s’hi pot afegir l’antropònim Carle-
many (DCVB, s. v. Carlemany). 

FORMA: QUER, QUERA ‘ROCA GRAN, PENYA’

Provinent dels substrat lingüístic preromà, en els documents medievals en llatí apa-
reix ben documentat com a sinònim de rupes en el sentit de ‘roca gran, penya’ (GMLC, 
s. v. carius, cherus). També es documenten en català medieval com a nom comú la forma 
quer, la forma quera, probablement d’origen plural neutre en el sentit de ‘penyalar’, i el 
diminutiu querol (DECat, s. v. quer). Com a nom comú era viu l’any 1306 «sobre un gran 
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quer que ha en lo conch de Vingrau», però l’any 1635 ja apareix acompanyat d’un genè-
ric «les roques de la Quera» (DCVB, s. v. quer).

Avui es troba fossilitzat en nombrosos topònims, com castell del uer (Prats de 
Lluçanès, Osona), la uera (Estamariu, Alt Urgell), uerol (Alt Camp). I també en for-
mes aglutinades acompanyat d’adjectius, com ueralbs (Ripollès), ueralt (Bellprat, 
Anoia), el uerforadat (Cava), el uermany (Pals, Baix Empordà), uerroig (Portbou), 
etc. Per a més informació veg. Gulsoy, 1996.

FORMA: RUPIT ‘ROCÓS’

Encara que no hagi deixat rastre en el vocabulari ordinari, el mot llatí rūpe, -is ‘espadat, 
cingle, roca’, que era considerat sinònim de quer, de la mateixa arrel de rumpĕre ‘rompre’, 
devia ser viu en un període romànic arcaic perquè ha donat alguna mostra en la toponímia. El 
cas més conegut i evident és el de upit a Osona, situat sota un penyal amb un castell roquer 
al capdamunt. Segons Corominas (OnCat, s. v. rupit), per justi�car el manteniment de la -p- 
intervocàlica, ha de provenir d’una variant *rupietum del llatí vulgar, que generalitzà el grup 
-pi- a partir de la forma clàssica rupium, després convertida en *rupietum.

No sembla que s’hi pugui associar, directament almenys, el topònim upià (< Rupi-
ano), al Baix Empordà, que segons Aebischer (1928: 129) prové de l’antropònim romà 
Rupius, el qual, però, sí que pot tenir una relació amb rūpe.

FORMA: SENTIU ‘ESBARZER’

Encara que no hagi transcendit com a nom comú, el mot llatí sentis, -is ‘esbarzer, 
bardissa, arbust espinós’, a través de la forma tardana sentix, -īcis devia tenir una certa 
extensió en un període protoromànic o romànic primitiu a la vista de les mostres que en 
trobem en la toponímia. Com a derivats de sentīce, a més de les formes pròpiament 
catalanes la Sentiu (de Sió) (Noguera) i la Sentiu (Gavà, Baix Llobregat), en el País Va-
lencià és present la solució Sentitx, de caràcter mossàrab, per a la denominació d’una font 
a Olocau de Carraixet i d’un veïnat d’Énguera. 

També són vives com a topònims les formes derivades Santigosa (< senticosa), per 
a la denominació de la collada de Santigosa a Prats de Molló i a la Garrotxa, la coma de 
Xantagosa a Estamariu (Alt Urgell), i Sendiguer (< senticariu) a Xixona, a l’Alacantí 
(OnCat, s. v. la Sentiu).

FORMA: VOLPELLERES ‘CAUS DE GUINEUS’

Després de la substitució durant l’edat mitjana, del mot volp (< vŭlpes ‘guineu’) i 
del derivat diminutiu volpell (< volpēcŭlu), per guineu o guilla en català oriental, d’ori-
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gen antroponímic (Corominas, 1970: 248-250), o per la forma rabosa, derivada de rabo 
‘cua’, en català occidental i Mallorca, només ens resta en el topònim Volpelleres (Sant 
Cugat del Vallès, Vallès Occidental), esmentat en el document 171 del cartulari de Sant 
Cugat del Vallès, del 4 de desembre de 985, en relació amb un terra situada «ad ipsas 
Vulpilarias» i, més tard, com a cognom en la forma Vulpeires i Volpeieres (cartulari, doc. 
1040 a. 1161 i doc. 1062 a. 1167).

BIBLIOGRAFIA

Aebischer, Paul. 1928. «Les noms de lieu en -anum, -acum et -ascum de la Catalogne et 
du Roussillon». En tudes de toponymie catalane. Barcelona: Institut d’Estudis Ca-
talans: 159-165.

Aebischer, Paul. 1934. «Deux noms de lieu catalans d’origine religieuse: “Madrema-
nya” et “Marqueixanes”». Butlletí de Dialectologia Catalana (XX): 36-58.

Aebischer, Paul. 1963.«La forma dissimilée *cerquus < quercus dans le latin d’Es-
pagne et d’Italie». En Miscel nea Paul Aebischer. Sant Cugat del Vallès: Instituto 
Internacional de Cultura Románica, 115-134.

Alcover, A. M. & Moll, F. de B. Diccionari català valencià balear. Palma de Mallor-
ca: Editorial Moll. [DCVB]

Astor, Jacques. 2002. Dictionnaire des noms de familles et noms de lieux du Midi de la 
rance. Millau: Éditions du Beffroi.

Bassols de Climent, M. & Bastardas, J. (dir.). 1960-1985.  lossarium Mediae Lati-
nitatis Cataloniae, vol. I (A-D). Barcelona: Universidad de Barcelona/CSIC. 
[GMLC]

Bastardas, Joan. (dir.). 2006. lossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, fasc. 12 (G). 
Barcelona: CSIC. [GMLC]

Bastardas, Joan. (dir.). 2001. lossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, fasc. 11 (F). 
Barcelona: CSIC. [GMLC]

Bastardas, Joan. 1995. La llengua catalana mil anys enrere. Barcelona: Curial.

Codina, Jaume. 1969. Com neix un poble (El Prat, 171 -1 07). El Prat de Llobregat: Setma-
nari Prat.

Corominas, Joan (ed.). Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 
Barcelona: Curial. [DECat]

Corominas, Joan (ed.). Onomasticon Cataloniae. Barcelona: Curial. [OnCat]

Corominas, Joan. 1970. «De com pronunciem el nom dels nostres personatges histò-
rics». En Estudis de toponímia catalana. Barcelona: Barcino, vol. II: 248-250.



14 Mar Batlle y Josep Moran i Ocerinjauregui

Dauzat, A. & Rostagin, Ch. 1963. Dictionn ire étymologique des noms de lieux en 
rance. Paris: Librairie Guénégaud.

Gulsoy, Joseph. 1997. Quer ‘roca, penyal’ i la seva família en la toponímia catalana. 
Llengua  Literatura (7): 167-208.

Martí i Castell, Joan. 2002. Estudi ling ístic dels Usatges de Barcelona. Barcelona: 
Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Moran i Ocerinjauregui, Josep. 1995. Estudis d’onomàstica catalana. Barcelona: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat.

Rius Serra, José (ed.). 1945-1947. Cartulario de Sant Cugat del Vallès. Barcelona: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas.

Väänänen, Veikko. 1968. Introducción al latín vulgar. Madrid: Gredos.



B O L E T I N
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo XCI • Enero-Diciembre 2015 • I.S.S.N. 0210-1475 • pp. 15-2

BIBLIOGRAFIA ABSENT DEL DICCIONARI 
CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR:  

EL LÈXIC ICTIOLÒGIC  
DE MARC ANTONI D’ORELLANA1

Germà Colón Domènech 
niversit t Basel  IEC

Resum:

Aquest estudi es proposa d’estudiar el lèxic del Catalogo d’els peixos qu’es crien, e peixquen en lo mar 
de Valencia, publicat a València el 1802 per Marc Antoni d’Orellana, i de comprovar, si tot o en part, està 
contingut en el DCVB, atès que aquest treball no va ser pres en consideració per a la redacció del repertori 
alcoverià. En fer la comparació, s’estudiaran les grafies dels noms dels peixos, les informacions fonètiques, 
els equivalents castellans, els equivalents semàntics i la ubicació geogràfica. 

Paraules clau: 

lèxic, ictionímia, lexicografia, dialectologia

Abstract:

This paper is aimed to study the lexical corpus of Catalogo d’els peixos qu’es crien e peixquen en lo 
mar de Valencia, published in Valencia in 1902 by Marc Antoni d’Orellana and verify if all or part of it is 
included in the DCVB as this work has not been considered on writing the alcoverian repertoire. In 
comparing it, form of fish names, phonetical information  castillian equivalencies, semantic equivalencies 
and geographical situations will be studied. 

Key words: 

vocabulary, ichthyology, lexicography, dialectology

1 Aquest treball s’adscriu al projecte FFI2013-41077-P, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.



16 Germà Colón Domènech

1. INTRODUCCIÓ

Ja s’ha comentat en diversos treballs el fet que la representació dialectal del Diccio-
nari català-valencià-balear (DCVB), en alguns dels seus diversos vessants, no és abso-
lutament completa. Malgrat la seua voluntat d’exhaustivitat, és cert que ha rebut retrets 
en  relació amb una certa manca de representativitat geogràfica. Així, l’any 1962, en el 
marc del X Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, Henri Guiter 
el criticà pel fet que el rossellonès s’hi trobava infrarepresentat si es contrastava amb el 
gran volum d’informació que es dedicava a les Illes Balears. D’altra banda, és cert que la 
representació valenciana tampoc no és excessivament abundosa. De les 1407 referències 
bibliogràfiques del DCVB (sumant-hi les entrades de la primera i segona edicions), 116 
corresponen a obres estampades a València o que són de tema valencià, xifra que cons-
titueix aproximadament un 8 % del total. Aquest fet fa pensar que no es van buidar tots 
els treballs que en el temps de la redacció del diccionari eren assequibles. Tampoc no es 
van aprofitar un bon nombre de diccionaris valencians del segle XIX (Lamarca (1842) o 
Costa (1868)2, per exemple; i no se’n va treure tot l’aprofitament possible d’Escrig 
(1851) o de Saura (1851) (en les seues múltiples edicions), entre altres. En relació amb 
els autors del segle XVIII, crida l’atenció que no s’hagués tingut en compte el cabal lèxic 
que va oferir l’erudit valencià Marc Antoni d’Orellana en dos dels seus treballs, el Cata-
logo d’els peixos qu’es crien, e peixquen en lo Mar de Valencia (1802) i el Catalogo 
d’els pardals, de l’Albufera  de Valencia (1795).

L’objectiu d’aquest treball és esbrinar si els mots que inclou el Catalogo d’els peixos 
qu’es crien, e peixquen en lo mar de Valencia apareixen en el DCVB, determinar quina 
en fou la provinença documental i considerar si l’obra d’Orellana aportava informació 
significativa que hauria enriquit el repertori alcoverià.

L’estudi es divideix en quatre parts: en primer lloc, es fa una breu presentació biobi-
bliogràfica de Marc Antoni d’Orellana; en segon lloc, es descriu el Catalogo d’els pei-
xos; en tercer lloc, se’n compara el lèxic amb el que consta en el DCVB amb vistes a 
valorar-ne una possible aportació; i, finalment, el treball s’acaba amb les conclusions.

2. MARC ANTONI D’ORELLANA I LA SEUA OBRA

Marc Antoni d’Orellana, nascut a València (1731-1813), fou advocat, i va exercir a 
Cadis i Madrid, i fou també poeta en llengua llatina. La primera obra que va publicar és 
la Noticia histórico-chronológica de los principales sucesos acontecidos en la Ciudad y 

eyno de Valencia en el a o 177 . Segueix a aquest treball una Disertación, o carta 

2 Vegeu Martines (1991 i 2002).
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satisfactoria en respuesta a la publicada por D. Dami n Marón y ama, persuadiendo 
que es menor mal sufrir atones, que tener atos. Convencese todo lo contrario, y que 
siendo los ratones en nada utiles, y en todo perniciosos  los gatos por el contrario son 
tiles y muy necesarios,Valencia, 1779.

Un altre treball és Métricas, y sencillas expresiones, con que para el dia en que ce-
lebró la distribución de premios, y publicación de sus Actas en este ltimo trienio la eal 
Academia de las Nobles Artes Pintura, Escultura, y Arquitectura, establecida en la ciu-
dad de Valencia, Valencia, 1784.

Cal fer constar també dos repertoris lèxics: el Catalogo y descripció dels pardals de 
l’Albufera de Valencia, Valencia, 1795; i el Catalogo dels peixos qu’es crien, e peixquen 
en lo mar de Valencia, Valencia, 1802.

Igualment s’ha d’esmentar el Tratado histórico-apologético de las Mugeres Empa-
redadas, Valencia, 10 de juliol de 1801.  

A part d’aquestes obres impreses, l’erudit valencià va deixar un gran nombre de 
treballs manuscrits.

Orellana va ser un defensor de l’autoctonia del valencià enfront del català en l’època 
moderna; és a dir, a partir de 1500; abans, tant el català, com el valencià i el mallorquí es 
confonien en un unitari “llemosí”.

L’obra fonamental d’Orellana és l’anomenat tractat en tres volums, Valencia anti-
gua y moderna. De los nombres antiguos, y modernos de las calles y plazas, y algunos 
otros edificios publicos de Valencia, el contingut de la qual encara no ha estat valorat 
com cal. Hi trobem al costat d’innovacions (castellanismes que considera un enriquiment 
de la llengua) mots ben valencians procedents tant de la mateixa experiència de l’autor 
com de fonts llibresques: Jaume Roig, Palmireno, Carles Ros, etc. (cf. Martí Mestre 
1994, 115). En el volum primer d’aquesta obra apareixen els azucachs (“Açucach ó calle 
sin salida” cf. també I, p. 131), que convoquen a continuar el treball lexicogràfic. Valen-
cia antigua y moderna encara que és redactada en castellà, conté en els volums primer i 
segon una gran quantitat de termes valencians, que caldria recollir. Vegeu, per exemple, 
on l’autor, parlant del carrer dels Aladrérs (‘fusters’), esmenta que l’instrument que uti-
litzen “se compone de quatro piezas principales que en Valencia vulgarmente se llaman 
Cameta, Dental, Timó, y Steva, a que después se añade la rexa, que decimos ella”.

Orellana és també autor, com hem dit, de dos opuscles, l’un dedicat als ocells de 
l’Albufera i l’altre als peixos. Ací ens ocuparem dels peixos “qu’es crien, e peixquen en 
lo mar de Valencia”. Aquesta denominació ja suggereix les implicacions geogràfiques 
que té l’esmentat repertori.

Les fonts en les quals Orellana es basa per documentar el lèxic ictiològic són en 
general diccionaris i vocabularis, com ara el Diccionario de la Academia de la lengua 
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castellana, 1726-1739; el Dictionarium de Ambrogio Calepino, imprès a Italia el 1502, 
que és un diccionari de la llengua llatina amb correspondències en italià. Més endavant 
s’hi afegiren en grec, espanyol, francès, alemany, polonès, anglès… fins arribar a les 
onze llengües i es va reimprimir encara el segle XVIII. Altres fonts són el Compendium 
Latino- ispanum. Diccionario Enciclopédico Latino, 1787, de Pedro de Salas; el Diccio-
nario castellano con las voces de ciencias y artes, 1786-1793, de Esteban de Terreros y 
Pando; el Liber elegantiarum, de Joan Esteve, 1489; el Vocabulario del humanista, 
1569, de Lorenzo Palmireno, entre altres, algunes de les quals ja havia aprofitat per a 
seua Valencia antigua y moderna. També va consultar treballs de Petrus Bellonii, d’An-
toine-Alexandre Barbier, de Jerónimo Gómez de la Huerta i de Lorenzo Franciosini di 
Castelfiorentino, fet que demostra l’extensa cultura que Orellana devia tenir. Igualment 
es refereix als dibuixos de Guillaume Rondelet, metge i naturalista francès, famós per la 
seua istoire des poissons, en la qual descriu 244 espècies del Mediterrani, la qual ben 
segur li devia ser una bona font d’inspiració.

3. DESCRIPCIÓ DEL CATALOGO D’ELS PEIXOS

Les 106 entrades del Catalogo recullen una ordenació alfabètica dels mots (tant 
noms de peixos com de crustacis, mol·luscs i també d’algun rèptil i cetaci), i, en general, 
presenten una mateixa estructura: en primer lloc, apareix el nom del peix, seguit de la 
forma que adopta en plural i de la pronúncia. A continuació, s’hi inclou l’equivalent 
castellà i llatí. Finalment, Orellana fa referència a les fonts bibliogràfiques i als autors a 
partir dels quals ha documentat cadascun dels termes. De manera molt escadussera, tam-
bé hi apareixen certes informacions de tipus semàntic. A continuació un exemple il·lustra 
l’estructura general de les entrades del Catalogo:

Liza... Plur.  Lizes; en la articulació Lliza: Cast. Liza: Lat. Cestreus; y (segons Palmi-
reno) també cephalus, capito. Ne hia varies species, com son: Liza de cap chiquet, Liza 
fusany, Liza de cap gros, Liza galtiroig.

Aquesta estructura, però, no és completa en totes les entrades, de manera que algu-
nes presenten una informació reduïda. En alguns casos, com a agulla i agullat, a més de 
fer constar la forma del plural, n’indica la pronúncia alternativa; respectivament “Ahu-
lles” i “Ahullats”. En general, s’hi afegeix l’equivalent castellà, però aquest és absent en 
algunes entrades; vegeu, per exemple, alatja, caragol, galera, galfi, juliola, jutjó, moixó
moixonet, peixopalo, scorpa, serr , solrraig o tenca.

A part de les dades documentals que extreu de les fonts citades, Orellana ofereix en 
algunes entrades una certa informació descriptiva del peix o de les espècies que aquest 
pot tenir. És el cas de les entrades següents:

Alatja:  “Semetja à la Sardineta”.
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Aladroch:  “Nom. colectiu, que compren multitut de tal peixet”.

Anguila: “... Encara que no es peix del centro del mar, lo comprench en este Catalo-
go, perque en Valencia sen coneixen de dos calitats, les unes de la Albufera, riu, ò ce-
quia; les altres peixades en el mar prop, ò al menys no lunt de la gola de la Albufera, per 
lo qual es dihuen Mareses, y son estes mes stimades”.

Baca serrana: “Es semetjant al serrá, pero mes pla que este”.

Bacoreta: “Quan va creixent Limosa, ò Pilanys [...] Si son matjors, se diuen Orsinos 
[...] Quant ja tenen un any, es diuen Tonynes [...] Pero quant apleguen à ser molt grans, 
els dihuen Ballenes.

Cent en boca: “Semetja al aladroch, pero es mes chiquet que este de dit nom, per ser 
tan chiquet”. 

Dentó: “Rarisim en este Mar, y frequent en el Port de Sancta Maria”.3

Emperador: “Mira Spasa. Dihuen alguns, quel Emperador es diferent, y que no te 
espasa”.

alera  “Peix ruinet com de mitg pam, ab moltes cametes”.

alfi  “Peix de poca sustancia”.

Liza  “Ne hia varies species, com son: Liza de cap chiquet, Liza fusany, Liza de cap 
gros, Liza galtiroig”.

Mero: “Es de menjar tan exquisit, que doná marge al Refrá Castellá, tan decantat, 
que diu: De los Pescados el Mero, / De las Carnes el Carnero, / De las Aves la Perdiz”.

Moixó  Moixonet: “encara que per lo comú es nom colectiu”.

Moll: “Es diu Moll de oca, y es mes sabros el que es cria, y peixca en les roques, ò 
penyes del mar”.

Musola  “En Valencia se conten quatre species: gavatja, dentuda, pintada, y Cara-
lló”.

Peixopalo  “Es bon peix, semetja al Luz”.

Solrraig: “ne hia com de dos arrobes”.

Sorell: “Hia una specia que es diu Sorell de cua rotja”.

Spasa: Alguns dihuen que es el mateix que Emperador”.

Tenca: “Peix ruin”.

3 Deu referir-se a la ciutat de Cadis, que devia conèixer per raó de la seua estada en aquelles terres.
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Verderol: “...la tercera specia del peix Tort”.

Cal observar la valoració, positiva o negativa, que en fa l’autor: “es bon peix”, refe-
rint-se al peixopalo; “peix ruinet”, al·ludint a la galera.

En certs mots hi ha remissions internes (per exemple, Emperador remet a Spasa 
(“Mira Spasa”). L’entrada ballena, no prou explicativa, caldria remetre-la a l’entrada 
bacoreta, atès que n’és una espècie.

Pel que fa a aspectes fonètics, cal remarcar la utilització sistemàtica de grafies sono-
res que, en realitat, com indica el mateix autor, en representen de sordes. És el cas d’alat-
ja “Que pronunciem Alacha”; clógena “en la articulació sona clochena”; corretja “en la 
articulació sona correcha”; cotgero “en la articulació cochero ; jarret “en la articulació 
sona charrets”; juliola “que pronunciem chuliola, ò choliola”; jutjó “en la articulació 
chuchos”; mongeta “en la articulació Moncheta”.

En la llista alfabètica, Cha, cho, chu remeten a les corresponents sonores: “Mira en 
a, o, u”. Tampoc no es grafia la pronúncia ensordida de fricatives alveolars; cf. mu-

sola, per mussola; luz, per lluç. Tanmateix sí que es fa servir la grafia corresponent a la 
fricativa prepalatal sorda medial (moixó) i l’africada sorda final (reig).

Quant a les grafies, Orellana mai no utilitza la grafia ll inicial per representar el valor 
palatal, per bé que després n’indica la pronunciació: lagosta “en la articulació Llagosta”; 
lagostí “en la articulació Llagostí”; lampuga “en la pronunciació Llampuga”; liza “en la 
articulació sona Lliza”; lista “en la articulació Llista”; lomantol “en la articulació Llo-
mantol”; i luz “en la articulació Lluz”. 

L’autor grafia sistemàticament els mots que comencen en es- amb s- líquida (scat, 
scorpra, scrita, etc.); fins i tot, en la llista alfabètica, l’entrada Es... remet a la lletra s, 
amb la indicació “Mira en la S”.

4.  COMPARANÇA DELS NOMS DELS PEIXOS DEL CATALOGO  
I ELS EQUIVALENTS DEL DCVB

Pel que fa a la presència al DCVB del lèxic documentat per Orellana, cal dir que la 
majoria de termes apareixen en el repertori alcoverià, llevat dels mots ballena, cent en 
boca i cotgero. 

El mot ballena no ens ha de fer pensar en el cetaci; probablement es refereix a la 
mida que adopta el peix anomenat bacoreta (“quant apleguen à ser molt grans, es dihuen 
(segons dit Huerta) Ballenes”). 

Cent en boca, segons Orellana, “semeja al aladroch, pero es mes chiquet que este de 
dit nom, per ser tan chiquet”. Aquesta denominació, relacionada amb la mida, fa pensar en 
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tot el que en cabria a la boca quan es menja, i, malgrat que està documentada (Veny 1996: 
35), amb el valor de seitó, ignorem d’on ha tret l’autor mallorquí aquesta designació.

Finalment, el mot cotgero no apareix al DCVB amb aquesta forma. Se’l troba, però, 
dins l’entrada cotxer, amb la informació següent: “Cotxero: peix de mar, Coricus rostra-
tus”. N’indica la pronúncia: koʧéɾo (val.) i documenta la font en què es basa: el “Voca-
bulario valenciano de los peces” de Antonio Esteve (El Archivo, II, 154), referència que 
apareix amb freqüència quan el diccionari descriu noms de peixos.

Pel que fa als peixos que apareixen en el Catalogo, cal tenir en compte cinc aspectes: 
les grafies dels noms; les informacions fonètiques; els equivalents castellans; els equiva-
lents semàntics; i la localització geogràfica.

4.1. Les grafies dels noms dels peixos

Una bona part de les denominacions dels peixos coincideixen gràficament, malgrat, 
en alguns casos, l’absència d’accentuació o l’orientació errònia dels accents (agulla, 
agullat, alecrín, anguila, aranya, bacoreta, bonítol, càntera, calamar, caragol, casta-
nyola, emperador, galera, gallineta, galfí, juliola, llobarro, etc.). A més de les solucions 
gràfiques sonores de les pronúncies sordes, que s’han esmentat més amunt, els mots 
acabats en [k] són representats per Orellana amb la grafia habitual -ch (aladroch, cranch, 
sarch). Hi ha divergències en l’ús de la b i la v a baca (DCVB: vaca), boga (DCVB: boga 
v. voga), caballa (DCVB: cavalla v. verat). Altres divergències gràfiques: jarret (DCVB: 
jarret v. gerret).

Cal destacar el cas de jutjó inclòs en el Catalogo, la pronúncia del qual, com indica 
Orellana, és chuchos. En el DCVB apareix la forma jutjo, però és considerada una “gra-
fia falsa per xutxo, nom d’un peix de l’espècie Myolabatis aquila (Esteve Voc. peixos); 
cast. guila, chucho, rata”. Com ja s’ha dit, una de les fonts documentals utilitzades pels 
autors del DCVB va ser el Vocabulario valenciano-castellano de los peces d’Antonio 
Esteve.

4.2. Les informacions fonètiques

Ja s’ha comentat que en algunes entrades de l’obra d’Orellana hi consta la pronún-
cia, que acostuma a concordar amb la que es proposa en el DCVB; per ex. pagell (pachell 
– [pa é ]), sèpia (sepia – [sépia]) o clòtxina (clógena – clòtxena; per bé que el DCVB 
també recull [kl ina]). Aquest repertori inclou també altres informacions fonètiques 
que no consten en el Catalogo: malarmat [mala mát], oblada [o lá], orada [o á] rajada 
[ra á], amb emmudiment de la -d- intervocàlica; orguena [ ena], pàgre [pá e], pa-
laya [palá a], peixopalo [pe opálo], scat [eskát], scorpa [eskó pa], scrita [ask íta], sepia 
[sépia], serr  [será], serviola [se i a], sorell [so é ], sucla [ úkla], tenca [té ka], to-
nyina [to ína], tortuga [to tú a].
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I, en contrapartida, el Catalogo aporta informacions fonètiques que no consten en el 
DCVB o no sempre hi coincideixen. Aquest fet podria interpretar-se com un possible 
resultat del canvi lingüístic. És el cas de bonitol (DCVB: [boníto]), juliola [ o i la] (en 
el Catalogo: “Chuliola, ò choliola”), lomantol [ amánto ], (que no presenta la dissimila-
ció). Es podria pensar que aquesta en podria ser la pronúncia en l’època d’Orellana.

4.3. Els equivalents castellans

En general, per bé que no sempre és complet (vegeu, per exemple, els mots alatja, 
baca serrana, caragol, corretja, emperador, galera, juliola, jutjó, mongeta, tenca, llista, 
sardineta, escat, escorpa, serrà, solraig, moixó), el Catalogo inclou en cada entrada 
l’equivalent castellà. Aquesta incompleció també es pot observar en alguns casos en el 
DCVB (vegeu, per exemple, les entrades boca, cabet, clòtxina, llista, verderol, vidriada, 
saboga, serranet, serviola, tord, peluda).

Les correspondències absolutament coincidents entre tots dos repertoris, pel que fa 
a la forma castellana, són: alecrín, anguila, boga, bonito, caballa, calamar, cangrejo, 
doncella, cachorrubio (= garneu), langosta, armado (= malarmat), marrajo (= marraix), 
salmonete (= moll), morena, dorada (= orada), tortuga, sardina, at n, sardina, sargo (= 
sarg), corvina (= reig), rodaballo (rémol), raya (= rajada), lenguado (= palaia), ostra 
(ostió), pulpo; i amb petites variants: Cat. langostin – DCVB langostino, Cat[alogo] ta-
buron – DCVB tiburón  pàmpol (Cat. romerillo – DCVB romero), mussola (Cat. cazón
mustela – DCVB mustelo cazón), lluç (Cat. pescada merlusa – DCVB merluza pescadi-
lla).

Solucions més ampliades al DCVB: agulla (Cat. aguja – DCVB aguja de mar); ca-
let (Cat. cachucho – DCVB chopa ollaca); castanyola (Cat. sap ta – DCVB casta ola
saputa); gall (Cat. gallo – DCVB gallo de mar); gamba (Cat. camaron – DCVB cama-
ron gamba); llisa (Cat. liza – DCVB liza m jol); llobarro (Cat. lobarro – DCVB lobar-
ro sollo róbalo); sorell (Cat. sorel – DCVB saurel, jurel, chicharro).

Solucions més ampliades al Catalogo: aladroc (Cat. aladroque boqueron – DCVB 
boquerón); aranya (Cat. ara a escorpion – DCVB ara a); bacoreta (Cat. bacoreta atun 
peque o – DCVB albacora), càntera (Cat. cantara chopa – DCVB c ntaro), congre 
(Cat. congrio safio – DCVB congrio); corball (Cat. berrugate berrugato – DCVB ber-
rugate); déntol (Cat. dentol denton – DCVB dentón), escrita (Cat. escrita raya – DCVB 
escrita), sepia (Cat. sepia xibia – DCVB jibia), tellina (Cat. tellinas coquinas almejas 
– DCVB tellina.

No hi ha coincidència formal, per bé que en molts casos es tracta de variants sinoní-
miques: agullat (Cat. gelve – DCVB crabudo); vaca (Cat. tembladera – DCVB tremiel-
ga); gallineta (Cat. escorpa – DCVB ara a); gat gatet (Cat. pintarroja – DCVB tollo); 
gerret (Cat. jarrete carcomel – DCVB mocarro caramel); llampuga (Cat. dorado lam-
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prea – DCVB lampuga), esparralló (Cat. morraja – DCVB esparrayón), esturió (Cat. 
sollo – DCVB esturión), sucla (Cat. trompero – DCVB mena), visol (Cat. visol – DCVB 
caballa), mabre (Cat. terrera – DCVB m rmol), òrguena (Cat. orguena – DCVB mar-
zopa), pagre (Cat. palomina – DCVB palometa), petxina (Cat. coquina – DCVB concha
pechina), rafet (Cat. biligau – DCVB escacho cuchillo), rap (Cat. r pe – DCVB pejesa-
po, diablo de mar), saboga (Cat. saboga – DCVB s balo arencón). Sovint desconeixem 
la provinença documental de la forma castellana; i el mateix en succeeix amb les formes 
que proposa el DCVB.

4.4. Els equivalents semàntics

En general, existeix, entre els peixos del Catalogo i els que duen el mateix nom en 
el DCVB, una equivalència semàntica. Hi ha excepcions a golf s, que el Catalogo tradu-
eix com a “anchova”, mentre que el DCVB el defineix com “Peix petit, cria de la tonyina 
(Tarr.)”. Tampoc no hi ha acord en el cas de peixopalo. Segons el Cat. “Es bon peix, 
semetja al Luz”, mentre que el DCVB el defineix com a “Estocafix (Bacallà assecat 
sense salar-lo) pe opálo (val.)”, definició que coincideix amb la del DIEC2. Les referèn-
cies del valencià en aquest cas no són correctes.

Orellana, en alguna ocasió, fa referència al “nom. colectiu”. Sembla que aquesta 
denominació es refereix al fet que el nom del peix també s’aplica quan aquest es troba en 
una agrupació col·lectiva, com en el cas d’aladroc i moixó moixonet.

D’altra banda, ambdós repertoris indiquen les espècies de la llisa; tanmateix no hi ha 
coincidències entre tots dos ni quant al nom ni quant a la ubicació. Cat. (“Ne hia varies 
species: liza de cap chiquet, liza fustany, liza de cap gros, liza galtiroig”); DCVB “llissa 
llobarrera (Tarr.) [...]—b)Llissa vera (Tarr., Men., Eiv.) o Llissa agut [...]. —c)Llissa 
caluba (Vinaròs), Llissa morruda (Vinaròs, Val.), Llissa marcenca (Vinaròs, Val.), Llissa 
galubet (Men.) [...]—d)Llissa de roquer (Tarr.), Llissa de cap pla (Men.), Llissa agut 
(Men.) [...]—e)Llissa galta-roig (Tarr., Vinaròs) o Llissa galta-roja (Men., Eiv.”).

4.5. La localització geogràfica

Malgrat que la majoria de peixos del Catalogo estan ubicats a València, segons el 
DCVB, hi ha una sèrie de formes que no hi estan documentats. Es tracta de vaca serrana, 
boca, gall, gat  gatet, gerret, mòllera, rèmol, sarg, taburó i visol.

En contrapartida, hi ha noms de peixos que el DCVB, coincidint amb el Catalogo, 
sols ubica a València: cabet “Peix de la família dels tríglids: Trigla aspera (Val.)”; calet 
(Peix de la família dels espàrids: Cantharus vulgaris (Val.)); gallineta (“Peix de l’espè-
cie Scorpaena scrofa (Val.)); marraix (“Peix de l’espècie Lamna cornubica, de la famí-
lia dels taurons, que es fa de tres metres de llargada (val.))”; mongeta (“Peix anomenat 
també monja (Val.)”); i vidriada (“Peix de l’espècie Sargus anularis (Val.))”. 
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5. CONCLUSIONS

Aquest estudi ha mostrat que el Catalogo d’Orellana, malgrat algunes imprecisions, 
aporta una bona informació lèxica, que hauria pogut ser utilitzada en el DCVB. D’una 
banda, són interessants en alguns casos les denominacions que s’atribueixen als peixos 
segons van creixent. Aquests tipus de precisions es troben, per exemple, en el cas de 
bacoreta (“Quan va creixent Limosa, ò Pilanys [...] Si son matjors, se diuen Orsinos [...] 
Quant ja tenen un any, es diuen Tonynes [...] Pero quant apleguen à ser molt grans, els 
dihuen Ballenes”), les quals, malgrat que requeririen ser contrastades, haurien aportat 
una informació addicional a les entrades dels peixos corresponents. D’una altra banda, la 
localització al mar de València de determinats peixos hauria servit per incloure aquesta 
ubicació en el DCVB. En definitiva, les dades que aporta el Catalogo tenen el valor 
d’oferir més informació sobre el vocabulari ictiològic valencià. 
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Resum:

En aquest article es publiquen onze cartes que l’erudit valencià Lluís Fullana va enviar a Antoni M. 
Alcover amb la �nalitat d’enriquir l’epistolari que, en la mateixa direcció, Alfons Llorenç havia publicat 
l’any 1989. D’una banda, aquests materials complementen les informacions de les cartes editades i, d’una 
altra, permeten de retardar la data del darrer contacte epistolar, el qual no es clou l’any 1916, com se 
suposava, sinó el 1927. El darrer escrit que s’ha localitzat és la resposta de Fullana a una carta prèvia 
d’Alcover en la qual aquest li demana informació per a la redacció del Diccionari català-valencià-balear 
que en aquell moment duia a terme.
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Abstract: 

This paper publishes eleven letters sent by the valencian Lluís Fullana to Antoni M. Alcover in order to 
enrich the collected letters published by Alfons Llorens in 1989. On one side those materials do enlarge the 
information about the published letters, on the other they do allow to put back of last writed contact, that is 
not in 1916 but 1927. Last localized text being Fullana’s answer to a previous letter from Alcover asking 
information in order to draft the Diccionari català-valencià-balear which he was writing at that period. 
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1. INTRODUCCIÓ

La publicació, el 2008, de la correspondència que Antoni M. Alcover va rebre –i que 
ell mateix ordenà i classi�cà, i, posteriorment, Moll va conservar– tingué, a més de l’ob-
jectiu d’informatitzar i difondre en CD-ROM el fons epistolar del canonge manacorí, 
dues altres �nalitats: d’una banda, donar a conèixer més relacions epistolars que les que 
s’havien publicat �ns aleshores,2 sovint de caràcter unidireccional, els materials de les 
quals s’havien obtingut o bé a l’Editorial Moll, on s’havien custodiat inicialment, o bé a 
l’Arxiu del Regne de Mallorca, que els conserva actualment; i d’una altra, incrementar el 
nombre de missives publicades d’alguns personatges, atès que, en certs casos, se n’han 
trobat de noves del mateix autor. Aquest fet va succeir, per exemple, amb l’epistolari que 
Mateu Obrador va adreçar al canonge manacorí. En aquest cas, potser la publicació pri-
merenca va respondre a una selecció prèvia que en féu l’autor, Francesc de B. Moll. El 
cert és que, com es va poder observar en transcriure les missives (vegeu Perea: 2009), en 
el conjunt de les 17 capses que, inicialment, en recollien una ordenació cronològica (en-
tre 1882 i 1928), i no pas alfabètica d’acord amb els noms dels corresponsals, s’hi havien 
esmunyit textos de personatges importants, com ara Andreu Pont Llodrà, Pere Joan Cam-
pins, Hans Hadwiger, Miquel Clar, Roc Chabàs, Josep Pijoan, Josep Calveras o Frederic 
Clascar, que haurien d’haver �gurat en altres capses en les quals comptaven amb una 
agrupació particular. 

En efecte, hi ha capses especí�ques que recullen cartes de corresponsals destacables: 
així, hi ha sis capses on consta l’etiqueta següent: «Cartes a Mn. Alcover que ofereixen 
especial importancia». Una altra capsa està encapçalada amb el títol «Arxiu de l’Obra del 
Diccionari», i vuit capses més, etiquetades amb la nota «Personatges il·lustres», conte-
nen missives ordenades alfabèticament d’acord amb el nom de l’autor. Finalment, en el 
llom d’una altra capsa �gura l’etiqueta «Col·laboradors de l’Obra del Diccionari». Totes 
aquestes capses contenen cartes de diferents corresponsals, les quals estan aplegades en 
sobres o carpetes que inclouen el nom dels personatges. La lletra és o bé del mateix Al-
cover o bé de diferents mans, les quals, molt probablement, devien ser les d’algunes ne-
bodes, «les ceduleres» (Catalina Alcover Estelrich i les germanes Catalina i Aina Alco-
ver Duran), del seu criat Joan Riutort i �ns i tot del mateix Francesc de B. Moll. D’alguns 
dels autors inclosos en aquestes capses, se n’han trobat cartes esparses en altres capses i 
també en les que recullen textos que segueixen una ordenació cronològica, fet que pot 
pensar en un cert error o traspaperament en fer l’ordenació dels materials.

2 Com a mostra representativa, cal citar, a més de les cartes familiars, l’edició de diversos epistolaris 
dirigits a Antoni M. Alcover: les cartes de Mateu Obrador, de Miquel Costa i Llobera, de Pompeu Fa-
bra, del bisbe Carsalade, dels tres estipendiats –Pere Barnils, Antoni Griera i Manuel de Montoliu–, de 
Jaume Collell, dels algueresos Ramon Clavellet, Joan Palomba i Joan Pais; de Josep Pascual Tirado, de 
Lluís Fullana o de Joaquim Garcia Girona, entre altres.
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2.  NOVES CARTES DE L’EPISTOLARI DE LLUÍS FULLANA  
A ANTONI M. ALCOVER

L’any 1986, en el marc del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 
Alfons Llorenç donà a conèixer la relació epistolar entre Lluís Fullana i Antoni M. Alco-
ver. Les 16 missives del franciscà de València abraçaven el període comprès entre 1902 i 
1916. Uns anys més tard, el 2004, Josep Daniel Climent utilitzà aquest material per do-
cumentar el seu volum dedicat a l’obra lingüística de Fullana. D’altra banda, i en sentit 
contrari, Emili Casanova, el 1997, publicà dues cartes que Alcover va adreçar al gramàtic 
valencià. I recentment Vicent Sanchís, a La Bellota, n’ha publicades dues que reproduei-
xen, amb alguns canvis, les de Casanova. 

D’acord amb la publicació de Casanova, el primer escrit del canonge de Manacor, 
datat el 19 d’agost de 1902, és anterior a la primera carta de Fullana editada per Llorenç, 
que es redactà el 17 de desembre de 1902. La segona, del 20 de desembre d’aquell any, 
és precisament la resposta d’Alcover a aquest escrit.  

Si es consulta en l’aplicació informàtica la ubicació de l’epistolari que Fullana tra-
meté a Alcover es pot comprovar que dels 27 escrits dels quals fou autor, 25 es troben en 
la capsa 25, mentre que altres dues cartes (una del 13 d’abril de 1905 i una altra del 27 
de novembre de 1927) es localitzen, respectivament, en les capses 6 i 17. Aquests dos 
darrers casos mostren, com s’ha indicat més amunt, que alguns textos, per algun motiu o 
un altre, van romandre al marge de la classi�cació inicial. Pel que fa als altres 9 docu-
ments que van restar inèdits, tot fa pensar que va ser el mateix Francesc de B. Moll, a qui 
Llorenç agraeix l’ajut de poder-los consultar, qui en va descartar la publicació. L’autor fa 
constar que dóna a «conèixer íntegrament» els 16 escrits que conformen l’epistolari. El 
fet que aquest es publiqués incomplet podria fer pensar que el contingut de les cartes 
absents podria ser censurable d’alguna manera o excessivament irrellevant. Si se n’exa-
mina el contingut, però, cal descartar aquestes possibilitats. Es tracta en alguns casos de 
targetes postals o d’escrits breus, que tenen, tanmateix, el valor de mantenir el �l conduc-
tor que traçaven les cartes publicades i en algun cas d’introduir informació nova. 

El primer escrit de Fullana correspon a una targeta postal sense data, però que té un 
mata-segells del 17 de març de 1903. El contingut remet a la carta del 24 de febrer 
d’aquell any, publicada per Llorenç. El franciscà que, com recull el número 11 del BDLC 
(octubre de 1902, 169), ja consta com a corresponsal d’Ontinyent de l’Obra del 
Diccionari,3 expressa a Alcover la seva impaciència pel fet de no tenir notícies del canon-
ge, el qual, com consta en la carta de febrer, respon precisament a Fullana a correu seguit. 

3 En el núm. 11 del BDLC (I, 1902-1903) es recull en l’apartat «Nous corresponsals» (168-169): «De 
Ontinyent (Província de València): Rt. Fr. Lluís Fullana, franciscà, Profesor de llengues del col·legi 
que hi tenen els frares Franciscans». Aquesta informació, amb certes diferències es torna a repetir en el 
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El primer volum del BDLC dóna notícia, a través de l’apartat «Seccions del llenguatge 
vivent de les quals hi ha colaboradors encarregats»(204), que Fullana s’encarregava de la 
Secció 105 (Filologia) de la Lletra de Convit, i en la «Llista de colaboradors del Diccio-
nari per orde cronològich» (207) consta amb el número 1099 com a col·laborador. També 
a l’article «Arxius aont hi ha colaboradors que treuen cédules» (VI) s’indica que Fullana 
feia les seves recerques a l’Arxiu Municipal d’Ontinyent.

El segon escrit correspon a una carta breu redactada el 26 de juny del mateix 1903. 
En aquest cas, hi ha, a més d’al·lusions a alguns dels temes tractats en la carta immedia-
tament anterior, publicada per Llorenç (del 24 de febrer de 1903), una referència a una 
qüestió administrativo-religiosa que calia resoldre.

El tercer text de Fullana reprodueix el contingut d’una targeta postal sense data, però 
amb mata-segells de 26 de novembre de 1903. L’autor fa referència a la carta que havia 
remès a Alcover el 17 de novembre anterior, publicada per Llorenç, en relació amb la 
tramesa que li havia fet del seu estudi An lisis etimològich de la nòstra llengua, del qual 
el dialectòleg manacorí no n’havia fet encara l’acusament de recepció i el valencià tem 
que potser s’havia extraviat. La mateixa preocupació s’aprecia en la targeta postal que 
Fullana li envià el 3 de desembre d’aquell any, aquest cas en relació amb l’estudi que 
inclogué en la carta precedent, que corresponia a l’Analisis fònica de la nostra llengua, 
dos dels treballs primerencs del valencià.

En la cinquena carta, datada el 27 d’abril de 1904, Fullana reclama els números de 
febrer i de març del Bolletí del diccionari de la llengua catalana, ja que sols n’havia re-
but el d’abril. Explica que envia a Alcover un treball sobre la l palatal i, com recollia la 
carta precedent, redactada el 24 de febrer d’aquell any i publicada per Llorenç, insisteix 
que treballa en diverses qüestions relacionades amb l’ortogra�a. Finalment, fa diverses 
al·lusions a les feines que desenvolupaven alguns col·laboradors de l’Obra del Dicciona-
ri, com ara Aureli Maiquez, franciscà d’Agres, que tenia el número 1230 de col·laborador.

El sisè escrit del gramàtic valencià és del 15 de març de 1905. A més de donar el 
condol a Alcover pel traspàs del seu pare, hi apareix la primera referència al futur Con-
grés Internacional de la Llengua Catalana, del qual s’iniciaven els preparatius. Fullana 
suggereix diferents temes que caldria prendre-hi en consideració, els quals abraçaven 
aspectes tant de caràcter morfològic com ortogrà�c. Declara igualment que s’encarre-
garà d’examinar un tema relacionat amb el primer àmbit, i indica que desenvoluparà el 
número 9:4 llada general à la morfologia catalana  esment especial que s’ha de po sar 

mateix apartat del núm. 12 del BDLC (188-189): «D’Ontinyent (Província de València): Rt. Fr. Lluís 
Fullana, catedràtich del Col·legi de PP. Franciscans d’Ontinyent».

4 El BDCL (II, 1904-1905, 298) recull el nom de Fullana entre els primers  estudiosos que es van com-
prometre a defensar un tema al Congrés.
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en la formació y admissió de paraules noves, el qual esdevindrà en el Congrés: llada 
general sobre la morfologia catalana.

En la setena carta, datada el 13 d’abril del 1905, Fullana acusa rebut del Sermó de la 
Conquesta de Mallorca, que Alcover havia pronunciat a la Seu de Mallorca el 31 de de-
sembre de 1904. També comenta que treballa de ferm en la seva comunicació al Congrés. 
Al·ludeix a algunes problemàtiques que suscita per als religiosos la confecció de les cè-
dules lexicogrà�ques en relació amb la freqüent mobilitat a què estan sotmesos, i que els 
impedeix de dedicar-se’n a la redacció amb la regularitat desitjada.

El vuitè escrit, amb data del 8 de febrer de 1906, recull l’incident que suposà l’explo-
sió d’un petard de dinamita a casa d’Alcover el dia 2 d’aquell mes. Fullana, d’altra ban-
da, informa que caldria incorporar Eduard Faus, rector de Sagrada Teologia en el convent 
de Benissa, com a nou col·laborador. El seu nom està associat en la llista que els recull 
amb el número 1518.

El següent escrit, redactat el 29 de desembre de 1906, tres mesos després de la cele-
bració del Congrés, es fa ressò dels comentaris favorables que fan, sobre la contribució 
de Fullana a aquest acte, Lo Poble Catal  i La Veu de Catalunya. Alhora el franciscà dóna 
compte a Alcover de les cèdules que havia fet �ns aleshores, que arriben, afegint les que 
havia preparat per a uns estudiosos estrangers que havien de visitar la Marina i no ho van 
arribar a fer, a les 12.000.5 Hi ha una carta prèvia, del 31 d’octubre de 1906, recollida per 
Llorenç, on el valencià descriu les impressions ben positives que li suscità la celebració 
del Congrés.

En la desena carta, datada el 27 de desembre de 1907, Fullana demana a Alcover si 
el Bolletí del diccionari de la llengua catalana (BDLC) havia experimentat cap incidèn-
cia en la publicació, ja que no l’havia rebut; comenta els estudis dialectals que en aquell 
moment duia a terme; i comunica que havia guanyat en els Jocs Florals de València un 
guardó pel seu treball sobre la Morfologia del verb en la llengua valenciana.

Entre aquest escrit i el darrer que s’ha conservat, Fullana envià a Alcover encara cinc 
missives més. Per bé que, segons Llorenç, la darrera carta del franciscà fou escrita el 5 
d’abril de 1916, se n’ha trobat una del 27 de novembre de 1927, que delata, per la respos-
ta, que Alcover devia haver escrit a Fullana en ocasions anteriors, i que n’esperava res-
posta. El valencià s’excusa dient: «Mos viages freqüents m’han estorbat poder li respòn-
dre més prest a vostres lletres». En l’escrit respon una pregunta que li devia fer Alcover 

5 Les pàgines del BDLC informen, mitjançant l’apartat «Colaboradors qui tenen poca son», de les apor-
tacions en forma de cèdules que feien tant Fullana com els franciscans dels convents de Benigànim. 
Vegeu, per exemple, BDLC, I, 1902-1903, 203-204. També hi ha una al·lusió específica en l’article 
«Els Frares Franciscans de la Província de València» (204); al BDLC, II, 1904-1905, 47; i al BDLC, 
IV, 1908-1909, 15.
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sobre la procedència de Jaume Montanyés i fa certes consideracions lingüístiques en re-
lació amb la seva obra. Precisament, com consta en el BDLC I (1902-1903), en l’apartat 
«Segueix la llista d’obres catalanes escullides per fer les cédules de llurs paraules» (167-
168), es recull que Fullana havia fet cèdules de l’obra d’aquest carmelita, L’Espill del 
ben viure.6 Aquest treball està inclòs en la bibliogra�a preliminar del Diccionari català-
valencià-balear. Molt probablement la pregunta d’Alcover devia estar relacionada amb 
la redacció del diccionari que es duia terme en aquells moments. Fullana també s’encar-
regà de fer cèdules, com consta en el BDLC (I, 1902-1903, 202), del Tractat de refranys 
y adagis valencians de Carles Ros.

Malauradament només s’ha tingut accés a molt poques de les missives que el ca-
nonge manacorí va trametre al franciscà valencià, en concret arriben �ns al 1906, i s’ig-
nora si a aquest darrer escrit hi seguiren d’altres. En qualsevol cas, aquestes noves cartes 
complementen i amplien les informacions que es tenien sobre la relació entre Alcover i 
Fullana, tot i que seria desitjable poder obtenir l’epistolari creuat que s’intercanviaren 
aquests dos estudiosos que compartiren l’interès pel català, per l’estudi de les seves va-
rietats i alhora la creença en la unitat de la llengua. Malgrat la deriva posterior de Fullana 
cap a visions més segregacionistes, no es pot ometre una de les múltiples opinions que va 
fer sobre aquest tema, com la que queda registrada en la carta que remeté a Alcover el 6 
de novembre de 1908, publicada per Llorenç. L’escrit recull una part del pròleg del tre-
ball Característiques Catalanes en lo egne de València amb el qual fou guardonat en els 
Jocs Florals organitzats a València: «Escriure totes les característiques catalanes usades 
dins lo Regne de València, equivaldría à escriure una Gramàtica Catalana i posar en la 
portada ramàtica de la Llengua Valenciana». I Fullana continua explicant a Alcover: 
«Tot açó per indicar que les característiques catalanes son unes mateixes que les valen-
cianes. Creia yo que L’ onorable urat no aprobaria esta a�rmació meua, empero vaig 
vore demprés qu’estigué molt conforme». La voluntat de rigor i de seriositat en els estu-
dis lingüístics condueixen, sens dubte, a expressar aquesta a�rmació i a estar-hi d’acord.

6 D’acord amb el que Fullana fa constar en la portada: Espill del ben viure y per ajudar a ben morir en lo 
incèr dia y hòra de la mòrt. Ordenat per frare Jaume Montanyés, Valenciá y Religiós de la Vèrge Maria 
del Carme. -Segona impressió. -de la primera que estampa lo germà del autor Pare Vicent, Religiós 
Agustino en l’any 1449, y ara, ab les llicencies necessaries en Valencia: per Benet Monfort. Any 1827.
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EPISTOLARI DE LLUÍS FULLANA A ANTONI M. ALCOVER

1. 

[Targeta postal]

[No cal contestar]

Il Senyor Antoni M. Alcover

Carissim amich: Ja fa mes de quintce dies que li escriguí una lletra pròu detallada 
sobre les meues empreses. Com y havien alguns punts que necessitava pronte la contes-
tació, jusgue que no haurà rebut esta lletra ó al menys, degut à les moltes ocupacions que 
té Voste, li se haurá olvidat. Vullguera donchs que fera el favor de dirme lo que y ha 
d’açó, perque estich mol impacient. També espere ab grans anims lo Bolletí vorem quant 
vindrá.

Resta com sempre à ses ordes son afectíssim

Fr. Lluís Fullana.

Ontinyent 17-3-03.

COLEGIO DE LA CONCEPCIÓN. 

ONTENIENTE. VALENCIA

Sr. D. Antoni Maria Alcover

Palau Episcopal

Palma de Mallorca

2. 

[Contestada 2 juliol]

26 de Juny - 1903

A En Mossen Antoni M. Alcover

Mon amich ben vullgut amich: Com no estich bò de salut en aquestos dies y, en la 
precisió d’escriureli, ho faré encara que no sia mes qu’en quatre lletres.

Nostre P. Provincial fa ja algun temps vá demanar informes sobre dos germanéts 
mallorquins qu’han d’entrar en lo Noviciat, y no sabèm si es que no han pogut enviarlos 
encara ò si, a cás, s’han perdut pe’l camí. Desitjaríem prenguera Vosté interés en averi-
guarho y activar l’assunt si es qu’encara no’ls ha enviat.

Perdone no sía huí mes llarch. Tant pronte com em trobe millor ja li donaré conte 
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dels meus estudis y procuraré dins d’aqueste mes enviarli el traballet.7 Ansiós per rebre’l 
Bolletí y saber com ha quedat la efutació8.

Son amich de l’ànima

Fr. Lluís Fullana.

3.

[Targeta postal]

[Contestada 6 desembre]

[sense data]

A Mossen Antoni M. Alcover

Mon amich caríssim: En lo corrèu del ditjous passat li envié el meu estudi An lisis 
etimològich de la nòstra llengua supònch l’haurà rebut. Huí, en lo mateix correu, deu 
rebre l’altre estudi meu Analisis fònica de la nostra llengua. Espere m’escriurá desprès 
d’haver aplegat este à les sehues mans, puix de lo contrari creuría s’haurien perdut pel 
cami’ls dos. Procuraré terminar pronte l’Analis is  ortogr ch de la nostra llengua. Com 
vorá tots els tres no son mes qu’un ensaig de lo qu’es pòt fer lo dia de demá.

A Deu, �ns la seua. Son afectissim amich

P. Lluís Fullana.

COLEGIO DE LA CONCEPCIÓN. 

ONTENIENTE (Valencia)

[Mata-segells: 26.NOV.03]

Sr. D. Antoni Maria Alcover

Palau Episcopal - Biblioteca

Palma de Mallorca

7 Fa referència a les «Observacions sobre l’análisis etimològich i fònich de la nostra llengua», que, efec-
tivament envià Alcover en el següent correu, el 28 de juny de 1903, publicat per Llorenç.

8 Es refereix a les uestions de llengua i literatura catalana, que Alcover va redactar com a rèplica a 
l’article que Ramon Menéndez Pidal havia publicat el 15 de desembre de 1902 al diari madrileny El 
Imparcial, i que amb el títol «Catalunya Bilingüe» plantejava la supeditació i dependència cada cop 
més accentuada que el català presentava envers el castellà. Per rebatre aquests arguments el Bolletí, 
que en fou l’òrgan de difusió, trigà molts mesos a aparèixer fins que les uestions, de 350 pàgines, 
veieren la llum en el número 15, corresponent als mesos d’abril-octubre de 1903. Per a la descripció de 
la polèmica, vegeu Perea (2005).
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4. 

[Targeta postal]

†
Ontinyent 2 decembre 03.

Mossen Antoni M. Alcover

Mon estimat amich: Dues lletretes per dirli que hui fa set dies que li faig enviar l’al-
tre traballet meu, Analisis fònic de la nòstra llengua, y com Vostè m’escriu en fetxa del 
28 del passat, temps en que devia haver rebuda ja la mehua ab lo quadern dit estich in-
tranquil per si l’ha perdut. ¡En fan ben grosses els correus! Si que vullguera saber si es ó 
no aplegat; façam lo favor. Son afectissim

P. Lluís Fullana.

COLEGIO DE LA CONCEPCIÓN. 
ONTENIENTE (Valencia)
Sr. D. Antoni Maria Alcover
Paz - 27
Manacor

5. 

[Contestada, 3 maig]
27 Abril 1904

Senyor Antoni M. Alcover.

Mon amich sempre amat: Acabe de rebre un número del Bolletí perteneixent à este 
mes, y m’estranya moltíssim no hajin apregat à les meues mans els de febrer y març. No 
se qué haurà estat aixó; puis, al enviarme el d’este mes, supònch que també m’enviar un 
els dels dos mesos anteriors. ¡Tot siga per l’amor de Deu! ¡Jo qu’els esperaba com lo pa 
beneít! ¿Per qué no fa la caritat de tornar mels à enviar? Deu liu pagará.

En lo mateix corrèu deu rebre un traballet que he fet sobre la l palatal.9 Li pregue 
qu’el llixga, encara que no siga mes que per damunt, damunt. Si li pareix que s’en pòt 
apro�tar d’alguna còsa, guárdel; y si no, faça lo que li parega. Jo en tot estaré content. 

9 El tema relacionat amb les l palatals suscità interès continuat en el franciscà valencià. En la seva carta 
del 28 de juny de 1903, publicada per Llorenç, demanava a Alcover com s’havia de representar gràfi-
cament. D’altra banda, esdevé la temàtica de la memòria que presentà en la seva presa de possessió a 
l’Acadèmia de la Llengua Catalana, que s’havia revifat l’any 1915 en oposició a les Normes Ortogrà-
fiques que l’Institut d’Estudis Catalans havia publicat el 1913.



34 Maria Pilar Perea

També estich traballant encara sobre algunes qüestions de la nòstra Ortogra�a. 

De Biar m’escriu el P. Aureli Maiques10 molt entusiasmat y traballant al galòp: m’ha 
demanat cèdules blanques, y jo, com tinch ací depòsit general vaig à enviarlin mes quatre 
mil. També’m diu qu’el P. Colomer está animadíssim. Ara vorem si desperten à la gent.

Lo Ge[r]manet Joseph Caldés qu’está en este Convent-Colegi, lo mateix qu’els altres 
Germanet[s] mallorquins Lleó, Antoni y altres Caldés que vaig vore per Pascua en Sant 
Espiritus, tots m’han encarregat li envie molts recòrs.

Vostè dispò[n]ga, com sempre, de son afectissim amich

P. Lluís Fullana

6.

[Contestada 25 mars]

COLEGIO DE LA CONCEPCIÓN. 

ONTENIENTE. 

Particular

15 de Març 1905.

A Mossen Antoni María Alcover.

Molt estimat y sempre ben vullgut amich: M’unixch al sentiment qu’encara, en 
aquestos moments, experimentará son tendre còr per la pérdua irreparable de son Senyor 
Pare.11 Li promet tindrel molt present en les meues oracion[s], particularment en lo Sant 
Sacri�ci de la Missa.

Tambè nosaltres, els franciscans d’esta provincia regular, estém plorant la mort del Re-
verent Pare Francesch Sardà, Rector d’este Colegi y Ex-Provincial en lo passat trieni. No es 
trobava son nom en les llistes de colaboradors del Diccionari, es veritat, mes fou el que ani-
mava als franciscans d’esta Provincia, y sobre tot, à mi - Deu els tindrà ja en glòria als dos.

A son degut temps vaig rebre la Circular12 y els Temes per lo Congrés de la llengua 
catalana, que Vosté va dirigir als amichs de l’actual renaixença. Molt que li agrahiesch 
esta distinció tant pòch mereixenda per ma part.

10 En la llista de col·laboradors Aureli Maiquez consta com a franciscà i catequista d’Agres (Alacant) amb 
el número 1230. S’encarregava de les seccions 14 (Teologia Moral) i 19 (Lògica).

11 El pare d’Alcover va morir el 28 de febrer de 1905.
12 La circular d’Alcover sobre el Congrés, que incloïa una proposta de 24 temes, es va enviar a diversos 

estudiosos coneguts seus i alhora es va publicar a les pàgines del BDLC (II, 1903-1904, 221-224).
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He llegit els Temes y m’he �csat detenidament en ells: me pareixen altres tantes 
qüestions importantissimes de la nòstra llengua; les quals estudiades degudament, po-
dràn vindre à ser la solució de moltes y grans di�cultats de que adoleix la nòstra gramáti-
ca.

Mes, ja que Vosté dessija qu’ab franquea li diga lo meu parer, sobre eixos Temes, 
encara qu’este será mes pobret qu’el de tots els demés amichs, gustosament li’l vullch 
donar.

Em pareix mot bé se li done à la sintacsis l’importancia que anuncien els Temes 
proposats; mes jo crech que, tant en Morfologia com en Ortogra�a, devien tocarse certs 
punts més en particular.

Sino li pareguera desbarat, jo proposaria l’afegitall sigüent:

Necessitat d’estudiar detenidament les etimologies catalanes

lecsions, nominal y verbal, d’esta llengua en llurs relacions ab les llatines

L’accent tònich en catal  deu recaure en la mateix sílaba qu’en llatí

Orige de la palatalisació catalana, y representació gr ca de tots els sons palatals

s propi de les consonants dentals c-ç-s-ss-z y de la doble velar-dental x  (cs, cz.)

s correcte de les consonants dobles, segons la tradició més recomanada, dende’l 
sigle XIII ns à huí

L’estudi detallat dels modismes catalans es, de tot punt indispensable per aplegar al 
complet restabliment d’esta llengua

De bon grat m’encarregaría d’este Tema que es lun dels que li propose: Orige de la 
palatalisació catalans y representació gr ca de tots els sons palatals. Es este Tema, en 
mon concepte, importantissim, en que pòden quedar moltes qüestions ortográ�ques mes 
clares que la llum del sòl.

Mes com lo meu desig no es altre que cooperar, en quant ho permetexquen mes fe-
bles forces, à tant justa causa, si les materies que li propose no son per á tractar encara, 
no tinch gens d’inconvenient d’encarregarme de la novena qüestió ò tema que posa la 
Circular, o siga: llada general à la morfologia catalana  esment especial que s’ha de 
posar en la formació y admissió de paraules noves

Ya em dirá donchs lo que vòl: be sap que pòt contar incondicionalment en son afec-
tissim amich

P. Lluís Fullana.
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7.

†

Sant Esperit 13 de Abril 1905

A Mossen Antoni M. Alcover

Mon estimat y sempre ben vullgut amich: Tan pronte com vaig rebre sa tarcheta 
postal ab lo sermó de la econquista de Mallorca13 �u la resolució d’escriureli ensegui-
da, mes vaig saber que dins pòch temps, farien un viatge á Mallorca els nostres germa-
nets Caldés, que Vosté ja coneix, y llavors pensí que podia escriure per ells, y al meteix 
temps encarregar qué li feren à Vosté una visita en nom meu.

Moltissimes gracies per l’obsequi del Sermó que m’enviá: que Deu li pague tant bon 
recòrt. Jo estich treballant sobre el tema que fa nòu dels proposat per lo Congrés. Al 
passar per València sols vaig poder saludar à mon amich el Dr. Chabàs;14 quedarem en 
que quant m’en torne à la semana de Pascua, tindrém tres ó quatre díes de conferencies.

En quant à les cèdules: Els religiosos tenim un inconvenient molt gran per á fer cédu-
les, en no poder estar sempre en un meteix Convent. Lo mateix trasladen à un religiós á 
Cocentaina que es provincia d’Alacant, que à Beniga[ni]m que es Provincia de València 
que als nostres Convents de Sogorb y Terol. A vegades un meteix religios es trasladat à 
tres ò quatre sitis distints, en sols un any. Sols à mi no em mohuen d’Ontinyent, ahont ja 
fa onze anys que estich. Mes axò es compren, per l’ensenyança de les llengües, sobre tot 
del francés, inglés é italiá que son les que mes he tengut que esplicar. Suponch qu’el 
Bolletí perteneixent al mes de Mars haurá anat ja à Ontinyent: no sé si m’el girarán. Jo 
estaré ací �ns Sent Vicent, huit dies desprès de Pascua �orida.

Molt en Jesus l’estima son Afectissim amich

P. Lluís Fullana

13 El Sermó de la Conquesta de Mallorca que predicà el dia 31 de desembre de 1 04 en la festa que’n 
celebra la Seu mallorquina a despeses de l’Escm. Ajuntament de Palma, lo M. I. Moss. Antoni Ma. 
Alcover, Pre. Vicari eneral de la Diòcesi, es publicà a Palma el 1905. Destacà pel fet que el canonge el 
pronuncià en català, després que des de 1773 s’havia predicat en castellà, fet que suscità comentaris de 
moltes menes.

14 El canonge Roc Chabàs és també esmentat en una carta anterior, del 18 de desembre de 1904, publicada 
per Llorenç. Chabàs fou també col·laborador d’Alcover i consta a la llista amb el número 374.
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8.

[Contestada 21 febrer]

Benissa 8 de febrer 1906

A Moss. Antoni M. Alcover.

Mon caríssim amich: Pel Diari he sabut, ab sentiment de la meua ánima, que algun 
malhavirat ha tirat un petardo en casa de Vostè.15 Si es veritat tant trista noticia, em con-
dòlch pels danys y perjuis que ha tengut, y done, al mateix temps, moltes gracies à Deu 
per haver eixit Vosté ilés en atentat.

Apro�te, així mateix, la ocasió per dirlí que’encluixca en el número de colaboradors 
nous al P. Eduard Faus, rector de Sagrada Teologia en este convent de Benissa[.]16

Ja enviará el número que li pertòque. Suponch s’en recordará de enviarme el Bolletí 
à este convent, com quedarem. Els meus estudis van que volen.

Soch com sempre son afectíssim amich.

Fr. Lluís Fullana.

9.

[Targeta postal]

[No cal contestar]

Benissa 29 Decembre 1906

Al Dr. Moss. Antoni M. Alcover.

Mon sempre amat y vulgut amich: He rebut la seua tarjeteta de felicitació: gracies 
mil à Vostè li desige un any nòu molt feliç pera que puga anar avant y sense entropeçó en 
la grandiosa obra de la restauració de la nòstra comuna llengua. Son de tot punt exagera-

15 Fullana al·ludeix a l’explosió del petard de dinamita que esclatà el 2 de febrer dins l’entrada de la casa del 
carrer d’En Serra, on vivia Alcover -vegeu Moll (1996: 123). Aquesta explosió, de la qual no es va arribar 
a conèixer l’autoria, sols va produir desperfectes a la paret, a la porta i a l’escala.

16 El franciscà de Benissa Eduard Faus apareix en la llista de col·laboradors amb el número 1518.
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des las lloances que de mon Treball fan Lo Poble Catal 17 y La Veu de Catalunya.18 A 
l’altre Congrés será altre cosa. Com tenia jo preparades 2000 paraules per a l’estudi dels 
estrangers, que havien de vindre à la Marina, posaré eixes paraules en cedules. Ja ho sap 
prou, 2000, afegides à les 10,000 que ja ne tenia fan 12000.

Son affm. germá y amich

P. Lluís Fullana

Por Alicante Baleares

Al Dr. Moss. Anton M. Alcover

Vicari General de Mallorca

Palau Episcopal - Biblioteca

Palma de Mallorca

10.

[Fullana]

[Contestada 19 janer]

PROVINCIA FRANCISCANA

DE VALENCIA

Particular

Benissa 27 Decembre 1907.

En Antoni Maria Alcover. Pbre. 

y Vicari General de Mallorca.

Mon sempre ben vullgut amic: Acabe de rebre sa coral felicitació que agrahixch en 
l’ánima, com venguda de tant bon amich y quant creya yo que Vosté encara estaría per 
eixos mons de Deu, en les seues excursions.

17 «Apaibagat l’entusiasme, el P. Lluís Fullana, franciscà, llegí la seua comunicació, quin tema es: «Ullada 
general sobre la morfologia catalana.» En el seu treball estudia’l conegut filòleg, ab mètode científic, clar 
y concís, el desenrotllo històric de la morfologia catalana y l’aplicació a nostra llenga de les quatre lleis 
morfològiques a que està subjecta la parla humana, ilustrant la seva disertació ab gran munió d’exemples 
y casos pràctics.» (Poble Català, 17 oct.), extret del BDLC (III, 1906-1907, 176).

18 «Cal dir que’l treball de Fr. Fullana es notabilíssim y es un dels que faràn fructífera l’obra del Congrés.
 «La sessió ha sigut molt concorreguda. Hi hagué moments que la sala estava plena, y fins hi havia 

persones dretes» (Veu de Catalunya, 17 oct.), extret del BDLC (III, 1906-1907, 176).
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Recibixca també Vosté la meu, encara que molt pobreta, puix naix d’un cor qu’es tot 
tendrea pera Vosté.

Ja fa lo manco deu mesos que no he rebut cap Número del Bolletí ¿Es que s’ha sus-
pés sa publicació?19

Estich estudiant moltes diferencies dialectals que existixen en este Regne valentí y 
es un traball molt curiós y al mateix temps, també de pro�t.20

No ho sé si Vosté s’apercibiría que en los ochs lorals d’enguany, em varen adjudi-
car un premi extraordinari en lo Tema Morfologia del verb en la llengua valenciana[.]21

Si no hi ha cap d’inconvenient, molt apreciaría m’enviaren els Números del Bolletí 
qu’em manquen y com he dit es de lo manco deu mesos. Vosté ya sab mon verdader in-
terés por l’Obra del Diccionari[.] S’encomana á les seues oracions son afm. amich.

Fr. Lluís Fullana

P. S. - Ma residencia quasi constant es Valencia-Samaniego. 18. y es ahont em diri-
gixen tots la correspondencia. Ara estich visitant els convents y com esta Provincia Re-
gular s’esten per les tres provincies politiques de este Regne, tinch ocasions mils per 
poder apreciar millor les diferencies dialectals que estich estudiant.

Estiga bo.

11.

Ministro Provincial

de la Orden de FF. Menores

Valencia

(San Lorenzo)

Alcoi, 27 novembre 1927.

19 L’any 1907 es publicaren dos números del BDLC: el 8 (gener-abril / maig-agost), que recull, entre altres 
informacions, l’extens «Dietari de l’escursió filològica feta amb el Dr. Schädel dins el domini català, del 
31 de juliol al 13 de setembre de 1906, i el 9 (setembre-desembre).

20 L’interès per l’estudi de les diferències dialectals apareix en altres escrits de Fullana, com ara el que 
adreçà a Alcover el 29 de gener de 1907: «Vullch puix estudiar lo llenguage d’eixos racons de ma patria 
y fer estudis comparatius ab la parla de Catalunya y, sobre tot, de Mallorca, ab la que vorem molts punts 
de contacte».

21 Aquest tema apareix també en la segona part de la «Ullada general sobre la morfologia catalana», treball 
que presentà al Congrés Internacional de la Llengua Catalana, i posteriorment Fullana el tractà en el 
discurs d’entrada a la Real Academia Española el 10 de març de 1927, amb el títol Evolución del verbo 
en lengua valenciana.
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M. I. S. Antoni Alcover.

Mon amadissim amic: Mos viages freqüents m’han estorbat poder li respòndre més 
prest a vostres lletres.

Lo pare Jaume Montanyés es indubtablement valencia. En la portada de son llibre 
diu aixi:

Espill del ben viure y per ajudar a ben morir en lo incèr dia y hòra de la mòrt. Or-
denat per frare aume Montanyés, Valenci  y eligiós de la Vèrge Maria del Carme. 
-Segona impressió. -de la primera que estampa lo germà del autor Pare Vicent, eligiós 
Agustino en l’any 144 , y ara, ab les llicencies necessaries en Valencia  per Benet Mon-
fort. Any 1827.22

En esta segona edició Monfort intercala en lo mateix texte algu[nes] paraules moder-
nes que han sustituit a les antigues, hui en desús: aixi com aconteny (sucsuix) in nides 
vegades...

Son molt pòques les paraules sustituides, perque casi tot el lèxic usat per lo P. Mon-
tanyés, s’usa encara en València, dic, en lo Reine de València.

Sab que pòt manar com vullga a son afm. amic

P. Lluís Fullana
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Els possessius àtons a la comarca del Montsià. 
Algunes dades

Àngela Buj Alfara

A ma iaio i a ma iaia o
a ma g elo i a ma g ela  
a mun pare, a ma mare

a muns lls i, també, 
a ma cosines

Resum:

L’estudi presenta les formes dels possessius àtons recollits a la comarca del Montsià. Aquests apareixen 
amb gran vitalitat precedint la majoria de noms de relacions de parentiu. S’hi mostra la variabilitat fonètica 
i morfològica i es cartogra�en algunes d’aquestes solucions. 

Paraules clau: 

possessius àtons, Montsià, parentiu, variació fonètica i morfològica, cartogra�a

Riassunto:

Lo studio presenta le forme dei possessivi atoni raccolti nella comarca del Montsià. Questi sono molto 
diffusi quando precedono i nomi di parentela. In questo studio ci si mostra anche la variabilità fonetica e 
morfologica dei possessivi atoni e ci si allega una mappatura di alcune di queste forme.

Parole chiave:  

possessivi atoni, Montsià, parentela, variabilità fonètica e morfològica, mappatura
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INTRODUCCIÓ

La comarca del Montsià se situa en el punt més meridional del Principat de Catalu-
nya. Limita al nord amb el Baix Ebre, a l’oest amb el Matarranya, a l’est amb la mar 
Mediterrània i al sud amb el Baix Maestrat. El nexe amb el País Valencià el marca el riu 
de la Sénia, que es transita entre banda i banda des de pobles com la Sénia, Sant Rafel del 
Maestrat, Ulldecona, Alcanar i Vinaròs. Juntament amb altres comarques pròximes com 
els Ports, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, i les ja esmentades del Baix Ebre i del Baix 
Maestrat, forma part del Bisbat de Tortosa, territori que respon a part de la Ilercavònia ja 
dibuixada pels romans. Respecte a l’adscripció dialectal s’inclou en el tortosí, amb el 
conjunt de comarques esmentades.  

L’estudi presenta un apartat de morfologia nominal del treball de camp de la nostra 
tesi de doctorat «Els parlars del Montsià. Estudi geolingüístic». En aquest cas ens cen-
trem en els possessius àtons i n’exposem les variants morfològiques i fonètiques recolli-
des. Aquest al·lomor�sme es complementa també amb mapes lingüístics. 

METODOLOGIA

Les dades s’han recollit mitjançant l’enquesta dialectològica, la qual s’ha realitzat a totes 
les poblacions del Montsià i nuclis que en depenen, en total 19 indrets: Alcanar; Amposta; el 
Castell (Ulldecona); les Cases d’Alcanar (Alcanar); Freginals; la Galera; Godall; Mas de 
Barberans; Masdenverge; els Muntells (Sant Jaume d’Enveja); el Poblenou del Delta (Am-
posta); Sant Carles de la Ràpita; Sant Jaume d’Enveja; Sant Joan del Pas (Ulldecona); Santa 
Bàrbara; la Sénia; Ulldecona; els Valentins (Ulldecona); les Ventalles (Ulldecona).

Els informants1 són majoritàriament nadius dels llocs enquestats o hi viuen des de 
ben menuts:

Alcanar Remei Garriga Esteller, 1909, o�cis diversos (cobradora, serventa, mes-
tressa de casa) pares naturals d’Alcanar, marit natural de Sant Jordi del 
Maestrat, nivell d’instrucció primària

 Ramon Subirats Guimerà, 1922, pagès, pares i muller naturals d’Alcanar,  
nivell d’instrucció primària  

Amposta Emília Serret Reverté, 1925, mestressa de casa, pare i marit natural d’Am-
posta i  mare d’Alcanar, nivell d’instrucció primària

1 Agraeixo les informacions puntuals que m’han tramès Roser Royo Tomàs, de Masdenverge; Pili Ibàñez 
Martí, de Santa Bàrbara; Victòria Almuni Balada, de la Sénia; Joaquim Virgili Guàrdia, d’Ulldecona;  
Ariadna Castell Campos, dels Valentins i Jordi Verge Pichaco, de les Ventalles.
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 Carme Sapiña Bailach, 1929, pescadora, pare natural de Tortosa, mare  
d’Amposta, marit de Palència, nivell d’instrucció primària 

les Cases Trinidad Solà Borràs, 1918, marinera, pares i marit naturals de les Cases
d’Alcanar d’Alcanar,  nivell d’instrucció primària

 Miguel Aubalat Matamoros, 1918, mariner, pares i muller naturals de les 
Cases d’Alcanar, nivell d’instrucció primària

 Maria Bienvenida Sancho Fibla, 1921, mestressa de casa, pares i marit 
naturals de les Cases d’Alcanar, nivell d’instrucció primària  

el Castell Teresa Caballé Itarte, 1913, telefonista, pares naturals del Castell, nivell 
d’instrucció primària

 Lucrècia Castell Querol, 1933, mestressa de casa, pare natural de la Sénia, 
mare de Rossell, marit del Castell, nivell d’instrucció primària

 Enrique Edo Pijuan, 1934, pagès, pare natural de les Coves de Vinromà, 
mare de la Raval (Sant Joan del Pas) i muller del Castell, nivell d’instruc-
ció primària  

Freginals Joaquim Accensi Accensi, 1909, pagès, pares i muller naturals de Fregi-
nals, nivell d’instrucció primària

 José Miralles Miralles, 1943, carter, pares i muller naturals de Freginals, 
nivell d’instrucció primària

 Rosa M. Accensi Doménech, 1945, mestressa de casa i pagesa, pares i 
marit naturals de Freginals, nivell d’instrucció primària  

la Galera Miquel Arasa Valmaña, 1920, pagès, pares naturals de la Galera, nivell 
d’instrucció primària

 José Tomàs Ferré, 1929, llaurador, pares i muller naturals de la Galera, 
nivell d’instrucció primària

 Pepita Bertomeu Garcia, 1928; pagesa, pares i marit naturals de la Galera, 
nivell d’instrucció primària 

Godall Pepe Garriga Lleixà, 1923, pagès, pare natural d’Alcanar, mare i muller de 
Godall, nivell d’instrucció primària

 Mercedes Cervera Nofre, Roquetes, 1936; mestressa de casa, pare natural 
de Camporrells i mare i marit de Godall, nivell d’instrucció primària

 Eduardo Blanch Villalbí, 1937, pagès, pares i muller naturals de Godall, 
nivell d’instrucció primària 

Mas de Joaquim Sabater Royo, 1923, pagès, pare natural de Bel, mare del Mas de
Barberans Barberans, nivell d’instrucció primària

 Cinta Subirats Povill, 1923, pagesa, pares i marit naturals del Mas de Bar-
berans, nivell d’instrucció primària
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 Teresa Lleixà Subirats, 1947, mestressa de casa, pares i marit naturals del 
Mas de Barberans, nivell d’instrucció primària 

Masdenverge Concepción Ferré Elies, 1913, modista, pares i marit naturals de: Masden-
verge, nivell d’instrucció primària

 Maria Cinta Tomàs Monfort, 1928, mestressa de casa i pagesa, pares i 
marit naturals de Masdenverge, nivell d’instrucció primària

 Joaquín Roiget Martí, 1927, pagès, pares i muller naturals de Masdenver-
ge, nivell d’instrucció primària

 Antonio Royo Fonollosa, 1933, pagès, pares i muller naturals de Masden-
verge, nivell d’instrucció primària

 M. Cinta Tomàs Espuny, 1934, mestressa de casa i pagesa, pares i marit 
naturals de Masdenverge, nivell d’instrucció primària 

els Muntells Maria Sales Torrent, 1925, pagesa, pares naturals d’Ulldecona, marit dels  
Muntells, nivell d’instrucció primària 

  Isabel Fornós Porres, 1934, pagesa, pares naturals dels Muntells, marit de 
Borriana, nivell d’instrucció primària 

Poblenou Carme Reverté Vidal, 1920, pagesa, pares i marit naturals d’Amposta, 
del Delta nivell d’instrucció primària

 Victòria Chimeno Reverter, 1930, pagesa, pare natural d’Alcanar, mare de 
les Cases d’Alcanar, marit dels Muntells, nivell d’instrucció primària 

Sant Carles Batiste Castellà Drago, 1910, pintor, pare i muller naturals de Sant Carles 
de la Ràpita de la Ràpita, mare de Peníscola, nivell d’instrucció primària

 Tomàs Reverté Talarn, 1925, pagès, pares i muller de Sant Carles de la 
Ràpita, nivell d’instrucció primària 

 Teresa Calvet Torrent, 1920, mestressa de casa, pares naturals de Godall, 
marit de la Ràpita, nivell d’instrucció primària

 Rosa Reverté Calvet, 1945, mestressa de casa, pare i marit de Sant Carles 
de la Ràpita, mare de Godal, nivell d’instrucció primària

 M. Cinta Sancho Arasa, 1946, mestressa de casa, pare i marit de Sant Car-
les de la Ràpita, mare d’Amposta, nivell d’instrucció primària

 José Bort Marco, 1940, mariner, pares i muller naturals de Sant Carles de 
la Ràpita, nivell d’instrucció primària

Sant Jaume Rosario Salvador Subirats, Tortosa, 1909, modista, pares naturals de 
d’Enveja  Tortosa, marit de Sant Jaume d’Enveja, nivell d’instrucció primària

 Teresa González Gilabert, 1913, dependenta i pastissera, pare natural de 
Masdenverge i mare de Roquetes, nivell d’instrucció primària
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 Mercedes Magriñà González, 1927, mestressa de casa, pares i marit natu-
rals de Sant Jaume d’Enveja, nivell d’instrucció primària

Sant Joan Teresa Labèrnia Fibla, 1913, llauradora, pares naturals de Sant Joan del
del Pas  Pas, nivell d’instrucció primària

 Lídia Ricart Beltran, 1927, mestressa de casa, pares naturals de Sant Joan 
del Pas, marit d’Ulldecona, nivell d’instrucció primària

 Francisco Labèrnia Bedòs, 1926, pagès, pare i muller naturals de Sant 
Joan del Pas, mare d’Ulldecona, nivell d’instrucció primària

Santa Bàrbara José Tuliesa Solà, 1902, comerciant, pare natural de Roquetes, mare i mu-
ller de Santa Bàrbara, nivell d’instrucció primària

 Paco Romeu Cid, 1922, administratiu, pare natural de Tortosa, mare i mu-
ller de Santa Bàrbara, nivell d’instrucció primària

 Cinta Monllau Accensi, 1925, mestressa de casa, pares i marit naturals de 
Santa Bàrbara, nivell d’instrucció primària

 Elia Martí Espuny, 1932, mestressa de casa, pare natural de Vinallop, mare 
de Santa Bàrbara, marit de València, nivell d’instrucció primària

la Sénia José Sabater Verge, 1910, pagès, pare i muller naturals de la Sénia, mare 
de la Pobla de Benifassà, nivell d’instrucció primària

 Rafel Almuni Prades, 1935, pastisser i cuiner, pares naturals de la Sénia, 
muller de Sant Rafel del Maestrat, nivell d’instrucció primària

 Joaquín Tolós Martí, 1918, pagès i fabricant de sabó moll, pare natural de 
Traiguera, mare de la Sénia, nivell d’instrucció primària

 Maurício Vidal Puig, 1911, pagès, pares naturals de la Sénia, muller 
d’Ulldecona, nivell d’instrucció primària

 Victòria Almuni Balada, 1962, professora, pare i marit naturals de la Sé-
nia, mare de Sant Rafel del Maestrat, nivell d’instrucció universitària

Ulldecona Francisco Saüch Brusca, 1904, fuster, pares naturals d’Ulldecona, nivell 
d’instrucció primària

 Joan Bta. Minguet i Gil, 1921, comptable, pares i muller naturals  d’Ullde-
cona,  nivell d’instrucció primària

 Joaquim Virgili Guàrdia, 1946, ebenista, pares  naturals d’Ulldecona, ni-
vell d’instrucció primària

 Rosa Virgili Guàrdia, 1940, mestressa de casa, pares naturals d’ Ulldeco-
na, marit de Deltebre, nivell d’instrucció primària

els Valentins José Mª Forcadell Tallada, 1911, llaurador, pares i muller dels Valentins, 
nivell d’instrucció primària
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 Marisol Marzá Altabella, 1937, mestressa de casa, pares i marit dels Valen-
tins, nivell d’instrucció primària

les Ventalles Antonio Otero Campos, 1924, llaurador, pares i muller de les Ventalles, 
nivell d’instrucció primària

 Teresa Trabal Martí, 1935, pagesa, pares i marit de les Ventalles nivell 
d’instrucció primària

 Antonio Folch Subirats, 1931, pagès, pare d’Alcalà de Xivert, mare i mu-
ller de les Ventalles, nivell d’instrucció primària

 Josep Ramon Verge Roca, 1958, constructor, pare natural d’Ulldecona, 
mare de les Ventalles, nivell d’instrucció primària

ELS POSSESSIUS 

Context

En els parlars de la comarca conviuen els dos sistemes de possessius: els tònics i els 
àtons. Dels primers només direm que les formes femenines mantenen la vocal –u del 
masculí sense consonantitzar meua, teua, seua; meues, teues, seues.   

L’ús dels possessius àtons es restringeix al camp semàntic de la família i així s’uti-
litzen precedint la majoria de noms de parentiu. Entre aquests, el seu ús és general davant 
dels mots: rebe(s)iaio, rebe(s)iaia, rebe(s)g elo, rebe(s)g ela; iaio, iaia, g elo, g ela; 
pare, mare; ll, lla; germà, germana; oncle2, tia; nebot, neboda; cosí, cosina; sogre, 
sogra; padrí, padrina; llol, llola; cunyat, cunyada. 

De vegades, també poden aparèixer els possessius tònics en aquest context, cosa que 
notem és més una qüestió estilística del parlant, però allò espontani, i amb força vitalitat, 
és precedir tots aquests substantius que denoten relacions de parentiu per les formes 
àtones. 

És inexistent l’ús dels possessius àtons, o almenys no ho hem arreplegat en aquesta 
investigació, davant dels mots: nét, néta; gendre, nora; consogre, consogra; padrastre, 
madrastra; germanastre, germanastra. Així, davant d’aquestes formes es fan servir els 
possessius tònics.

De vegades, pot aparèixer la combinació possessiu àton + substantiu + possessiu 
tònic: I mon pare meu i los atres del poble: Al. Navarro (2012: 75-76) atribueix a aquest 
ús del possessiu la funció de determinant sense la connotació de pertinença. 

2 És molt estès el mot tio, de fet només vam enregistrar oncle a Masdenverge.



 Els possessius àtons a la comarca del Montsià. Algunes dades 49

Excepcionalment, es conserva l’ús del possessiu àton femení en l’expressió en ma 
vida a Ulldecona.   

Possessius àtons masculins. Variació

Variació fonètica 

Les formes del masculí singular, habitualment, s’articulen amb velar tancada: m[u]
n, t[u]n, s[u]n3. Amb tot, també s’hi donen les formes corresponents mantenint [o], tot i 
que en menor freqüència. Tant les unes com les altres poden conviure en una mateixa 
localitat i, �ns i tot, a voltes hem notat l’alternança en un mateix parlant.

Variació morfològica davant germà, iaio, güelo

Les formes masculines singular són substituïdes per les femenines precedint germà. 
Localitzem man germà a Amposta, Freginals i la Ràpita (mapa 1). Aquest ús és extensiu 
al plural mans, a Freginals, per mos > mons: mans germans (mapa 2).

Igualment, els femenins ma, ta, sa per mon, ton, son acompanyen iaio o g elo, i llurs 
plurals, a Alcanar, les Cases, Sant Joan del Pas, Santa Bàrbara (g elo) i Ulldecona ( elo) 
(mapa 3): ma iaio, ma iaios; ta iaio, ta iaios; sa iaio, sa iaios; ma g elo, ma g elos; ta 
g elo, ta g elos; sa g elo, sa g elos4.

Variació morfològica. Nombre

Les formes del masculí plural tenen dos processos de formació. Un és a partir de les 
formes del singular i, per tant, mantenen la -n del singular: mon, mun > mons, muns; ton, 
tun > tons, tuns; son, sun > sons, suns. Aquesta variant és general. 

Altres variants no es creen sobre les formes del singular i, per tant, no mantenen la 
-n’: tos, sos i sus. Les poblacions de referència són les Cases, Alcanar i Sant Jaume  
(mapa 4). 

3 Aquest fenomen el recull Segura (2003: 123): «(…) la forma mon té una forta tendència a tancar-se en 
mun per ser àtona, anar voltada de nasals i situada darrere una labial. A partir d’aquesta forma, s’ha pogut 
estendre, encara que no categòricament de moment  a les altres formes».

 Navarro (1996: 73) també informa del tancament en [u] en els plurals. Cubells (2009: 123) en dóna notícia 
a la Ribera d’Ebre.

4 Nosaltres, per observació directa, ho hem constatat en àrees contigües en poblacions del Baix Maestrat 
com Vallibona i Vinaròs i, a la Plana Alta, a la Pelejaneta.

 Aquest al·lomorfisme també el documenta Navarro (1996: 73) en poblacions de la Terra Alta com 
Arnes, Bot, Corbera i Orta. A la Ribera d’Ebre, Cubells (2009: 124) n’aporta exemples a la Palma i a 
Rasquera. Recasens (1985: 155) localitza també aquesta variabilitat al tarragoní i ho considera un tret més 
característic del bloc occidental.
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Davant de germà, a Alcanar, per fonètica sintàctica, les variants muns, tuns, suns 
poden articular-se mun, tun, sun. Així, en esdevindre en contacte un so fricatiu [z] amb 
un africat [d ], el fricatiu és assimilat per l’africat.

Beltran (1996: 34) dóna tot el repertori de formes masculines amb l’equivalent fonètic de 
la velar semitancada [o] com a velar tancada [u]. També recull exclusivament, en les formes 
masculines, les variants del plural amb manteniment de n, analògiques a les del singular.

Possessius àtons femenins. Variació

Variació fonètica 

Les formes del singular són ma, ta, sa. Ara bé, en alguns indrets aquests possessius 
prenen les variants man, tan, san si el mot que precedeixen és germana o el plural ger-
manes. Nosaltres hem recollit aquestes formes, o algunes d’aquestes, a les Cases, Fregi-
nals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, els Muntells, Masdenverge, la Ràpita, Santa 
Bàrbara, la Sénia i Sant Jaume (mapa 5).

Beltran (1996: 34) també recull aquestes variants amb la nasal precedint el mot germa-
na i germanes i indica que és per assimilació del morfema de plural, en el cas de germanes.

Cubells (2009: 123) explica aquestes formes de possessius femenins com a variants 
analògiques amb les masculines. 

Amb tot, aquesta nasal només l’hem consignada davant del mot germana. Podríem, 
potser plantejar-nos la possibilitat d’una nasal adventícia precedint un so palatal, com en 
els mots: relo[ ]ge, llo[ ]ja...  

Les formes del plural mes, tes, ses només apareixen en una ocasió mantenint la vocal 
palatal semitancada [e] i és en la primera persona mes a Sant Jaume, compartida amb 
mas. De fet, és amb aquesta obertura vocàlica en què trobarem les formes de plural a 
Amposta, la Ràpita i Sant Jaume: m[a]s, t[a]s, s[a]s.

Variació morfològica davant germana

A Ulldecona localitzem el possessiu mon acompanyant germana: mon germana5 
(mapa 6). 

Variació morfològica. Nombre

Les formes del plural presenten també variabilitat. Així, per a expressar el plural 
també poden usar-se les pròpies del singular: ma, ta, sa

5 Així mateix, a Cinctorres, als Ports, hem anotat mon germana. En balear també es 
coneix l’ús del masculí davant de mot femení com en el sintagma mumare.
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ma ties; ma cosines; ta iaies; ta g eles; sa nebodes; sa germanes; sa padrines...

Les formes plurals femenines mes, tes, ses les hem recollides a Amposta, la Ràpita, 

Santa Bàrbara i Sant Jaume i apareixen en les variants mas, tas, sas (mapa 7).

Formes dels possessius àtons

MASC. 
SING.
1A P.

MASC. 
SING.
2A P.

MASC. 
SING.
3A P.

FEM. 
SING.
1A P.

FEM. 
SING.
2A P.

FEM. 
SING.
3A P.

MASC. 
PL.

1A P.

MASC. 
PL.

2A P.

MASC. 
PL.

3A P.

FEM. 
PL.

1A P.

FEM. 
PL.

2A P.

FEM. 
PL.

3A P.

Al mon
mun
ma

ton
tun
ta

son
sun
sa

ma ta sa muns
mun
ma

tuns
tons
tun
ta

suns
sos
sun
sa

ma ta sa

Am mun
man

tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns tuns suns mas
man

tas
tan

sas
san

Bc mun
ma

tun
ta

sun
sa

ma ta sa muns tuns suns ma ta sa

Ca mun
ma

tun
ta

sun
sa

ma ta sa
san

mons
ma

tons
tuns
tos

sons
suns
sos

ma
man

ta sa

Fr mun
man

tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns
ma
man

tuns
tan

suns
san

ma
man

ta
tan

sa
san

Ga mon
mun

ton
tun

son
sun

ma
man

ta
tan

ta
san

mons
muns

tons suns ma
man

ta
tan

sa
san

Go mun tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns tuns suns ma
man

ta
tan

sa
san

Jp mun
ma

tun
ta

sun
sa

ma ta sa muns
ma

tuns
ta

suns
sa

ma ta sa

Mb mon
mun

ton
tun

son
sun

ma
man

ta
tan

sa
san

mons
muns

tons sons ma
man

ta
tan

sa
san

Mu mun tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns tuns suns ma
man

ta
tan

sa
san

Mv mun tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns tuns suns ma
man

ta
tan

sa
san

Po mun tun sun ma ta sa muns tuns suns ma ta sa
Rà mun

man
tun sun ma

man
ta
tan

sa
san

muns tuns suns mas
man

tas
tan

sas
san

SB mun
ma

tun
ta

sun
sa 

ma
man

ta
tan

sa
san

muns
ma

tuns
ta

suns
sa 

mas
ma
man

tas
ta
tan

sas
sa 
san



52 Àngela Buj Alfara

MASC. 
SING.
1A P.

MASC. 
SING.
2A P.

MASC. 
SING.
3A P.

FEM. 
SING.
1A P.

FEM. 
SING.
2A P.

FEM. 
SING.
3A P.

MASC. 
PL.

1A P.

MASC. 
PL.

2A P.

MASC. 
PL.

3A P.

FEM. 
PL.

1A P.

FEM. 
PL.

2A P.

FEM. 
PL.

3A P.

Sé mun tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns tuns suns ma
man

ta
tan

sa
san 

SJ mun tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns
mons 

tuns suns
sus

mas
man
ma
mes

tas
tan

sas
san

Ul mon
mun
ma

ton
tun
ta

son
sun
sa

ma
man
mon

ta
tan

sa
san

mons
ma

tons suns
sa

ma
man
mon

ta
tan
ton

sa
san
son

Va mun tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns tuns suns ma 
man

ta 
tan

sa
san

Ve mun tun sun ma
man

ta
tan

sa
san

muns tuns suns ma
man

ta
tan

sa
san

ANÀLISI DE LES FORMES DELS POSSESSIUS ÀTONS

Masculí singular

1a persona

La variant present a tot arreu és mun.  Aquesta és exclusiva a dotze llocs.

La variant sense neutralitzar, mon, apareix a sis llocs sempre juntament amb la vari-
ant amb tancament vocàlic.  

La forma femenina ma precedint germà i/o iaio, g elo  és present a set punts.

2a persona

Apareix a tots els parlars tun i és l’única a onze indrets. La variant  ton apareix tres 
vegades juntament amb tun. La forma femenina ta es recull en cinc ocasions.

3a persona

És general a tots els indrets sun i exclusiva a quinze. A quatre llocs anotem son i sa. 

Femení singular

1a persona

La forma general és ma. És la variant exclusiva a sis llocs. És acompanyada per man 
a tretze indrets  quan precedeix germana  i apareix mon, una volta, també davant el 
substantiu germana.
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2a persona

A tot arreu ta. Com a forma única s’anota a cinc indrets.Davant germana apareix tan 
a tretze llocs.

3a persona

A tota la comarca sa. Es recull a sis llocs com a forma exclusiva. La variant san, 
precedint germana, és present a dotze parlars.

Masculí plural

1a persona

La variant majoritària és muns a dèsset indrets. Com a forma exclusiva és present a 
nou punts. Apareix mons a tres llocs. A cinc llocs, ma man, a 1 indret.

2a persona

Amb catorze realitzacions hi ha tuns, a deu llocs dels quals és l’única variant, seguit 
de tons a tres llocs, un tos, tres ta i la variant tan a 1 indret.

3a persona

La variant que apareix a tota la comarca és suns. A onze llocs és l’única variant. 
Trobem sos i sons dos vegades i una sus. A quatre indrets es recull sa.

Femení plural

1a persona

La variant predominant és ma localitzada a dèsset parlars, dels quals és la forma 
exclusiva a sis. Anotem man a catorze llocs. La forma de plural mas a quatre indrets i un 
mes. També mon apareix una vegada.

2a persona

La forma majoritària és ta, present a setze parlars. Es localitza a catorze llocs tan i el 
plural tas a quatre.

3a persona

La variant majoritària és sa que es localitza a setze llocs, i en sis d’aquests és l’única. 
Paral·lelament hi ha san a catorze parlars. En quatre, la variant plural sas i a un el mas-
culí son.
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CONCLUSIONS 

Les formes dels possessius àtons presenten dos tipus de variabilitat: fonètica i mor-
fològica. La primera afecta les formes dels possessius masculins singular mon, ton, son 
els quals tenen una tendència generalitzada, a tota la comarca, al tancament vocàlic, 
afavorit pel context consonàntic bilabial. Les formes amb manteniment de la vocal velar 
semitancada [o] només apareixen a cinc llocs i són compartides amb les que presenten el 
tancament vocàlic. Així, mon, ton, son es mantenen a Alcanar, el Castell, la Galera, Mas 
de Barberans i Ulldecona i són compartides amb les neutralitzades m[u]n, t[u]n, s[u]n. 
Les formes del plural muns, tuns, suns poden esdevindre per fonètica sintàctica mun, tun, 
sun davant del mot germans, a Alcanar. 

Un altre fenomen que afecta les formes masculines és que aquestes poden ser subs-
tituïdes per les femenines davant dels mots germà, iaio i g elo. Davant germà, mon es-
devé man. Aquest al·lomor�sme només es dóna en la 1a persona del singular a Amposta, 
Freginals i la Ràpita. Així, tenim: man germà però tun germà, sun germà. A Freginals 
també és extensiu aquest ús al plural man germans. 

Aquesta variabilitat és lleugerament més productiva davant iaio o g elo. Es localitza 
a Alcanar, el barri Castell, les Cases, Sant Joan del Pas, Santa Bàrbara, Ulldecona. En 
aquest cas, s’estén a les tres persones tant del singular com del plural. 

Els masculins mos, tos, sos només apareixen a Alcanar, les Cases i Sant Jaume. A 
Alcanar i a Sant Jaume s[u]s  només arrepleguem la 3a persona sos. A les Cases, tos, 
sos. Aquestes variants primeres conviuen amb les que mantenen la –n del singular.   

En les formes dels possessius femenins àtons també hi ha mostres de variabilitat fonè-
tica i morfològica. Els possessius ma, ta, sa esdevenen man, tan, san davant germana a 
Amposta, Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, els Muntells, Masdenverge, la 
Ràpita, Santa Bàrbara, la Sénia, Sant Jaume, Ulldecona, els Valentins i les Ventalles. La 
variabilitat fonètica també és extensiva a l’obertura de les formes del plural mes, tes, ses en 
m[a]s, t[a]s, s[a]s a Amposta, la Ràpita, Santa Bàrbara i Sant Jaume. Només hi ha un cas 
sense l’obertura vocàlica que és mes a Sant Jaume, tot i que apareix juntament a m[a]s.

Pel que fa a la variació morfològica, les formes del singular ma, ta, sa són les gene-
rals també per al plural a la major part de la comarca i apareixen a dèsset llocs. A Ampos-
ta i a la Ràpita, però, només trobem les formes del singular davant germanes man, tan, 
san  amb la resta s’usen les variants mas, tas, sas. A Sant Jaume hi ha, a més d’aquest 
ús, ma i la variant sense neutralitzar mes. 

Un altre tret morfològic és l’ús de mon, ton, son davant de germana i germanes que 
localitzem a Ulldecona. 

Podem dir que els possessius àtons a la comarca del Montsià presenten una evolució 
fonètica i morfològica. Pel que fa a la primera, aquesta afecta el vocalisme amb un tan-
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cament en els masculins de [o] > [u], i en els femenins en una obertura, en els plurals, [e] 
> [a]. També, puntualment, en el consonantisme hi ha un cas de dissimilació en el plural 
muns, tuns, suns davant germans. Pel que fa a la nasal dels possessius femenins man, tan, 
san davant germana si no es tracta d’una analogia amb els masculins  s’hi podria 
apuntar una nasal adventícia.  

Els canvis de gènere dels possessius es concentren davant dels mots germà, germa-
na, iaio, g elo. Amb tot, notem que en aquestes poblacions, en generacions més jóvens, 
van reculant aquests usos a favor de la correspondència de gènere entre possessius mas-
culins i noms masculins i entre possessius femenins i substantius femenins.  

Morfològicament, els plurals són els que presenten més irregularitats. La regla gene-
ral de formació dels masculins plurals és amb manteniment de la –n del singular. Només 
resta i com a restes  en tres parlars un ús defectiu dels possessius mos, tos, sos, dels 
quals només n’hem consignat la 2a i la 3a persona. Per la qual cosa, el seu ús és absolu-
tament residual, amb una pràctica desaparició, de fet el primer és inexistent en aquesta 
investigació. Pel que fa a mes, tes, ses encara es poden localitzar, tot i que també residu-
alment, en les variants mas, tas, sas a quatre parlars i un cop mes. El seu ús ha estat 
substituït per les formes del singular ma, ta, sa. 

Fins aquí, l’estat de llengua que nosaltres hem recollit. Pensem que seria bo també 
estendre la investigació de l’ús dels possessius àtons en el camp semàntic de la família 
quan el parlant és en un context més formal, per veure’n la pervivència d’aquests o si 
llavors hi ha més presència de les formes tòniques. I també per contrastar les dades ob-
tingudes en altres generacions. Però, això, potser, ja ho faran sos �lls o ses �lles…  

BIBLIOGRAFIA

Beltran i Cavaller, Joan S. (1996). Apunts de fonètica catalana. eferits especial-
ment als parlars catalans, Tortosa: J.S. Beltran.

Buj Alfara, Àngela (2001). Lèxic del Montsià. Estudi geoling ístic I. Amposta: Con-
sell Comarcal del Montsià.

Cubells Bartolomé, Olga (2009). Els parlars de la ibera d’Ebre, Tarragona: Diputa-
ció de Tarragona, 2 volums.

Navarro Gómez, Pere (1996). Els parlars de la Terra Alta, Tarragona: Diputació de 
Tarragona, 2 volums.

— (2012). El parlar de Cambrils, Valls: Cossetània.

Recasens, Daniel (1985). Estudi ling ístic sobre la parla del Camp de Tarragona. Bar-
celona: Curial i Publicacions de l’Abadia de Montserrat.



56 Àngela Buj Alfara

— (1996). onètica descriptiva del català, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Segura, J. Carles (2003). na cru lla ling ística. Caracterització del parlar del Baix 
Vinalopó. Alacant: Universitat d’Alacant, Departament de Filologia Catalana. (1a 
part de la tesi doctoral «Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó». Uni-
versitat d’Alacant, 2001).



 Els possessius àtons a la comarca del Montsià. Algunes dades 57

Mapa 1. MASCULÍ SINGULAR DAVANT germà. MON germà / MAN germà

Mapa 2. MASCULÍ PLURAL DAVANT germans. MONS germans / MANS germans

MAPES

m o n  
germà
m a n  germà

m o n s  
germans
m a n s  
germans
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Mapa 3. MASCULÍ SINGULAR DAVANT iaio o g elo. MON TON SON iaio / MA TA SA 
iaio o g elo

Mapa 4. MASCULÍ PLURAL TOS SOS / MUNS TUNS SUNS 
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Mapa 5. FEMENÍ SINGULAR DAVANT germana. MA TA SA germana / MAN TAN SAN 
germana   

Mapa 6. FEMENÍ  SINGULAR DAVANT germana. MA germana / MON germana

m a  t a  s a  
germana
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MAPA 7. FEMENÍ PLURAL. MES TES SES / MA TA SA

MAPA 8. ZONA D’ESTUDI
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m a s  t a s  s a s
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Resumen: 

Evocamos con estas notas la �gura del baezano Luis de Quesada, uno de los innumerables hidalgos de 
espíritu aventurero que pasan a Indias con el �n de conquistar y descubrir aquellas tierras vírgenes, en las 
que abundaba la riqueza. Su llegada a esas tierras en 1550, coincide con aquellos años convulsos en que se 
suceden los alzamientos en Perú, participando en todos ellos, luchando siempre bajo el estandarte real. 
Establecido en Cuzco, y como persona entendida en minería y fundición, salió desde esta ciudad hacia la 
inexplorada provincia de Carabaya a la busca de minas de oro y plata. Descubrió el río San Cristóbal, rico 
en oro, en cuyas inmediaciones fundó el pueblo de San Juan del Oro, hecho hoy completamente olvidado. 
Fue el introductor en Potosí, en 1572, del bene�cio de la plata por azogue, acontecimiento que se atribuye, 
ya desde el primer momento, a su operario Pedro Fernández de Velasco. El azogue había sido descubierto en 
Perú hacía tan solo unos años por el portugués Enrique Garcés, del que aportamos nuevos datos.

Palabras claves: 

Perú, Potosí, Siglo XVI, San Juan del Oro, bene�cio por azogue, Luis de Quesada, Pedro Fernández de 
Velasco, Enrique Garcés.

Abstract: 

This text evoques the �gure of Luis de Quesada, from Baeza, one of the great number of noblemen that 
went to the Indias with adventurous spirit willing to conquer and discover those wild lands, �lled with 
richness. His arrival to those lands in 1550, happened in a very hazardous times of revolts in Peru, where he 
fought supporting the royal cause. He stablished himself in Cuzco and as a person of well kowledge of 
minery and fundition, went to the unexplored province of Carabaya searching for gold and silver mines. He 
discovered the river San Cristobal, rich in gold, and founded the town of San Juan del Oro, fact completely 
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forgotten nowadays. He introduced in Potosí, in 1572, the bene�t of silver for quicksilver, fact linked to his 
worker, Pedro Fernández de Velasco. The quicksilver had just recently been discovered in Perú by the 
portuguese Enrique Garcés, and web ring some new documents on him as well. 

Key words: 

Peru, Potosí, XVIth century, San Juan del Oro, quicksilverbene�t, Luis de Quesada, Pedro Fernández 
Velasco, Enrique Garcés.

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Como el propio enunciado de estas notas indica, trataremos de aportar unos datos del 
desafortunado, en el recuerdo, Luis de Quesada, con el �n de dar a conocer dos hechos 
históricos tocantes a su persona, uno de ellos hoy desconocido, la fundación de la villa 
de San Juan del Oro en la provincia de Carabaya, en el Perú, y otro, también desconocido 
y extrañamente atribuido ya desde su inicio a otra persona, la introducción del bene�cio 
por azogue en las minas de plata de Potosí. Para ello nos basaremos en los diversos me-
moriales que envió su hijo, Jerónimo Sánchez de Quesada, al Consejo de Indias relatan-
do los méritos y servicios de su padre, con el �n de obtener una recompensa por los 
mismos. El primero de ellos, enviado al Consejo en 1599 recoge las informaciones de 
dichos servicios que el mismo Luis había solicitado en el año 1556, después de �naliza-
das todas las revueltas que se habían sucedido en los pasados años, así como la probanza 
de haber sido el inventor del bene�cio por azogue del Perú, que había ensayado en agos-
to de 15721. Años más tarde, en 1602 y 1608, al no ser atendidas sus peticiones, volvía a 
enviar otros memoriales redactados en los años 1581-1583, en los que prácticamente 
repetía lo dicho anteriormente, pero esta vez añadía los servicios hechos en explorar la 
provincia de Carabaya, donde descubrió importantes minas de oro, y fundó la villa de 
San Juan del Oro2.

SU PARTICIPACIÓN EN LOS ALZAMIENTOS DEL PERÚ DE 1550-1553

Luis de Quesada, había nacido hacia 1518 en la ciudad de Baeza, hidalgo notorio, 
emparentado con la noble familia de los Quesada de dicha ciudad. Pasó a Tierra Firme 
con su mujer Juana de las Eras en 1550, llegando en los primeros meses de dicho año a 
la ciudad de Panamá, coincidiendo con el alzamiento de los Contreras, siendo uno de los 
siete primeros que se juntaron y alzaron bandera en favor del rey, bandera que según 

1 Archivo General de Indias (AGI) Patronato 99, N.2, R.1.
2 AGI. Patronato 139, N.2, R.4 y AGI. Patronato 150, N.11, R.1.
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decía se había hecho a su costa, yendo en vanguardia en la batalla y desbarate que se les 
dio3. Sofocado el alzamiento, con licencia que le dio el 3 de junio de ese año el goberna-
dor Sancho de Clavijos, pasó al Perú con su mujer, a la provincia de los Charcas, «donde 
estuvo dos años visitando toda la tierra», quizá ejerciendo como uno de los escribanos de 
la Visita.

En marzo de 1553, durante la inspección de la provincia, se encontraba en la ciudad 
de la Plata cuando se produjo el alzamiento de don Sebastián de Castilla. Leal al rey, y 
para que no lo prendiesen, pues los alzados iban por las casas reclutando gente para su 
bando, se refugió en la del cura Jiménez, entonces vicario de dicha ciudad. A pesar de 
ello lo encontraron allí los soldados y lo sacaron para matarlo, pero a ruegos de dicho 
cura y de otros amigos le dejaron libre, huyendo entonces de la ciudad, «pero despacha-
ron tras él por los caminos, por uno de ellos a Santa Cruzel de Tucamán y a otros dos 
españoles, y por el otro a cien indios armados de arcos, �echas y hondas»4, y lo encon-
traron, trayéndolo atado de manos a la ciudad, llevándolo a la entoldada que tenían mon-
tada en la plaza. Y le quisieron dar garrote a la puerta del toldo de Vasco Godínez, maes-
tre de campo de don Sebastián, pero gracias a la intervención del padre Rincón, prior de 
San Francisco, no se lo dieron y lo llevaron a la cárcel. La noche que mataron a don Se-
bastián, fue uno de los soldados que más se destacó en el apresamiento de los que habían 
dado muerte al corregidor Pedro de Hinojosa y a Alonso de Castro, su teniente, marchan-
do junto con otros cincuenta soldados a paci�car Potosí, prendiendo a la gente de Gabriel 
de Pernia que habían salido huyendo y andaban haciendo daño por la provincia del Co-
llao, a los cuales dieron batalla y trajeron reducidos a Potosí, donde fueron ajusticiados. 

3 La noche del domingo 22 de abril de 1550 desembarcaron en el puerto de Panamá Fernando y Pedro 
Contreras, junto con doscientos setenta y dos hombres, tomando la ciudad, que venían alzados desde 
Nicaragua donde habían matado a su obispo. Esa misma noche Fernando, junto con cuarenta hombres 
de a caballo, salió en persecución del licenciado la Gasca. Según relato del sargento mayor Juan 
Caballero, al día siguiente «los vecinos que estaban en ella y algunos forasteros» alzaron bandera 
por su majestad, siendo la primera bandera que se levantó la del capitán Martín Ruiz de Marchena, 
al que nombraron por general, el cual nombró capitán a Juan de Lares. El día 24 dieron batalla al 
capitán Juan Bermejo que había regresado con su gente a la ciudad por orden de Fernando Contreras, 
y los vencieron, matando a la mayor parte de ellos y prendiendo a los demás, «de los cuales se hizo 
justicia». Archivo General de Indias (AGI) Patronato Real (Patronato). 150, N.9, R.1. Según el relato 
del capitán Diego Palomeque de Meneses fue él quien alzó la primera bandera contra los Contreras, y 
su bandera fue la primera que llegó al campo donde estaba Bermejo para darle batalla. AGI. Patronato, 
100, R.9. Blas de Soto, hijo del capitán Pedro de Soto, que en aquel entonces apenas tenía dieciocho 
años, decía que la bandera que levantó Martín Ruiz se la había dado él, que la había cogido de una 
caja que tenía Cristóbal de Burgos, calcetero. Marín al que se había elegido por general, nombró tres 
capitanes. siendo uno de ellos Palomeque. AGI. Patronato, 152, N.2, R.3. Como vemos por estos relatos 
al menos se levantaron tres banderas, la de Juan de Lares, la de Diego Palomeque y otra cuyo capitán 
desconocemos. Bajo una de ellas, no sabemos si la primera, militaría Quesada.

4 AGI. Patronato, 99, N.2,R.1.
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Más tarde el mariscal don Alonso de Alvarado, que andaba castigando a los culpables 
que habían huido por todo el reino, lo envió a la Audiencia de Lima a llevarles ciertos 
despachos con noticias de lo sucedido y de lo que pretendía hacer, y como a persona leal 
y de con�anza y que conocía a los amotinados, le dio comisión y poderes para que fuese 
tras ellos y los apresase en donde quisiera que los hallase, y fuese dando aviso a los jus-
ticias para que los prendiesen, junto con sus bienes, y los enviasen al asiento de Potosí, 
donde se haría justicia de ellos.

Decía Quesada que a consecuencia de todos estos sucesos le habían robado, además 
de su caballo y armas, 3.300 pesos que tenía, dejándolo desnudo, pues le quitaron hasta 
las botas, el sombrero y el sayo que llevaba puesto, habiendo gastado más de 1.000 pesos 
en el viaje a Lima a llevar los pliegos, pues había 300 leguas de camino. Acabada esta 
revuelta, el mariscal Alvarado, reconociendo sus servicios y lealtad, le daba licencia, 
fechada el 15 de julio en la Plata, para que pudiese viajar libremente por el reino.

En noviembre de ese mismo año era Francisco Hernández Girón el que se levantaba 
en el Cuzco, «alzando bandera por la libertad5». Encontrándose entonces Quesada en la 
ciudad de Lima, se acogió nuevamente bajo el estandarte real y llevó a su cargo ocho o 
nueve soldados a los que les dio de su bolsillo, armas, comida y todo lo necesario para la 
guerra, combatiendo en la primera línea del escuadrón real. Encontrándose las tropas 
leales en el valle de Pachacama, y queriendo salir en seguimiento de Hernández, los oi-
dores lo enviaron a Lima a proveerse de lo necesario para esta jornada, y él a su costa, 
nuevamente equipó a más de treinta soldados dándoles comida para el camino, toldos y 
vestidos, armas y otras cosas necesarias, en lo cual gastó más de 8.200 pesos. Fue uno de 
los soldados que junto con el capitán López Martín habían salido a combatir a la gente 
que traía el capitán Lozana, a los que rindieron y trajeron presos, ajusticiando a Lozana 
en el Collao de Lima. Hacia 1556 se estableció de�nitivamente en la ciudad del Cuzco 
con su mujer y al menos un hijo llamado Jerónimo Sánchez de Quesada. En esta ciudad 
ejercería de escribano, obteniendo en 1562, en remuneración de sus servicios, la merced 
de la aprobación del o�cio de escribano del número de dicha ciudad.

SUS DESCUBRIMIENTOS MINEROS Y LA FUNDACIÓN DE LA VILLA  
DE SAN JUAN DEL ORO

Hombre leal al monarca, que llegaría a tener una gran experiencia y conocimiento en 
las cosas del Perú, que pondría al servicio de los sucesivos virreyes, era también enten-

5 PACHECO, Joaquín y CARDENAS, Francisco de. Colección de documentos inéditos relativos al des-
cubrimiento, conquista y colonización de las posesiones espa olas en América y Occeanía Tomo III, 
Madrid 1865, p. 253.
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dido en minería y fundición6. Estos conocimientos en minería, y el espíritu inquieto que 
demostró a lo largo de su vida, le llevarían en abril de 1557, pasada ya la juventud, a 
salir a explorar la tierra en busca de yacimientos de oro y plata, entrando en la provincia 
de Carabaya y cerros de Aporomay Pulepule7, «donde anduvo a pie y descalzo8 mucho 
tiempo, descubriendo muchas minas de oro, haciendo ingenios para labrar y desaguar sus 
ríos, descubriendo el pozo de Pulepule, de donde sacó cantidad de oro»9. Desde aquí 
pasó más adelante, hacia la provincia de aguarmita o aguarmitos (posiblemente se 
trata de Inahuaya, hoy Yanaguaya, donde se encontraba el lavadero de dicho nombre) 
«donde trató y fundó un pueblo de españoles y mulatos negros horros, que llamó la villa 
de San Juan del Oro, y descubrió un río que le puso por nombre San Cristóbal, y otras 
quebradas y minas».

En 1905 Larrabure, en un artículo sobre el curso del río Madre de Dios, decía que el 
actual río Tambopata, uno de sus a�uentes, era designado en la parte baja de su curso con 
los nombres de San Juan del Oro, río de Villa o Carabaya, y tomaba el nombre de Saqui 
al juntarse con el río Palma, cerca de la desembocadura del Inahuaya, por cuyas inmedi-
aciones existió el histórico pueblo de San Juan del Oro10. Indicaba que los historiadores 
y geógrafos no estaban acordes respecto al año, circunstancias y personas a quienes se 
debió la fundación de este pueblo, y se permitía por ello exponer lo que decían algunos 
de estos, y comentaba seguidamente lo dicho por el cronista Pedro Cieza de León, Agus-
tín de Zárate, Pablo José Oricain, y otros dos autores que nos interesa resaltar y que ve-
mos a continuación.

El primero de ellos, el cosmógrafo y cronista Juan López de Velasco,decía que San 
Juan del Oro era una villa de la provincia de Carabaya, a 70 u 80 leguas del Cuzco, hacia 
levante, a 30 o 35 más a poniente de la laguna del Collao (lago Titicaca), era pueblo de 
30-40 vecinos, ninguno de ellos encomendero, porque no había repartimientos en ese 
pueblo por ser jurisdicción y obispado del Cuzco. Mandó fundar este pueblo el marqués 
de Cañete el año 1557 o 1558, para ocupar a los mulatos y negros horros con los cuales 

6 En 1581, Ramón de Baños, procurador de Cuzco, decía que Quesada había dirigido la construcción 
de la artillería para la ciudadela de Cuzco, y para la guerra contra el Inca, que se hallaba retirado en la 
montaña de Vilcabamba.

7 El depósito aurífero de Aporoma se encuentra en la región de Puno, junto a los ríos Huaina y Pacchani, 
en el sudeste de Perú.

8 Uno de los que testifican en las informaciones, dice que tuvo que entrar a pie y descalzo «porque no se 
podía andar de otra manera por causa de los ríos».

9 Cuando el curso del río llevaba cierto caudal, era preciso desviar su corriente para dejar el cauce seco 
y poder cavar hasta llegar a la capa sedimentaria aurífera.

10 LARRABURE Y CORREA, Carlos. «Reseña Histórico-Geográfica de los ríos Inambari, Tacuatimanu, 
Tambopata y Heath» en Boletin de la Sociedad eogr fica de Lima. Año XV, Tomo XVIII. Lima, 1905. 
p. 95 y ss.
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se fundó, aunque entre los vecinos había algunos españoles, y se llamó San Juan del Oro, 
por las muchas pepitas de este mineral que había en su comarca11.

El segundo, el cosmógrafo Cosme Bueno, hablando de las riquezas de Carabaya, re�e-
re que en el primer lavadero de oro que se descubrió en esa provincia se encontró una pe-
pita de oro con �gura de cabeza de caballo, que pesaba 4 arrobas, pepita que se envió a 
Carlos V, y que fue hallada por los fundadores de la villa imperial de San Juan del Oro. Los 
fundadores de esta villa fueron los fugitivos del partido de Almagro y Pizarro que penetran-
do quebradas y bosques se enriquecieron de modo que, después de conseguir el indulto del 
virrey don Antonio de Mendoza, hacia 1553, pasaron algunos a España llevando la expre-
sada pepita y otras que consiguieron, con�riéndoles el emperador numerosos honores y 
privilegios, y que habiéndose dividido posteriormente en bandos los que quedaron en San 
Juan del Oro, se destruyeron unos a otros, destruyendo también la �oreciente villa, que en 
tiempos de Bueno apenas contaba con 6 familias de indios y otras tantas de españoles12.

Concluye Larrabure diciendo que con las pocas citas que acababa de hacer bastaba 
para dejar completamente comprobado que fueron los explotadores de los lavaderos que 
existían en los ríos que a�uyen al Tambopata los que inmediatamente después de que los 
padres mercedarios lo recorrieron, se establecieron en sus inmediaciones, donde funda-
ron la ciudad de San Juan del Oro, cuyas ruinas aún existen cerca de la desembocadura 
del río Inahuaya. Añadía que tampoco se ponían de acuerdo sobre la época de su funda-
ción, y que él se inclinaba por la a�rmación hecha por Lope de Velasco, a�rmación que 
daba casi por cierta.

Como vemos, López de Velasco, contemporáneo de la fundación de la villa, había 
relatado con precisión el año y circunstancias de la misma, no ocurriendo así con lo dicho 
por Cosme Bueno, que además recoge el dato, luego repetido por otros, del descubri-
miento de la famosa pepita, según él con �gura de cabeza de caballo, y según otros con 
�gura de cabeza de hombre13, que los fundadores regalaron al monarca. En los distintos 
memoriales en los que Quesada relata repetidamente estos hechos, dejando constancia de 
sus servicios y méritos, no menciona en ningún momento este suceso, que caso de ser 
cierto no hubiese dejado de insistir en él, lo que en principio nos hace pensar en que se 
trate de una invención, o rumor sin fundamento recogido por el cosmógrafo.

11 FERNANDEZ DURO, Cesáreo. eografía y descripción universal de las Indias, recopilada por el 
cosmógrafo-cronista, uan López de Velasco, desde el a o de 1571 al de 1574, publicada por D. Justo 
Zaragoza. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. www.cervantesvirtual.com.

12 BUENO Y ALEGRE, Cosme. Colección geogr fica e histórica de los arzobispados y obispados del 
eyno del Per , con las descripciones de las provincias de su jurisdicción.Lima, 1759-1776.

13 ORICAIN, Pablo José. Compendio breve de discursos varios sobre diferentes materias, y noticias 
geogr ficas, comprensivas, a este obispado del Cuzco, que claman remedios espirituales. Andahuailas, 
1790.
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El descubrimiento que hacía Quesada de estas minas, coincidía con la llegada a los 
Reyes del nuevo virrey don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, al que 
envió relación de su descubrimiento. El marqués mandó a esa provincia, «donde dicen 
Yaguarmita» a su mayordomo mayor Diego de Montoya, junto con dos o�ciales reales y 
dos frailes agustinos, para que los primeros realizasen la traza de la nueva población, y 
los segundos fuesen a la provincia de los indios chunchos y otros muchos que Quesada 
había entrado a descubrir, con el �n de adoctrinarlos.

Al mayordomo Montoya, «que traía marca y caja real» le acompañaba Francisco Ruiz, 
que iba como corregidor de la nueva población que se había de fundar «junto a las minas 
de oro del río San Cristóbal14», con españoles y mulatos negros libres. Se trazó el pueblo15, 
y Ruiz nombró un alcalde español llamado Juan de Almansa, y«los o�ciales reales funda-
ron casa para asentar las Cajas reales para los quintos de su majestad». Quesada fue de los 
primeros en edi�car una casa para su vivienda, y al no haberse todavía levantado una igle-
sia, en un gran cuarto que hizo en dicha casa, se estuvo celebrando el culto divino durante 
más de dos años, y según declaraba Isabel de Barrionuevo, que estaba de criada en la 
casa,«en aquel tiempo fue la muerte del Emperador don Carlos, y vio que dicho Quesada 
enlutó la iglesia e hizo un túmulo y compró cera e hizo hacer a su costa sus honras», decla-
ración que nos sirve para determinar, de las dos posibles fechas que había dado el cronista 
Juan López de Velasco, la de 1557 como la de fundación de San Juan del Oro.

Establecidos en San Juan, el corregidor envió al lengua Diego Infante para que trata-
se con el cacique principal de aquella provincia, y al no obtener resultados, envió a Que-
sada, que acompañado por el lengua y dos frailes agustinos llamados Gerónimo Navarre-
te y Manuel de Escobar, entraron al descubrimiento de los indios chunchos, arauanos, 
coyanpuzis, capinares, y upataris y magiges, «con gran trabajo por ser tierra de monte 
bajo, que si no era colgándose por los bejucos, y otras veces descalzos asiéndose con pies 
y manos, no podían entrar ni salir a dichas provincias».

Con gran esfuerzo y riesgo de sus vidas llegaron hasta el pueblo de imo que era el 
más importante de aquella zona, donde se encontraba el cacique Tarano, y luego que 
hubieron tratado con él, regresaron trayendo de paz a Marugay, su segundo, acompañado 
de más de treinta caciques y muchos indios, que estuvieron unos días en el pueblo, sien-
do alimentados y agasajados por Queseda que tenía a los caciques en su casa, y cuando 
regresaron a su tierra «les entregó cantidad de cuchillos tijeras, peines, mantas y otras 
cosas, todo porque viniesen y saliesen de paz, y viniesen al conocimiento de nuestra fe 
católica y fuese acrecentada la real corona de su majestad».

14 Este río que Quesada llama San Cristóbal, debe ser el Inahuaya.
15 Seguramente ya se pondría en práctica la Orden para Nuevos descubrimientos que se había enviado al 

virrey en 1556, embrión de las «Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las 
Indias», de 1573.
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Diego de Almagro, mulato horro, decía que en una segunda entrada que había hecho 
Quesada, en la que él iba como lengua, trajo consigo a otros ochenta indios acompañados 
de cinco o seis caciques, y volvió a tenerlos en su casa, donde «fueron enseñados de las 
cuatro oraciones», y cuando se quisieron ir, volvió a darles de su propia hacienda, ma-
chetes, cuchillos y otras cosas. El obispo de Cuzco envió por cura y vicario al tesorero de 
la iglesia catedral don Juan Núñez de Gallegos, al que igualmente acogió Quesada en su 
casa durante los dos años que se tardó en construirse la iglesia.

Por orden del marqués de Cañete, volvió a entrar Quesada «por las vertientes de la 
cordillera de oro de esa provincia», acompañado de tres negros y veinte indios cargados 
de comida y herramientas, todo a su costa, «atravesando muchos ríos que corren de allí 
hacia el Oriente, poniendo cruces y dejando camino abierto en ellos». Atravesó siete 
caudalosos ríos, de los que tomó sus dimensiones y fondos, descubriendo en el nacimien-
to de uno de ellos tanto oro que jamás se había visto tanto. Tardó tanto en regresar a la 
villa que cuando regresó a ella, hecho pedazos y «muy transido» a causa de habérsele 
huido parte de los indios y muerto los tres negros que llevaba, Montoya y los vecinos ya 
no lo esperaban y le habían dado por muerto, habiendo celebrado misas por su alma.

De este viaje trajo consigo «puntas de oro» de gran tamaño que había sacado en los 
hoyos y pozas que habían cavado, pepitas «de 130 pesos y de 90 y 50, y de allí para aba-
jo, de oro de a veinte tres quilates y tres gramos». De todo ello Ruiz, Montoya y Quesada 
enviaron, por medio de Diego Infante, cartas al virrey dándole noticias de los descubri-
mientos. En la ciudad de los Reyes (Lima) entregó Infante los despachos al virrey, el cual 
le dio tres cartas cerradas, una para el licenciado Polo, corregidor de Cuzco, otra para 
Diego Montoya y otra para Luis de Quesada, mandándole que las entregase en mano, y 
que dijese a Montoya y a Quesada que fuesen a dicha ciudad de Lima para que éste le 
informase directamente de esas tierras. En el camino de regreso, dos leguas antes de 
llegar a la villa de Guamanga (Ayacucho), el emisario se topó con Montoya y Quesada, 
y les dio las cartas que traía, y todos juntos se dirigieron a este lugar alojándose en casa 
de Juan Velázquez, donde guardaron la gran cantidad de oro que Quesada traía para el 
virrey. Quesada dio noticias al marqués de la demarcación de la tierra que había descu-
bierto y de otras provincias de indios que estaban por descubrir, y de la gran riqueza que 
había, entregándole como muestra el oro que traía, «todo lo cual el marqués lo envió al 
Emperador, de gloriosa memoria»16.

Decían que era tal la riqueza de las minas de oro que había descubierto «que era cosa 
muy ordinaria que un indio o negro, o cualquier otra persona que echase la batea en cual-
quier parte del río o quebrada que tenía nombre rica, sacaba de cada batea 18, 20 o más 
pesos, y algunos sacaban bolas y puntas de oro que pesaban 150 y 160 pesos y más, y por 

16 En este envío es posible que fuese alguna muestra de oro, elegida por su tamaño y forma, que diese 
lugar al comentario del cronista Lope de Velasco.
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esta noticia acudieron a dichas minas de oro del río San Cristóbal todo el Perú, viniendo 
gente desde desde Cuzco, Arequipa, Churquirbo, de las provincias de Chuavito y de 
otras partes».

Viendo el virrey la gran cantidad de oro que se podría sacar, lo cual redundaría en 
bene�cio de los quintos reales, decidió enviar a sus o�ciales a Santo Domingo a por 500 
negros para emplearlos en la labor de estas minas, dando diversas disposiciones sobre 
ello, despachando a Luis de Quesada para que volviese a dicha provincia, «para que no 
se desordenase lo que en ella se había ordenado» En recompensa de su descubrimiento, 
el marqués, «sin pedirle cosa alguna Quesada», le dio la encomienda, por dos vidas, de 
indios Caravayas de Cuyocuyoy Patambuco, que rentaban cada año 3.000 pesos ensaya-
dos, «el cual le devolvió la encomienda y no la quiso por ser poca renta para lo mucho 
que él había servido a su majestad y padecido en su servicio en lo susodicho, y en las 
guerras que había habido en los dichos años antes, por haber sido servicios y gastos de 
gran importancia los que había hecho a su majestad».

Al tiempo de haber salido Quesada de la ciudad de Lima de regreso a San Juan del 
Oroel marqués, hacia agosto de 1559, recibía del rey un pliego en el que le llamaba a 
España y le comunicaba que se enviaba como nuevo virrey a don Diego de Zúñiga, con-
de de Nieva17, el cual no hacía su entrada en Lima hasta el 11 de febrero de 1561. Al 
parecer, corrían voces de que el nuevo gobernador traía poderes para revocar todo lo que 
Cañete, que había fallecido repentinamente en septiembre del año anterior, había hecho18. 
Tal vez por ello se había dado orden a Quesada, de que dejase la labor de minas que rea-
lizaba, y así mismo se había enviado una provisión a Trujillo ordenado «que no pasasen 
adelante a la compra de los 500 esclavos y se volviesen» y «a causa de faltar la industria 
y orden de dicho Luis de Quesada faltó el proseguir dicha labor y descubrimiento, y cesó 
todo y se despobló la dicha villa19».

Este despoblamiento de San Juan del Oro que comentaba uno de los testigos, resulta 
en principio un tanto extraño, dada la gran cantidad de oro que hemos visto decían que 
había en sus aledaños. Como indicábamos, la villa ya estaba abandonada en agosto de 
1572. López de Velasco, que redacta su crónica entre los años 1571-1574, decía que era 
población de 30-40 vecinos, pero es lógico pensar que los datos y noticias para su cróni-
ca son anteriores a la redacción de la misma, y ese cómputo se re�era a los años anterio-
res a su abandono. Por las testi�caciones de 1581 que hemos comentado, en esa fecha la 

17 En agosto de 1559 llegaban rumores al Cabildo del nombramiento del nuevo virrey. BUSTO, José 
Antonio del, «El conde de Nieva, virrey del Perú» Boletín I A, nº 5, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 1961.

18 BUSTO (1961).
19 Cedula de preguntas de la probanza de servicios de Quesada hecha en 20 agosto 1572 y repetida en 11 

de abril de 1581. AGI. Patronato 150, N.1, R.1.
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villa seguía despoblada. Apunta Larrabure que «a partir de 1570 empezó a decaer la 
producción de oro en los lavaderos de San Juan pero apareció otra nueva industria que 
dio vida a estos lugares y atrajo multitud de españoles e indios a los feraces campos del 
Tambopata, nos referimos al cultivo y explotación de la coca».

Este podría haber sido el motivo de su despoblamiento, pero las noticias son contra-
dictorias, pues en una relación, hecha al parecer en 1583, de los corregimientos y o�cios 
que se preveían para las provincias del Perú, se señalaba que «en esta provincia (de Ca-
rabaya), ay muchas minas de oro que se labran por españoles que en ella residen; ay un 
pueblo de españoles que se llama la villa de San Joan del Oro20». Cosme Bueno decía 
que en esa época (mediados del siglo XVIII) el pueblo contaba con seis familias de es-
pañoles y otras tantas de indios.21 Así mismo Larrabure señalaba:«es también en las 
postrimerías del siglo que tratamos (XVIII), cuando el antiguo pueblo de San Juan del 
Oro, hasta entonces considerado como uno de los curatos de la provincia de Carabaya, 
pasa a ser un simple anexo del nuevo curato de Quiaca», referencia que nos da a entender 
de su existencia, y continuaba diciendo: «probable es, por lo demás, que si a �nes de ese 
siglo quedaban aún restos del pueblo de San Juan del Oro muy poco después tuvo lugar 
su completa desaparición, pues con posterioridad a Bueno no hemos encontrado escritor 
alguno que haga referencia a la existencia actual de ese pueblo»22.

EL PORTUGUÉS ENRIQUE GARCÉS Y EL DESCUBRIMIENTO DE 
AZOGUE EN PERÚ

La llegada en 1560 del nuevo virrey, coincidía con el declive que empezaba a produ-
cirse en la extracción de plata del cerro de Potosí, al resultar excesivamente fatigosa y 
costosa su extracción debido, entre otras causas, a la di�cultad de acceder a las cada vez 
más profundas vetas, como consecuencia de la explotación intensiva y sin control que se 
había venido realizando. El descubrimiento de la industria del azogue permitiría la recu-
peración de la producción de plata. Apenas hacía un quinquenio que el sevillano Barto-
lomé Medina, establecido en México, descubría23 el procedimiento para liberar la plata 

20 VÍCTOR M. MAURTUA. uicio de límites entre el Per  y Bolivia. Prueba peruana presentada al 
gobierno de la rep blica argentina. Tomo Primero, Virreinato peruano. Barcelona, Imprenta de 
Henrich y Comp. 1906. 

21 BUENO (1759-1776).
22 LARRABURE Y CORREA, Carlos. Noticia histórico-geogr fico de algunos ríos de Nuestro Oriente. 

Oficina Tipográfica de «La Opinión Nacional», Lima, 1907.
23 En la documentación de la época aparecen todos ellos como descubridores e inventores del empleo 

del azogue para la obtención de la plata. La amalgamación en frio se estaba ya empleando en España 
por mineros alemanes en las minas de Guadalcanal, que debieron ser los inventores, o al menos los 
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de la mena del mineral mediante el empleo del mercurio. Tras este descubrimiento, se 
ordenó la búsqueda de minas en las Indias, pues hasta entonces el mercurio se traía de 
España, lo que encarecía en mucho el nuevo proceso.

Como consecuencia del empleo del azogue para la extracción de plata, y con el �n 
de reducir el alto costo que suponía traerlo de España, se ordenó, como indicábamos, la 
búsqueda de este mineral en las propias Indias. En México no se hallaron yacimientos 
importantes, pero en Perú, el descubrimiento de las minas de Huancavelica en 1564, 
proporcionó este mineral a la minería peruana, exportándose también a la propia Nueva 
España24.

El hallazgo de las primeras minas de azogue de Perú, había tenido lugardurante el 
virreinato del marqués de Cañete, como vemos escrito en una cedula real, por la cual 
Felipe II con�rmaba el levantamiento, hecho por el conde de Nieva, «del estanco que el 
marqués de Cañete había puesto sobre descubrir y labrar minas de azogue». En la misma 
se copiaba el auto dado por el conde y los tres comisarios que le acompañaban, Muñato-
ne, Diego de Vargas y Ortega de Melgosa, fechado en Lima el 21 de julio de 1561, en el 
que se decía que «por cuanto el marqués de Cañete, virrey que fue de estos reinos, ya 
difunto, había proveído y mandado que porque estaban descubiertas dos minas de azo-
gue, la una en término de la ciudad de Cuenca por Gil Ramírez de Ávalos y sus compañe-
ros25, y la otra en términos de la ciudad de Guamanga por Enrique Garcés, las pudiesen 
labrar los susodichos, y no otra persona alguna, ni ninguno pudiese descubrir minas de 
azogue, ni los que las hallasen las pudiesen labrar», y como este estanco era perjudicar a 
los habitantes del reino y a la Hacienda real, levantaba dicha prohibición, de manera que 
cualquier persona de esos reinos pudiese buscar y descubrir minas de azogue en cualqui-
er parte de ese reino, y descubiertas, se les diese posesión de ellas y las pudiesen trabajar 
libremente, «guardando en todo las ordenanzas que sobre descubrir y labrar minas están 
hechas y se hiciesen», con tal que pagasen el quinto a su majestad.

El portugués Enrique Garcés, hombre de múltiples facetas, muy propio de su tiem-
po26, fue el primero en descubrir minas de azogue en el Perú y en experimentar un nuevo 

introductores en las minas españolas, de este método.Lo que si fueron es innovadores y transformadores 
de dicha técnica. Sobre si fue invento o transformación ver: CASTILLO MARTOS, Manuel. Bartolomé 
de Medina y el siglo XV. Universidad de Cantabria, 2006.

24 istoria general de Espa a y América. Tom. VII. Ediciones Rialp, Madrid, 1982.
25 Minas de uayshun, cerca de Peleusí, descubiertas en 1558.
26 En una probanza de servicios de su hijo Bartolomé hecha en 1612, un testigo declaraba que Garcés 

era «hombre muy honrado y dado a letras humanas con extremo grande, hombre de historia y muy 
leído y buen poeta en latín y romance y que no sabe este testigo si por inventor y descubridor de las 
minas de azogues de Guancaveliva o por cual razón a cerca del azogue se le atribuyen al suso dicho 
las dichas minas» Otro añadía que «lo conoció en Guayaquil... y el dicho Henrrique Garcés le decía 
que era encuadernador de libros, lo qual oyó dezir este testigo a Pedro Pinto que eran portugueses y 
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método para su extracción que no necesitaba de tanto viento ni combustible27, siendo 
también de los primeros, en ese virreinato, en extraer plata mediante este metal. Según 
relataba el propio Garcés «descubrió en estas Indias el metal de azogue y su bene�cio, y 
esto por sola la lectura y no por haver sido antes minero ni haver visto mina de metal 
alguno», circunstancias que rati�caba el minero Alonso Pérez diciendo que Garcés des-
cubrió dichas minas «no por haberlas visto labrar en España ni en otra parte, sino por 
hallarlo escrito en libros que él lee, que es hombre leído y entendido28». Hidalgo, noble, 
criado de la casa del rey don Sebastián, del que había sido profesor de gramática, había 
llegado a Perú, junto a su esposa Margarita de Andrade hacia 1555, estableciéndose en la 
ciudad de los Reyes donde, hacia 1557, nacería su hijo Joan, bachiller en Teología y li-
cenciado en Artes, ordenado sacerdote en 1582, que sería racionero de su catedral. Se 
casó por segunda vez con Juana de Amaya de la Serna, de la que tuvo al menos a Barto-
lomé, bene�ciado de la ciudad de Guánuco, graduado de bachiller y licenciado en cáno-
nes por la Universidad de Lima. Garcés al ser desoídas por el virrey Francisco de Toledo 
sus peticiones de recompensa por sus servicios, marcho a Madrid a presentar sus petici-
ones ante su majestad, pero falleció «estando en sus pretensiones» quedando su familia 
pobre y endeudada.

Su descubrimiento no fue casual, sino que sabedor de que el limpe que empleaban 
los indios para teñirse la cara era en realidad bermellón o cinabrio molido, del cual se 
extrae mercurio por simple calentamiento, fue a la provincia de uamanga en busca de 
las minas de este metal que había en la zona. Llegado a la ciudad de Huamanga se hos-

muy grandes amigos, y después le vio en Guamanga, y en esta ciudad (de los Reyes). Al tiempo que 
se descubrieron las minas de Guancavelica este testigo oyó dezir que el dicho HenrriqueGarceshavia 
sido parte para descubrir el beneficio del dicho azogue, y otros dezían que lo havia sido el dicho Pedro 
Pinto». AGI. Lima 219, N.16.

27 Garcés depositaba las ollas con el azogue «para destilar»en un horno, similar al de hacer pan, que llevaba 
adosados otros dos hornos bajos de forma alargada, en lugar de buitrones. El conjunto se calentaba 
mediante hicho o paja,que se introducía y depositaba tan solo en los hornos bajos, y luego se prendía.
Había hecho un ensayo de su nuevo beneficio en Lima, ante el virrey, pero le había resultado fallido, y 
siguió los ensayos«mudando, quitando y añadiendo en los hornos lo que me parecía convenir», hasta 
que en el último ensayo tuvo «más claridad», pero habiendo llegado el invierno y estando la paja verde, 
no pudo acabar de ponerlo a punto. Repitió los ensayos en Oropesa en julio de 1581 para lo cual montó 
los hornos que hemos visto, pero no cocieron bien las ollas que estaban en el suelo, y al intentar repetir 
el ensayo se le vinieron abajo los hornos «por estar hechos de malísimos adobes y peores ladrillos». 
Fue cambiando la manera de construir la bóveda del horno central, hasta llegar a la conclusión que lo 
mejor era levantarla sin arcos, como la de los hornos de cocer pan. Repitió el ensayo, ante testigos, en 
enero de 1582, pero esta vez no le cocieron las ollas que había en la parte de arriba del horno «por ser 
muy alta la bóveda». Información sobre los inventos que hizo en la mina de azogue de uacavelica 
Enríquez arcés... AGI. Patronato 239, R.16.

28 Estas afirmaciones ponen en duda lo dicho por algunos autores sobre su estancia en Almadén, donde 
había adquirido parte de sus conocimientos.
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pedó en casa del minero Juan García de la Vega «y le preguntó muchas cosas acerca de 
las minas, en especial y más en particular que le dijese y encaminase adonde se sacaba el 
limpe que bene�ciaba don Luis de Toledo, en la jurisdicción de los indios de su encomi-
enda», y éste le dio un indio de guía para que lo llevase a la mina de don Luis, que se 
encontraba en el asiento de Paras. A la vuelta, al cabo de ocho o diez días, le preguntó 
cómo le había ido allá, y le respondió que venía muy contento de lo que pretendía, aun-
que en el camino había tenido un percance al atravesar un río, donde había perdido parte 
del hato que llevaba en un caballo con un muchacho, pero que en lo demás de los metales 
venía muy satisfecho. Intrigado el minero de cuál era su interés en aquel asunto, le res-
pondió Garcés: «entre los libros y escrituras que he leído he tomado noticia que de este 
bermellón que llaman, se saca azogue, que es cosa que yo mucho he deseado sacar a la 
luz en este reino, y así confío en días que lo tengo entre manos y tengo que salir con ello, 
y que sería cosa muy importante descubrir azogue en este reino»29.

Descubierto el mercurio dio noticia de ello al marqués de Cañete, el cual le propor-
cionó una provisión, fechada en 18 de abril de 1560, para que en cualquier parte que se 
encontrase de ese reino, los justicias y o�ciales le favoreciesen y diesen indios para el 
descubrimiento. Partió de la ciudad de los Reyes acompañado del minero Pedro Pinto de 
Sosa, vecino de Huamanga30, y fueron a la provincia de uailas ensayando metales por 
el procedimiento del azogue, y encontraron mineral en un cerro llamado Colquepocro, y 
después fueron a la ciudad de uanuco, donde continuaron con su búsqueda, y desde allí 
Garcés marchó a la ciudad de Huamanga y montó unos hornos para el bene�cio de las 
minas de azogue que había descubierto en Paras31. Mientras tanto, Pinto se quedó en las 

29 Este comentario nos parece significativo para poder aventurar que en su caso la bibliografía («libros 
y escrituras») fue importante para adquirir, al menos en parte, conocimientos sobre las técnicas de 
tratamiento de los metales. La obra del alemán Jorge Agrícola, impresa en 1556, que fue de las primeras 
sobre el tema, ya era conocida en España al año siguiente, y su texto en latín no sería impedimento para 
que la pudiese manejar Garcés. 

30 En la información que se hacía en la Villarrica de Oropesa en marzo de 1583, Pinto testificaba y decía 
que conocía a Garcés desde hacía más de treinta años (1552) y que era«hombre inclinado a beneficio de 
toda suerte de metal y hábil en ello y en otras cosas». En tiempo del marqués de Cañete, estando ambos 
en la ciudad de los Reyes, viviendo en la misma casa, un día, pasada la media noche, ya acostados, 
Garcés le dijo que se levantase que tenía un secreto que decirle, y le contó que tenía descubiertas unas 
minas de azogue en la provincia de Guamanga, y que sería negocio de mucha importancia y donde su 
majestad sería muy servido, y que por tanto convenía, pues ambos eran amigos, que anduviesen por 
todo el reino, y con azogues que había traído de México, que eran tres quintales, ensayarían todos los 
metales que pudiesen descubrir, y «darían a entender en toda la tierra el aprovechamiento y beneficio de 
plata por azogue, para que todos se moviesen a querer beneficiar y sacar plata por azogue, por el orden 
que en México se hacía, de donde el hacía pocos días que había venido, y que así serán ambos ricos y 
SM muy servido» AGI. Patronato 239,R.16.

31 Esta mina de azogue de Para es la primera que se descubrió en Perú, antes del 18 de abril de 1560, fecha 
en la que el marqués de Cañete daba un provisión para que los oficiales reales de la ciudad de los Reyes 
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minas de plata de Chuquicoto, que estaban en la provincia de Huánuco. Volvió Garcés a 
los Reyes para dar aviso al marqués, dejando a cargo de la industria al minero Pedro de 
Contreras32. En dicha provincia de Huamanga, cerca del cerro de Atunsulla registró una 
mina de oro que llamó San Juan que había descubierto en un cerro cercano, al que puso 
por nombre Diosdado, del cual se sacó mucha plata de una veta que había descubierto 
Pedro Pinto33.

La poca cantidad de azogue que se extraía de estas minas, junto con el que posteri-
ormente se extraería de la mina de Huancavelica, descubierta en 1564, era exportada a 
Nueva España, donde ya conocían su empleo para la liberación de la plata de la mena del 
mineral. Hasta pasada casi dos décadas no se introduciría en Perú el método empleado 
por Medina.

LA INTRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL AZOGUE EN POTOSÍ

Acosta, en su «Historia natural» es el primero que recoge el dato que «en 1571, en 
tiempos del gobernador Francisco de Toledo, un hombre que había estado en México y 
visto cómo se sacaba plata con el azogue, llamado Pedro Fernández de Velasco, se ofre-
ció a sacar la plata de Potosí con el nuevo método34».

A partir de aquí distintos cronistas de Indias van repitiendo esta escueta noticia, que 
es recogida a lo largo del tiempo por diversos autores que tratan de la minería virreinal 
en Perú. Carmen Salazar en un artículo sobre los inventos y mejoras técnicas de los mi-
neros de Potosí, recoge las pocas noticias que hoy en día tenemos sobre este personaje. 
Había aprendido en México el bene�cio de Medina, pasando a Potosí, donde estuvo 
trabajando en el socavón del �orentino Nicolás del Benino. Realizó diversos ensayos con 
las menas de Cerro Rico, conociendo allí al corregidor Damián de la Bandera, que inte-
resado en su método, escribió al virrey dándole cuenta de los ensayos, que posteriormen-

le diesen de prestado de la real Hacienda 1.000 pesos a Enrique Garcés, para ayuda a la labor de la mina 
descubierta en ese sitio de Paras, a 18 leguas de Guamanga «pero esta mina no se a seguido por no ser 
tan rica como la de Guancavilica». Unos párrafos más arriba se indica que «la mina de Guancabelica 
descubierta por el indio don Gonzalo Nanbincopa, natural de Chacas, de la encomienda de Amador de 
Cabrera, se empezó a labrar con la industria de un Enrique Garcés, portugués de nación, que entendía 
y tratava este ministerio».Açogue de uancabelica y sus traginesasta Potosí. Biblioteca Nacional de 
Madrid, Mss., Cod. J 57, sig. 3.041, f128.

32 Garcés formó compañía con dicho Contreras, Alonso Pérez y Pedro Pinto. Memorias y ovierno de las 
Minas de Azogue del Per . Su Descubrimiento y Beneficio en diversos tiempos. Biblioteca Nacional de 
Madrid, Mss., Cód. J 57, sig. 3.041, f.1.

33 Pedro Contreras decía que la mina de plata del cerro de Atunsulla había sido registrada por él mismo 
junto con Enrique Garcés, Pinto de Sosa y Pedro Ximénez. AGI. Patronato 239, R.16.

34 ACOSTA, Joseph de. istoria Natural y Moral de la Indias. Sevilla , en casa de Juan de León, 1590.
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te serían repetidos en Cuzco en su presencia. El virrey envió a Fernández de regreso a 
Potosí para que junto con el corregidor repitiesen las pruebas, a mayor escala, con los 
materiales que habían ido desechándose. En 1572 el virrey lo había nombrado maestro 
mayor de azogues, y con el �n de introducir el método y enseñárselo a los indios, hizo 
construir talleres con maestros indios que habían aprendido el procedimiento en casa de 
Pedro Fernández35.

Como comentábamos al principio Luis de Quesada decía que había sido el inventor 
del bene�cio de los azogues en Perú, declaración que muchos personajes repetirán a lo 
largo del tiempo atribuyéndose esta invención —en realidad aplicación de pequeñas va-
riantes— del método de amalgamación36. Lo extraño del caso es que en ningún momen-
to aparezca mencionado su nombre relacionado con este hecho, sucediendo así incluso 
en los años en que ocurren los mismos, pero los documentos que presenta Quesada dejan 
poco lugar para la duda.

El 3 de agosto de 1572 el virrey don Francisco de Toledo y el doctor Loarte hacían 
«recaudo de cómo Luis de Quesada fue el inventor del bene�cio de los azogues del 
Perú37». Ese día Quesada presentaba en Cuzco ante dicho Gabriel de Loarte, alcalde de 
corte en la Audiencia real de los Reyes, y corregidor y justicia mayor de esa ciudad de 
Cuzco, un escrito en el exponía que hacía unos seis meses que había enviado a Potosí a 
Pedro Hernández de Velasco, «que a la sazón me servía por salario que yo le daba» para 
que realizase allí cierta industria, en lo tocante a la labor de minas, que él le había enseña-
do estando en su casa, y que había regresado a esta ciudad y andaba negociando con su 
excelencia el señor virrey, y que le convenía que se citase a dicho Pedro Hernández para 
que declarase a qué lo había enviado a Potosí, y lo que había hecho allá, y qué era lo que 
estaba negociando con su excelencia. Pedía que se le hiciese declarar bajo juramento, 
porque su testimonio era la única prueba que tenía de ello.

Llamado a declarar, le fue leído el escrito que había presentado Luis Quesada, a lo 
que contestó que era cierto que haría unos seis meses que Quesada, un día de �esta, lo 
llamó para que entrase en una huerta que tenía dentro de su casa, y le dijo si quería ir a 
Potosí, «que él le mostraría con qué sería el más rico de este reino», y él le contestó que 

35 SALAZAR SOLER, Carmen «Ingenieros sin fronteras, tratadistas y geniales inventores: Ciencia y 
técnica en el Potosí del siglo XVII» En lites intelectuales y modelos colectivos  mundo ibérico (siglos 
XVI-XIX) / coord. por Mónica Quijada Mauriño, Jesús Bustamante García. CESIC. Departamento de 
Historia de América, Madrid, 2002. 

36 A Garcés también se le atribuye ser el primero que introduce este método en Perú, pero revisada la 
documentación original vemos que él declara repetidamente haber descubierto e inventado «el nuevo 
beneficio de azogue», pero se refiere siempre al beneficio de la extracción de azogue partiendo del 
cinabrio, y no al beneficio de la extracción de plata mediante azogue, aunque también hizo ensayos en 
Guamanga para beneficiar plata, «en tiempos de los comisarios» AGI. Patronato, 239, N.16.

37 AGI. Patronato, 150, N.11,R.1.
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sí, que iría de buena gana, «por ser a�cionado a minas y haber usado labor de ellas en 
muchas partes». Entonces Quesada cogió una batea y echó dentro unas 10 libras de metal 
que ya estaba molido y cernido haciendo con ello una salmuera, y después le añadió un 
poco de ceniza de boñiga molida, mezclándolo todo muy bien hasta hacer una pasta, a la 
que añadió un poco de azogue, removiéndolo muy bien con un palo que tenía hecho para 
ello. Después lo llevó todo a una cocina y lo envolvió en un pellejo caliente, dejándolo 
allí, volviendo a la noche para menear la mezcla, y más tarde al irse a acostar repitió la 
operación, dejándola junto al fuego envuelta en el pellejo. A la mañana siguiente lavó 
bien la mezcla quitándole la tierra, hasta que quedó una pella de azogue y plata, y le 
quitó el azogue echándola en una olla que puso al fuego, con lo que quedó una pella de 
plata muy blanca que pesó 2 pesos y 6,5 tomines. Luego le contó que aquel metal era de 
Potosí, del que andaba tirado en el cerro, de lo que habían desechado los mineros, que 
habían labrado el metal por fundición, y que labrando ahora por azogue aquellos de-
sechos, se sacaría más plata de la que se había sacado hasta ahora. 

Y sigue declarando que a los ocho o diez días de esto, fue a Potosí, y llevó 40 libras 
de azogue y una memoria que le había dado Quesada de cómo había que hacerlo. Y re-
cogió metal de la que había arrojado por el cerro, sin dueño, y estuvo durante más de 
cuatro meses realizando ensayos, pero no pudo sacar tanta plata como Quesada ni en el 
poco tiempo que éste lo había hecho, porque no le salían más de seis o siete pesos por 
quintal de metal y en ello empleaba casi un mes. Probó de muchas maneras, junto a los 
mineros de Potosí, a bene�ciar el metal por azogue pero no pudieron sacar plata ninguna, 
«porque dicen que, éste que declara, los engaña, y lo han querido matar y arrojarle del 
cerro abajo», y que por eso había vuelto a Cuzco para rogar a Quesada que le volviese a 
mostrar el procedimiento y le indicase las cantidades de metal, azogue, cenizas y lo 
demás secretos que tenía dicho bene�cio, y además había venido a pedir a su excelencia 
que le diese algunos indios que le ayudasen a trabajarlo, y azogue para ello, y se excelen-
cia le había dicho que se lo daría, con tal de que se sacase un poco de plata en su presen-
cia. Fernández decía que había traído de Potosí dos arrobas de metal desechado, y había 
ido a ver a la mujer de Quesada para rogarle que hablase con su marido para que acabase 
de mostrarle cómo se tenía que sacar la plata, y que si lo conseguía le haría una escritura 
de obligación de que le pagaría 6.000 pesos de plata de aquí en seis meses, y no sabía si 
se lo había dicho, y que sino él se lo diría.

Luego el corregidor le mandó que llevase a su presencia el metal que había traído y 
se lo diese a Quesada, para que éste ensayase media arroba del mismo en su presencia, y 
que le incorporase azogue, todo ello delante de Joan Arias, Pedro Gutiérrez y Gabriel 
González, mineros, para que aprendiesen el método, y le dijo que si dicho bene�cio fue-
se provechoso, el virrey le haría merced en nombre de su majestad.

Y Luis de Quesada dijo que se lo enseñaría a los mineros, y que el que las minas de 
Potosí se labrasen de nuevo era la cosa de más provecho que se había visto y oído en este 
reino, y así su majestad gozaría de muchos quintos «como ya lo hizo otra vez en tiempo 
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del conde de Nieva y comisarios, que estaba Potosí perdido y acabado y dio orden para 
que se labrase de nuevo por socavones y por otra manera de labor, que se volvió a refor-
mar en gran riqueza, como es público y notorio en todo este reino, y que a Lope de Ma-
drid que llevó a Potosí la dicha nueva orden por mandato del conde de Nieva y comisari-
os, le dieron 5.000 pesos de albricias los mineros de Potosí», y a él no se le había hecho 
ninguna merced por ello, ni por sus servicios, pero que se lo mostraría a los mineros, y 
que cuando se viese la riqueza de ello resultaría, ya pediría mercedes.

Y en presencia de todos ellos mandó moler la media arroba de metal, y junto con 
ello otra media libra de ceniza de boñigas de vaca, mezclándolo todo muy bien y aña-
diéndole dos jarros de cuatro cuartillos de salmuera fuerte, y lo removió muchas veces 
hasta no verse el azogue, hecho lo cual lo puso en una batea y se la entregó al corregi-
dor, envuelta en un pellejo con lana, para que la hiciese poner en un sitio caliente, y que 
esperasen hasta el día siguiente. Al día siguiente, por la mañana, fueron todos ellos a 
casa del corregidor, y Quesada tomó la batea que habían dejado reposando el día ante-
rior, y lavó su contenido en una artesa de agua hasta que apartó el azogue del metal y 
de la plata, y sacó una pella limpia y blanca, la cual puso al fuego en una olla tapada y 
le quitó el azogue, quedando una piña de plata muy blanca y �na que pesó tres pesos y 
un tomín, que dijeron valía cuatro pesos y medio real. Luego recogió el azogue que 
había quedado, y de las dos libras que había empleado apenas faltaron cuatro onzas. El 
corregidor cogió la plata que se había sacado y se la llevó a su excelencia, el cual man-
dó que Pedro Hernández volviese a Potosí, y se le diese azogue, y que allí bene�ciase 
metales según el método que Luis de Quesada había dado, y se lo enseñase a los mine-
ros, que él ya estaba de camino hacía esa villa. De todo lo cual el escribano Pedro Díaz 
Valdeón levantó acta.

Si como reconocía el mismo virrey, Quesada era el «inventor» del procedimiento, y 
todos sabían que era práctico en asuntos de minería, ¿por qué envió a Potosí a Hernán-
dez?, ¿tendría algo que ver en ello los tratos, que según Quesada había tenido Hernández 
con el virrey?

El caso es que casi una década después de estos hechos, el 13 de julio de 1581, Que-
sada presentaba un nuevo escrito ante Jerónimo Pacheco, corregidor de Cuzco, en el que 
decía que de nuevo tenía necesidad de probar que hacía unos nueve años que Pedro 
Hernández de Velasco había ido a la villa de Potosí y había mostrado como se podía sacar 
plata mediante el empleo de azogue, utilizando el metal que andaba tirado por el cerro y 
por los muladares, y fue el primero que lo enseñó, y en aquella sazón la villa estaba muy 
pobre porque ya no se sacaba buena plata, sino muy poca y con mucho plomo, y medi-
ante la industria de dicho Hernández se labraron y bene�ciaron todos aquellos desechos, 
sacándose mucha plata de ellos, y que de todo se habían pagado a su majestad muchos 
quintos y derechos reales. Pedía que se declarase cuantos quintos se habían pagado a su 
majestad cada semana desde dicho tiempo hasta ahora.
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Presenta como testigo a Damián de la Bandera, vecino de Cuzo, que tenía entonces 
más de sesenta años de edad, el cual declaraba que por aquel tiempo era corregidor de la 
ciudad de la Plata, provincia de las Charcas y villa imperial de Potosí, nombrado por el 
virrey don Francisco de Toledo, y al tiempo que llegó a ejercer su cargo a esa provincia 
y villa de Potosí, donde estaban las minas ricas en plata, se sacaba muy poco de ellas por 
estar las minas muy profundas, de tal manera que se sospechaba que se habrían de des-
poblar dichas minas, pues a pesar de las muchas que había, se trabajaban pocas, de lo 
cual dio noticias al virrey, y éste acordó enviarle a un hombre llamado Pedro Hernández 
de Velasco que decía ser maestro de sacar plata por azogue. Y el virrey le escribió que lo 
favoreciese y le diese toda la ayuda precisa para que hiciese los ensayos necesarios. Así 
que llamó a dicho Hernández, y ante un escribano y testigos le hizo traer diferentes me-
tales que había en las minas y en los desmontes, y con toda diligencia y cuidado, y con 
los aderezos necesarios, en una habitación con llave ante todos ellos hizo Hernández di-
ferentes ensayos con distintos metales, y a cada ensayo se le ponía en un papelito indi-
cando que tipo de material era y de que veta y mina venía, y terminados los ensayos 
cerraba la habitación y se llevaba la llave, y al otro día, en presencia de todos, volvía 
Hernández a repasar cada una de las mezclas, y estuvieron en ello muchos días, hasta que 
dicho Hernández dijo que ya estarían buenos para quitarles el azogue, y estando todos 
delante, se sacó de cada uno de los ensayos cierta cantidad de plata, por lo cual se dedu-
jo que bene�ciando los metales del cerro con ese procedimiento se sacaría gran riqueza, 
así para su majestad como para todo este reino.

De todo ello envió un informe muy completo al virrey, junto con los propios ensayos 
que se hicieron y la plata que se había sacado de ellos, todo lo cual el virrey mandó a su 
majestad y a su Consejo, «y fue cosa tan increíble y dudosa en la provincia de las Charcas 
pensar que por azogue se podía bene�ciar los metales, que no tan solamente no lo podían 
creer, pero echaron fama que este testigo como tal corregidor había hecho todo aquel 
aparato e invención para dar contento al señor virrey, y que viendo la plata que salía de 
dichos ensayos a�rmaban que este testigo había hecho echar plata molida entre los me-
tales, y como este testigo estaba certi�cado de la verdad, puso gran solicitud y cuidado 
en que se comenzasen a hacer ingenios para moler dichos metales, e hizo venir carpinte-
ros de diversas partes e ingenieros y herreros, e indios olleros, y personas de buenos in-
genios para que diesen trazas y orden en hacer los dichos ingenios, y así mismo escribió 
al virrey para que le mandase cantidad de azogue, del de su majestad o de particulares, 
para que se entablase el bene�cio de tan gran riqueza».

Y el virrey hizo llevar a Potosí, de las minas de Guancavelica, gran cantidad de azo-
gue, que era el primero que llegaba a esa villa, el cual se repartió por orden suya entre las 
personas que habían empezado a usar dicho método, y para que el mismo se fuese ampli-
ando le dio veinticuatro indios de las parroquias de la villa a dicho Hernández para que 
los enseñase a bene�ciar los metales por azogue, el cual sí lo hizo y enseñó, y de esta 
manera se empezó dicho bene�cio en la villa de Potosí, lo cual había redundado en gran 
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servicio a su majestad y a todos los vecinos de este reino. En lo tocante a la cantidad que 
se había recogido de los quintos reales, se remitía a los libros reales que se llevaban.

Otro de los testigos, Diego de Gamarra, vecino de Cuzco, de cuarenta años, que cu-
ando llegó el corregir a Potosí era su alcalde, repite la anterior declaración añadiendo 
pequeños detalles de cómo se habían hecho los ensayos, a los que se encontró presente. 
Añadía que desde entonces los quintos reales sumaban más de 400.000 ducados cada 
año, y que antes no sumaban más de 250-300.000 ducados, y que había habido años en 
que se había pagado de quintos 600.000 ducados, y que todo esto lo sabía porque había 
tenido de huésped al contador y tesorero de la Caja real, a lo que había que añadir lo 
pagado por la gran cantidad de azogue que se había gastado. Si no hubiese sido por Pedro 
Hernández esa villa se hubiese ido despoblando, pues cuando llegó no eran más de 280 
hombres en toda ella, y ahora había más de 2.000, y esto lo sabía porque por orden del 
cabildo los había censado.

Gregorio López de Unsueta, que declaraba tener más de cuarenta y cinco años,y que 
hacía más de veinte que era vecino de esa ciudad de Cuzco, decía que en aquel tiempo 
del que se está hablando, oyó decir a muchas personas que venían de Potosí, que el pue-
blo estaba perdido porque ya no se sacaba plata, y la que se sacaba era poca y palomosa, 
de muy poca ley. En aquellos años había visto que Luis de Quesada trabajaba con su 
criado Pedro Hernández de Velasco, «que era hombre de bien, de unos 50 años», hacien-
do ensayos de metal de plata por azogue, cosa que no había visto jamás en su vida, al que 
enseño y envió a Potosí para que repitiese estos ensayos. Lo vio volver al cabo de muchos 
día y le preguntó qué tal le había ido, y le contestó que muy bien, que se había sacado 
mucha plata, y que venía a dar cuanta al virrey. Había oído decir a las personas que ve-
nían de Potosí y en especial a Diego Gamarra, que hacía poco que había venido de aque-
lla villa donde había sido alcalde ordinario, que Luis de Quesada fue el inventor de 
dichos bene�cios. Respecto a los quintos reales, hacía unos tres años que había estado en 
Potosí y oyó decir allí a los o�ciales reales que cada semana se sacaban 20.000 pesos, y 
que iban en aumento.

El 17 de julio proseguían las testi�caciones haciéndolo el vecino Miquel Rodríguez 
del Corro, de 44 años, el cual decía que conoció a Pedro Hernández de Velasco, que era 
hombre de bien, de más de 50 años de edad, que servía como criado a Luis de Quesada 
y a Joana de las Eras, su mujer, estando en su casa como tal. Sabe que dicho Hernández 
fue a la villa de Potosí y se reunió con el corregidor y los o�ciales reales, uno de los cu-
ales era Diego Gamarra y les explicó que traía aprendida una industria para sacar plata 
de las piedras y tierra que estaban tiradas por desecho. Le dijeron que hiciese los ensayos 
para que ellos viesen la experiencia que de ello tenía, y así lo hizo y sacó plata de dichos 
desmontes, de todo lo cual le había dado cuenta dicho Gamarra, que le dijo que Pedro 
Hernández había dado orden para que se hiciesen muchos ensayos, y que se iban a apro-
vechar todos los desechos, a lo que este testigo le respondió «que dicho Hernández era 
criado de Quesada y que entendía que por industria de dicho Quesada había hecho dicho 
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arti�cio de sacar la plata». Continuaba declarando que «desde ese tiempo se sacaba plata 
en Potosí por azogue, y dicho asiento se hubiese perdido si no se hubiese descubierto ese 
método, porque la plata que se sacaba en aquel tiempo era por guayra, con gran trabajo, 
aguardando que hubiese aire para poder sacar dicha plata, y la que se sacaba era de baja 
ley, que no subía de mil trescientos o mil cuatrocientos, y, desde entonces se sacan unos 
20.000 pesos cada semana». Decía que todo esto lo sabía porque desde hacía más de 
veinte años que iba y venía a la villa de Potosí con mercaderías de caza, ganado, ropa de 
la tierra y otras mercancías, tratando y contratando en esa villa, y que era cosa notoria 
«que dicho bene�cio, lo industrió y enseñó dicho Luis de Quesada a dicho Pedro Hernán-
dez de Velasco, para que lo fuese hacer y enseñar a la villa de Potosí».

A pesar de todo lo relatado sobre este personaje, a Quesada, después de su arrogan-
cia de haber rechazado la encomienda que se le había concedido por sus primeros servi-
cios, antes de «su invento» del azogue, no se le debió tomar en consideración, y así en 
abril de 1581, estando «muy pobre y viejo de más de sesenta años», se quejaba de que 
había gastado toda su hacienda en servicio de su majestad, y no se le había dado grati�-
cación ni paga alguna. Pasado los años, en julio de 1608, su único hijo Jerónimo Sánchez 
de Quesada, que había comprado el o�cio de regidor de la ciudad de Cuzco, uno de los 
que se habían subastado en 159638, solicitaba que se le hiciese merced de tres o cuatro 
mil pesos de renta en lo indios que hubiese vacos, o en los primeros que quedasen vacan-
tes, y sino que se le mandase ocupar uno de los corregimientos de aquel reino. Estaba 
casado con doña Francisca de Henao, hija de don Diego de Ortega Morejón, gobernador 
de la provincia de Chile, «que murió sin llegar a ella»39.

38 AGI. Lima,179ª, N.71.
39 AGI. Patronato,139, N.2, R.4. Aunque este comentario parece dar a entender que no llegó a ocupar la 

gobernación, no fue así. Diego de Ortega había llegado a Chile en 1555, siendo nombrado gobernador 
una década después, el 2 de abril de 1565. En noviembre de 1573, se encontraba en España, y se le daba 
licencia para pasar a Chile, en compañía de su hijo Juan y de una hija, tal vez dicha Francisca. Debió 
morir durante este viaje, antes de llegar a Santiago, y es lo que recordaba su hija. AGI. Indiferente, 
1965, L.12, F. 323; AGI. Contratación, 5792, L.1, F.15-15v; AGI. Indiferente, 1968, L.19,F. 197v.
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El siglo XVIII se inició en España de una manera brusca, que condicionó su posteri-
or evolución histórica. Dos sucesos fueron determinantes para aquel cambio de rumbo, 
la muerte sin hijos de Carlos II, último monarca de la agotada Casa de Austria hispana y 
la entronización de Felipe V, primer rey de la Casa de Borbón, una vez que hubo supera-
do la guerra de Sucesión.

La llegada de Felipe V fue el motor con el que dió comienzo una profunda transfor-
mación, pero siempre dentro de la particular idiosincrasia hispana, en todos los órdenes, 
tanto políticos como económicos, sociales y culturales, que con tanto acierto fueron es-
tudiados por el hispanista Richard Herr.1

Estos cambios en la obsoletas estructuras heredadas de los Austrias van a afectar a 
todos los campos y de manera notable a la medicina, que a lo largo del siglo XVIII va 
conocer un extraordinario empuje, no sólo por la numerosos traducciones de las nove-
dades europeas, sino también por obras originales de gran mérito.2

Todo ello contribuyó a que durante los reinados de los primeros borbones se desarrollase 
en España una completa renovación de los supuestos vigentes de la Medicina del Barroco y 
de forme paralela a la reorganización sanitaria de las instituciones asistenciales.3

De esta manera y a lo largo del siglo XVIII va a imponerse en la sanidad española un 
esquema racional basado en la intervención del Estado, pues fue uno de los terrenos 
donde la férrea mano borbónica pudo con m s vigor actuar, terreno absolutamente de-
satendido por anteriores administraciones.4 

En efecto durante el siglo XVIII la asistencia sanitaria española estaba, en gran parte, 
en manos de la Iglesia, que mantenía una serie de hospitales de manera más bien precaria 
por la casi siempre carencia de fondos. Sin embargo todo ello va a cambiar con la llegada 
de los Borbones al ser la administración estatal quien se haga cargo de la asistencia sanita-
ria, contando para ello con abundancia de medios, tanto humanos como materiales. 5

Hay que destacar que las más importantes novedades sanitarias que llegaron a Es-
paña en el siglo XVIII lo hicieron a través del Ejército, que en realidad no era otra cosa 
que una parte de la administración estatal dependiente de la Secretaria de Guerra.

1 HERR, R. Espa a y la revolución del siglo XVII, Madrid, Aguilar, 1964.
2 AGUILAR PIÑAL, F. La Espa a del absolutismo ilustrado, Madrid, Austral; Espasa Calpe, 2005, p. 

169.
3 RIERA, J. Planos de hospitales espa oles del siglo XVIII, Valladolid, Acta Histórica Médica 

Vallisoletana, 1975, p. 4.
4 LAFUENTE, A y PESET, J. L. «Las actividades e instituciones científicas en la España ilustrada» en 

Carlos III y la ciencia de la Ilustración, Madrid, Alianza editorial, 1988, p. 46.
5 GRANJEL, L. S. La medicina espa ola del siglo XVIII, Salamanca, Universidad der Salamanca , 1979.
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La transformación de la sanidad española dieciochesca comenzó con la llegada de 
los médicos franceses durante la guerra de Sucesión, alcanzando cuanto 
nalizó la con-
tienda altas cotas gracias asimismo a la fundación de diversas entidades. En 1732 Felipe 
V creó la Academia Matritense de Medicina y dos años mas tarde promulgó las Ordenan-
zas de los Hospitales, que constituyeron un paso importante en la renovación de la sani-
dad pública. Contribuyeron también a aquella eclosión la fundación de los Colegios de 
Cirugía de Cádiz (1748), Barcelona (1760) y Madrid (1780).

Las enseñanzas en aquellos colegios eran mucho más completas y novedosas que las 
de las anquilosadas universidad del momento, puesto que su carácter era eminentemente 
práctico.

Fueron notables médicos españoles del sigo XVIII el madrileño Martín Martínez 
(1684-1734), autor de una famosa Medicina sceptica y cirugía moderna con un tratado 
de operaciones chirurgicas (Madrid 1722), el asturiano Gaspar Casal (1691-1759), a 
quien se debe profundos estudios sobre la pelagra, el aragonés Andrés Piquer y Arrufat 
(1711-1772), traductor de Hipócrates y catedrático de la universidad de Valencia, los 
catalanes José Quyeralto (1750-1805), catedrático del colegio de san Carlos de Madrid y 
retratado por Goya, José Alsinet (1735-1775), médico de Cámara de Carlos III, quien lo 
apreció mucho y Mariano Ribas, que lo fue de Carlos IV6, y el alicantino Pedro Bas, 
nacido en Orihuela y que tras su paso por Cartagena acabó en Madrid como director de 
los Reales Hospitales General y de Pasión.7

 A esa �oración de notables médicos hispanos del siglo XVIII, nada exhaustiva des-
de luego, queremos añadir la del valenciano Juan José Martínez Quinto, quien desde su 
Chelva natal alcanzó en Madrid el cargo de médico de la reina Isabel de Farnesio.

A pesar de que el médico valenciano estuvo al servicio de la segunda esposa de Fe-
lipe V, es muy poco lo que se sabe de su vida y actividad profesional puesto que su nom-
bre no aparece en los repertorios publicados por María Teresa Santander Rodríguez y 
Luís S Granjel8 y Mercedes Agulló.9

Juan José Martínez Quinto nació, como ya se dijo, en la localidad valenciana de 
Chelva en fecha ignorada, aunque en su partida de defunción, fechada el 11 de julio de 

6 BARRIO MOYA, J. L. «La librería del cirujano catalán Don Mariano Ribas» en evista de Llibrería 
Antiquaria, nº, 8, Barcelona 1984.

7 BARRIO MOYA, J. L. «La librería de Don Pedro Bas, médico alicantino del siglo XVIII (1760)» en 
Asclepio. evista de istoria de la Medicina y de la Ciencia, Vol. XLI, Fascisculo I, 1989, pp. 325-330.

8 GRANJEL, L. S. y SANTANDER, M.ª T.ª. «Índice de médicos españoles» en Medicina, Tomo VIII, nº 
1, Salamanca 1962.

9 AGULLÓ Y COBO; M. «Documentos sobre médicos españoles de los siglos XVI al XVIII» en 
Cuadernos de istoria de la Medicina Espa ola, Salamanca 1969.
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1763, se a
rma que era de hedad como de sesenta y cinco a os, lo que induce a pensar 
que vino al mundo en torno a 1698 poco más o menos. Fue hijo de don Francisco Martí-
nez Valentín y doña Vicenta Quinto y Poyos.

Lo poco que conocemos sobre la vida del médico valenciano nos lo proporciona su 
testamento, otorgado en Madrid el 21 de enero de 1763. 10 En aquel documento declara 
que es natural de la villa de Chelba, arzobispado de la ciudad de Segorbe, así como el 
nombre de sus padres y que es vecino de la villa de Madrid a la parrochia de San Sebas-
tian. No olvida mencionar con orgullo que es medico de la eal amilia de la reyna 
madre nuestra se ora.

Con
esa que se encuentra enfermo aunque en su sano juicio y entendimiento, así 
como sus profundas convicciones religiosas. Pide ser enterrado, amortajado con el hábi-
to franciscano en la iglesia de san Sebastián de Madrid de la que actualmente soy feli-
gres, en medio del cuerpo de ella y sepultura que elijan mis testamentarios. En el supu-
esto que aquello no fuera posible, sea sepultado en otra parroquia de la que fuera feligrés, 
y si falleciese fuera de Madrid se sepulte a mi cadaber en la yglesia, sitio y lugar que 
pareciere a dichos mis testamentarios.

Establece que su entierro no sea ni acaudalado ni de pobre, atendiendo a mis posi-
bles estado y circunstancia, lo que dejo a la prudente consideracion de mis testamanta-
rios con todo lo demas que en el asunto se ofrezcan, sin que se les pueda pedir otra cosa.

Ordena que se digan por su alma cuatrocientas misas, doscientas en la iglesia parro-
quial de Chelva por el cabildo de clerigos de ella, y las otras doscientas en el convento 
de san Francisco de la misma población.

Pide que tras su muerte se pague de sus bienes la limosna acostumbrada a las mandas for-
zosas, santa casa de Jerusalén, redención de cautivos y reales hospitales General y de Pasión.

Declara que estuvo casado en primer matrimonio con doña Vicenta Pérez y Domín-
guez, hija de don Alejo Pérez y Ruiz y doña Mariana Domínguez, todos nacidos en la 
villa de Chelva. De aquella unión nacieron los siguientes hijos. Josefa, quien casó con el 
licenciado don Salvador Mas, alcalde maior actual de la ciudad de Daroca, Joaquina, 
quien lo hizo con don Antonio Alcaide, abogado de los Reales Consejos y electo alcalde 
maior de la villa de Berga y su partido, principado de Catalu a, Vicente, que murió 
soltero en Valencia donde se hallaba estudiando en el Colegio de Nobles de la mencio-
nada ciudad, Francisca quien casó con don Joaquín Faustino Álvaro, abogado de los 
Reales Consejos y electo alcalde maior de la villa de Moia.

Con
esa que ni antes ni después de su boda con doña Vicenta Pérez, aquella no aportó 
a la unión dote alguna porque los padres de la citada no se la dieron, sino que tube que 

10 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid..Protocolo = 19766, folº. 3-6. Escrivano = Manuel Machuca.
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mantenerlos en mi casa hasta que fallecieron como es publico y notorio en la referida villa 
de Chelba y que pague doscientas treinta y siete libras de aquella moneda que quedo a 
deber con otros debitos e ygualmente satis ce los gajes de entierro y funeral del mencina-
do Don Alejo Perez y uiz, de todo lo qual tengo recibos y memorias entre mis papeles.

Hombre escrupuloso con su hacienda, declara qua tres la muerte de sus suegros queda-
ron por bienes suyos propios una casa en la misma villa de Chelba, calle de Santa Maria, 
que por estar hundida y maltratada entonces valia y se taso en trescientos cinquenta pesos 
y tenia un zenso de doscientos diez, los quales he quitado y reducido en esta forma, los 
sesenta pesos durante la vida de le expresada Do a Vicenta Perez y los restantes en el ti-
empo que he estado casado con Do a Maria osa de Poyos, mi prima y segunda mujer.

Viudo de doña Vicenta Pérez, don Juan José Martínez Quinto volvió a casarse con su 
prima, doña María Rosa de Poyos y Ubalde, nacida en Valencia e hija de don Francisco 
Poyos, ausente en ndias, y doña Rosa Ubalde. De este nuevo enlace nacieron tres hijas, 
bautizados eon los nombres de Maria Pascuala, Francisca Luisa y Maróa Jacinta.

No olvida reseñar que durante su segundo enlace se compraron varias posesiones que 
constan de escrituras de ventas, una vi a que llaman de medio en Chelba, un balcon gran-
de de yerro en la casa de la calla de la cerrera y otro en la de el varrio de las ollerias.

Como sus hijas María Pascual, Francisca Luisa y María Jacinta se encontraban en 
edad pupilar, don Juan José Martínez nombraba a su esposa y madre con su curadora, a 
la vez que la mejoraba en el quinto de todos sus bienes.

Instituía como herederas de sus bienes a las hijas de sus dos matrimonios y nombra-
ba por sus albaceas a su esposa, doña María Rosa Poyos Ubalde, a sus yernos don Salva-
dor Mas, don Antonio Alcaide y don Joaquín Faustino Álvaro, a don Miguel de Vidarte 
ayuda de thesorero de la reyna madre nuestra se ora y a don Manuel de Ruidora, jefe de 
la eal Caba de Su Magestad. 

Firmaron como testigos don Felipe, don Joaquín y don Manuel Yusta, don Simón 
Morillo y don Vicente González de Santa María, no pudiéndolo hacer el otorgante por la 
gravedad de su enfermedad, haciéndolo en su nombre don Felipe Yusta.

Pero a pesar de la gravedad de sus dolencias, don Juan José Martínez Quinto tuvo 
tiempo para dotar a su hija Francisca cuando ésta contrajo matrimonio con el abogado 
valenciano don Joaquín Faustino Álvaro.

El día 13 de febrero de 1763 el ya citado Joaquín Faustino Álvaro otorgaba a favor 
de su esposa la carta de pago y recibo de dote por los bienes que su padre le había entre-
gado para apostar a la unión.11

11 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 19766, folº. 14-19 vltº. Escribano = Manuel 
Machuca.
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Don Joaquín Faustino Álvaro era natural de Alpuente obispado de la ciudad de Se-
gorbe, siendo hijo de don José Álvaro y doña Isabel Andrés, vecinos de aquella pobla-
ción. Fue persona importante pues tras estudiar jurisprudencia acabó siendo abogado de 
los Reales Consejos y electo alcalde maior de la villa de Moya por Su Magestad.

Doña Francisca Martínez había nacido en la localidad albaceteña de Lezuza, donde 
con toda probabilidad su padre ejerció como médico.

Declaraba don Joaquín Faustino Álvaro, siendo vecino de Madrid, que al tiempo y 
quando trato de casarse como al presente lo esta con Do a rancisca Martinez, hixa 
lextima de el doctor Don uan oseph Martinez, medico de la eal amilia de la eyna 
Madre nuestra se ora y de Do a Vicenta Perez y Dominguez, le habían ofrecido que la 
promerida llevaria al matrimonio con el otorgante para ayudar a sus cargas por bienes 
dotales suios propios hasta en cantidad de diez y ses mil y cinquenta y dos reales de ve-
llon, parte en ropa blanca, vestidos, plata labrada, aljofar y bienes de entre casa y parte 
en algunos raizes sitos en la expresada villa de Chelba, los seis mil y quinientos reales 
de la lexitima y herencia que la correspondio de la mencionada Do a Vicenta Perez y 
Dominguez, como una de sus cuatro hijas y herederas y el resto en quenta de la lexitima 
paterna que la pueda tocar.

Loa bienes muebles de doña Francisca Martínez fueron tasados por personas peritas 
aunque sus nombres no se mencionan, mientras que los raíces se estaria por la estimaci-
on con que se hallan a la razon segun minuta remitida a dicho doctor Don uan oseph 
Martinez y asimismo al otorgante.

PLATA LABRADA Y JOYAS

-  primeramente seis cubiertos de plata sin estrenar y seis ojas de cuchillos, 5  
rs.- mas una salbilla y salero de plata ambos, sin estrtenar, 1044 rs.- mas una 
gargantilla de aljofar que consta de cinquenta y cinco granos, 1500 rs.

ROPA DE CASA

-  mas una tabla de manteles nos alemaniscos, de siete tercias de ancho y tres 
varasy media de largo, 70 rs.- mas tres tablas de manteles nos alemaniscos, 
105 rs.- mas una dozena de servilletas nas alemaniscas sin estrenar a vara 
cada una,  rs.- mas doze sabanas de ante sin estrenar que tienen a diez va-
ras y media cada una, 75  rs.- mas una colcha de estambre carmesi y de seis 
anchos de ancho y mas de tres y media de largo, 154 rs.- mas otra colcha de 
cotonia sin estrenar guarnecida de ueco de ylo no y de seis anchos y medio de 
ancho y tres varas y media de largo, 150 rs.- mas una manta de lana blanca de 
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la fabrica de Madrid sin estrenar, 120 rs.- mas dos sabanas de cotanza sin es-
trenar de a diez varas y media cada una, 1 0 rs.- mas tres colchones de lana 
blanca y burda de peso de quarenta y dos libras cada colchon, que se taso la 
loana en 432 rs.- mas treinta varas y media de terliz que tienen los tres colcho-
nes, 152 rs.- mas quatro fundas de olanda sin estrenar que tienen quaqtro varas 
que con media arroba de lana para llenarlas se taso todo en  rs.- mas doze 
almoadas de cotanza que tienen tres varas, 117 rs.- mas un velon de bronce 
grande con quatro mecheros, 0 rs.- mas dos mudas de ropa blanca usadas, 70 
rs.- mas tres pares de calzetas sin estrenar, 24 rs.- mas una dozena de camisas 
de cotanza sin estrenar que tienen quarenta varas, 432 rs.- mas tres pares de 
enaguas sin estrenar de la misma cotanza guarnecidas de ueco de ylo no que 
tienen diez varas y media, 105 rs.- mas otros tres pares de enaguas de gante 
lavado sin estrenar que tienen diez varas y media, guarnecidas de ueco de ylo 
de leon,  rs.- mas una cotilla nueva sin estrenar forrada en muer dorado, 150 
rs.- mas una zagalejo de cotonia bordado de estambre no de varios colores, 
150 rs.- mas quatro debantales de cotanza que tienen onze varas,  rs.- mas 
tres justillos de la dicha cotanza y uno de cotonia con mangas, 40 rs.- mas una 
casaca de nobleza sin estrenar, 4 rs.- mas una bata de hermosilla de color de 
oro y varias orecillas, 450 rs.- mas una bata de tafetan rizado de color de au-
rora, nueba, y bien guarnecida de tela y puntilla, 500 rs.- mas otra bata de gri-
seta de lana usada, 0 rs.- mas un guardapies de tapa algo usado de campo 
pajizo con varias ores, 200 rs.- mas un trage de tapiz de rancia nuebo, de 
color porcelana e campo, 750 rs.- mas una basqui a de lustrina de color de 
clabo, 350 rs.- mas una mantilla de muselina nueba, 4  rs.- mas una mantilla de 
christal nueba, 35 rs.- mas un debantal de muselina nuebo, 72 rs.- mas dos co-
fres aforrados de pellejo con pelo, 140 rs.

CASA; HUERTA Y PAJAR EN CHELBA

-  yten se da por entregado y se aplica a dicha Do a rajcisca Martinez una casa, 
huerto y pajar en la referida villa de Chelba en el varrio que llaman de las ho-
llerias que esta libre de todo zenso, se orio y jadiga con todas sus pertenencias, 
derechos y serbidumbres que fue propia de Don rancisco Martinez Valentin y 
Molina, difunto, padre del citado doctor Don uan oseph Martinez y al presen-
te de este por su herencia y otras acciones y segun el estado en que a la sazon 
de halla se ha baluado en 4 50 reales.

- yten seis tavillas de vi a regadio en la partida de Villanueba en el reguero ter-
mino de la misma villa de Chelba con varios arboles que le correspondio a 
dicho su padre por lexitimos titulos y propiedad de sus antecesores y otros do-
cumentos y se ha estimado en 00 reales.
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- yten quatro barchillas de huerta en la dicha villa en la partida que llaman de los 
terreros que compro el referido doctor Don uan oseph Martinez de Thomas 

uinto y Maria Saez vecinos de ella por escritura ante Vicente ernandez su 
escribano, a dos de agosto del a o pasado de mil setecientos cinquenta y ocho 
y le costo setecientos y cinquenta y tres reales, en cuio precop la taso el consti-
tuyente, 753 rs.

DADIVAS DEL OTORGANTE

Don Joaquín Faustino Álvaro entregó a su esposa para mas aumento de dote los si-
guientes vestidos:

-  un trage negro de aguas, 3 1 rs.- yten un baquero de portuguesilla sin estrenar, 
campo azul y rafagas blancas, 5  rs.- yten un par de medias de seda nuebas 
para muger con sus ligas correspondientes, 33 rs.- yten un pitubune,  rs.

En total la dote que doña Francisca Martínez llevó a su matrimonio alcanzó un valor 
de tasación de 28080 reales de vellón.

Pero además de las dádivas arriba reseñadas, don Joaquín Faustino Álvaro ofreció a 
su esposa atendiendo al honor, virginidad, calidad y nobles prendas naturales de la re-
ferida, su ilustre nacimientoy el de sus padres, la ofrece en arras y proternunpcias hasta 
en cantidad de mil ducados de vellon que confeso cabian como caben en la decima par-
te de los bienes con que al presente se halla.

El día 11 de julio de 1763 y ya a las puertas de la muerte, don Juan José Martínez, 
redactaba un codicilo para exponer de nuevo y modi
car algunas claúsulas de su testa-
mento.12 

Don Juan José Martínez falleció en Madrid el 11 de julio de 1763, según se despren-
de de su partida de defunción, donde además se indica que era como de sesenta y cinco 
a os y que vivía en la calle de Atocha frente del eal Colegio de Nuestra Se ora de 
Loreto, siendo sepultado en la iglesia de san Sebastián.13

La reina Isabel de Farnesio, de la que don Juan José Martínez fue médico, murió en 
Aranjuez el 11 de julio de 1766.

12 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.- Protocolo = 19766, folº. 356-357. Esribano = Manuel 
Machuca. Ver aportación documental.

13 Archivo de la iglesia de san Sebastián de Madrid. Libro 29 de difuntos , fol.º 321-321 vltº. 



 Aportaciones a la biografía de Don Juan José Martínez Quinto... 89

APORTACIÓN DOCUMETAL

Codicilo del doctor Don uan oseph Martinez. 11 de jullio de 17 3.

El doctor Don uan oseph Martinez, medico de la eal familia de la reyna madre 
nuestra se ora, vecino desta villa de madrid a la parroquia de San Sebastian, digo que 
me hallo en cama grabemente enfermo de enfermedad corporal que Dios nuestro se or 
ha sido serbido darme, pero en su yn nita misericordia en m i sano juicio, memoria y 
entendimiento natural, creyendo como rma y berdaderamente creo en el alto misterio 
de la Santisima Trinidad , Padre, ixo y espiritu santo, tres personas distintias y un solo 
Dios berdadero y en todo lo demas que cree y con esa nuestra santa madre glesia 
Catholica Apostolica omana, vajo de cuia fe y crehencia he vivido y protexto vivir y 
morir como catholico christiano, teniendo presente que la muerte es cierta y su hora 
dudosa y que en veinte y uno de henero pasado deste presente a o otorgue mi formal 
testamento ante el ynfraescripto escribano a que me remito, ahora por via de codicilo, 
addicion o parte de el, quiero que ademas de su contenido que rati co en lo que sea 
contrario a esta mi ultima disposicion se guarde, cumpla y execute lo siguiente.

-  que por quanto en dicho mi testamento y en una de sus clausulas dejo mandado 
se zelebren por mi alma y las de quien tengo obligacion quatrocientas misas 
rezadas, de las que sacadas la quarta parroquial para a quein toque, las demas 
se zelebren por los sazerdotes y en donde quieran mis testamentarios, cumplien-
dose las mas que su pudieren en el dia de mi entierro a cuerpo presente y por la 
limosna de cada una se paguen tres reales de veloon  en mi voluntad deducirlas 
como lo deduzco a solas doscientas misas rezadas, zelebrandose en la misma 
forma i por igual limosna que dispongo en dicho mi testamento y en lo demas 
reboco dicha clausula que de esto trata.

-  en otra clausula del citado mi testamento manda que por mi debocion e intencio 
se zelebrasen otras quatrocientas misas reazadas, las doscientas en la glesia 
Pareroquial dee la villa de Chelba, obispado de Segorbe, de donde soy natural 
por el Cabildo de clerigos de ella y las doscientas restantes en el convento de 
San rancisco de la misma villa por sus religiosos, sin que de todas las de esta 
manda se entendiese ni sacase la quarta parroquial, pagandose la limosna de 
cada una a tres reales de vellon, quiero reducirlas como las reduzco a doscien-
tas misas rezadas solamente y que se celebren las ciento en dicha glesia Par-
roquial por su cabildo de clerigos y las otras ciento en el referido convento de 
San rancisco por sus religiosos y se pague la limosna de cada una a tres reales, 
sin que de ellas se saque quarta parroquial alguna.

-  tambien en otra clausula del expresado mi testamento, usando de la facultad 
que el derecho me permite, mando el remanente del quinto de todos mis bienes 
a Do a Maria osa de Poyos y balde, mi prima y segunda muger, para que la 
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hubiese, ademas de lo que la correspondiese, y en atencion a la corta hedad en 
que quedan do a Maria Pascuala, do a rancisca Luisa y do a Maria acinta 
Martinez de Poyos, mis tres hijas lexitimas y suias y que es preciso tengan lo 
posible para ayuda a su educacion y crianza, desde luego reboco y doy por 
ninguna dicha clausula y manda del remanente del quinto hecha en la citada mi 
muger y mejoro en el a las referidas mis tres hixas menores y suias para que la 
hayan por iguales partes ademas de lo que las correspondan de la lexitima de 
mi herencia.

-  esto es lo que quiero y mando por via de codicilo, addicion o parte de dicha mi 
testamento y en lo demas que no ea contrario a ello se guarde, cumpla y execute 
su contenido en cuio testimonio asi lo otorgo ante el presente escribano y testi-
gos en la villa de Madrid a once de julio a o de mil setezientos sesenta y tres, 
siendolo el padre don rancisco uesta, del oratorio de San Phelipe Neri, don 
ospeh uber, presvitero, don uan Antonio imenez, don Pedro Estelama y Ma-

nuel Castanes, residentes en esta Corte y el otorgante a quien yo el escribano 
doy fee conozco. No lo rmo aunque sabe, porque dixo no poder a causa de la 
gravedad de su enfermedad, a su ruego lo rmo uno de dichos testigos de que 
tambien doy fe. Testigo a ruego del otorgante Don uan Antonio Ximenez. Ante 
mi  Manuel Machuca.

 (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 19766, folº. 356-357. 
Escribano = Manuel Machuca).
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En la rica y amplia mitología de Asia Oriental y más específicamente de China, el 
dragón 龙 es, sin lugar a dudas, el personaje más emblemático. Al igual que otras cultu-
ras, la Antigua China se caracterizó por su extensa y variada mitología, moldeada por el 
paso de milenios. Sin embargo, es menester contemplar las diferencias que manifiestan 
las creencias populares chinas y las de otras civilizaciones con respecto a este fantástico 
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ser: el dragón. La misma manera de verlo y creer en él refleja la propia cultura y menta-
lidad de los chinos; por lo tanto es necesario y al mismo tiempo enormemente enrique-
cedor observar su evolución desde la prehistoria, hasta constituir un pilar importante en 
la representación del gran gigante asiático de nuestros días.

Todo ese mito y figura del dragón no se creó en una sola dinastía, y tampoco a lo 
largo de un solo milenio. Su figura ha ido cambiando desde el momento en que se origi-
naron las primeras creencias arcaicas y no ha dejado de desarrollarse hasta hace relativa-
mente poco, tanto en su apariencia como en el uso de su imagen.

Es imposible datar un solo período de la historia de China para su análisis en este 
artículo. Teniendo en cuenta que la figura de la mencionada criatura nunca cayó en des-
uso, podemos hablar de una larga evolución y supremacía de su imagen en la historia del 
país. No obstante, sí podemos señalar las etapas más significativas de la vida del dragón 
chino, como es su nacimiento y crecimiento. 

El estudio de los indicios arqueológicos del dragón nos lleva irremediablemente a 
los orígenes de la civilización china, lo que nos encamina a las riberas de los grandes ríos 
locales. En este caso nuestro principal protagonista es el río Amarillo: Huang-He, 黃河 
y posteriormente el río Yangtsé 长江. En sus orillas se asentaron las primeras sociedades, 
pasando de una situación nómada a comunidades de carácter tribal, de una economía de 
cazadores-pescadores a la de agricultores, es decir, a una sociedad agrícola organizada 
repartida en poblados sedentarios. En dichos núcleos urbanos se crearían tótems con 
forma de distintos animales, entre los cuales figuraría la de un reptil, seguramente inspi-
rada en la imagen de algún tipo de cocodrilo de río, posiblemente de la especie Croco-
dylus Porosus o Crocodylus Sinensis.1 

Es lógico pensar que, en aquellos tiempos, las criaturas que vivían en los cursos de 
agua se percibían como bestias y fieras merecedoras de miedo y respeto. El hallazgo de 
restos de huesos de dinosaurios en la zona, posiblemente del Mesozoico, no haría más 
que ayudar a alimentar esta creencia y atribuirle a este ser una procedencia mucho más 
mística. Otras criaturas tuvieron que ver con la transformación del dragón, ya que, posi-
blemente, el culto al dragón es una parte del culto colectivo a las serpientes, que tenía 
gran difusión en las culturas antiguas. Así, las tribus chamánicas de las riberas de los ríos 
empezarían a cambiar poco a poco la apariencia de sus tótems; su imagen ya no era la de 
un cocodrilo o serpiente en sí, aunque todavía no se parecía al dragón de la época de los 
Han. Sin embargo, éste fue seguramente el temprano origen del dragón chino como tal.

Los dragones son criaturas que aparecen en múltiples culturas; desde Asia, Europa y 
hasta América. Obviamente, su evolución no ha sido la misma, pero el origen tiene aún 

1 De hecho, en China siguen habiendo cocodrilos Alligator Sinensis en zonas subtropicales, y en las 
provincias de Anhui y Zhejiang.
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ciertos tintes de misterio. Según Ernest Ingersoll2 existen dos teorías acerca de este fenó-
meno: bien hay un solo origen de la imagen y creencia del dragón, que se extendió por 
Europa, Asia e incluso América y desde allí fueron evolucionando; o al contrario, cada 
cultura, aisladamente, elaboró sus propios imaginarios acerca del dragón.

Por otro lado, tal como observa Ingersoll, las culturas parecen coincidir en sus pautas 
de organización y que todas se fueron asentándose alrededor de ríos y tierras fértiles. 
Muchas de las criaturas mitológicas de estas civilizaciones tienen su origen en el río, 
como puede ser el dios Sobek (precisamente un cocodrilo) en el Nilo egipcio o la mons-
truosidad Tiamat en los ríos Tigris y Éufrates. De la misma manera, en muchos de los 
panteones mitológicos en los que los dioses son zoomorfos o animales en sí, destaca la 
presencia de reptiles o serpientes, como la mítica Quetzalcóatl, la serpiente emplumada 
de las creencias mesoamericanas. Así, podemos partir del punto de que el origen de estas 
criaturas está relacionado con el agua.

Es cierto que en las tierras europeas la imagen de este tipo de engendros fue cam-
biando hacia una connotación más negativa, así como ocurriría también en la India. Tales 
seres fueron evolucionando en dirección opuesta a sus familiares de la lejana Asia Orien-
tal y del continente americano, alimentándose de la cultura propia de esas regiones. De 
este modo, por ejemplo, se formaron monstruos como la Hidra (serpiente de nueve cabe-
zas) o el dragón de las Hespérides. De hecho, fue gracias a la floreciente cultura griega 
por la que hoy en día tenemos el nombre del dragón en sí, palabra que se ha adaptado a 
cientos de lenguas en la actualidad, y que da lugar a la actual percepción de una criatura 
destructiva y malvada.

Con la creciente población humana sobre la Tierra, en Europa se formaron más 
mitologías y creencias. Verbigracia en la nórdica, donde los dragones pasaron a ser 
guardianes del Infierno. En otras culturas, como en la romana, durante el Imperio y en 
la de Britannia (anterior a las invasiones germanas) el dragón representaba el poder y 
la soberanía y para dominarlo eran necesarias la fuerza y la autoridad. Fue a partir de 
la entrada del cristianismo por Europa cuando la imagen de este animal imaginario fue 
oscureciéndose cada vez más, tomando préstamos de otras mitologías y añadiendo 
algo de componente propio: el dragón se transformó en el símbolo del pecado contra 
Dios, de todo lo malvado, asociado al fuego del Infierno y a todo lo negativo. Su apa-
riencia física, así como su alma, cambió para ir a la par de ese nuevo significado, con-
virtiéndose en una monstruosa criatura de membranosas alas, escamas duras, larga 
cola afilada, cuernos, colmillos como espadas, con dones tales como volar, ser veneno-
so, vomitar llamaradas de fuego y ser inmortal; todo ello acompañado por su carácter 
avaricioso, cruel y déspota. 

2 INGERSOLL, Ernest. El libro de los dragones. Las Palmas, El Barquero, 2007, pp. 26-27. 
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A pesar de la larga y lenta historia del nacimiento y desarrollo del dragón a través de 
las fuentes arqueológicas e históricas, los chinos, como todo pueblo primigenio, tenían 
sus propias ideas acerca de la génesis del universo, de los fenómenos naturales y, por 
ende, de la creación y origen de esta criatura.

En El Libro de los Dragones de Ernest Ingersoll, la aparición del dragón chino se 
remonta hacia el siglo XXIII a.C. y se vincula al sabio Fu Xi 伏羲 (circa 2853 y 2738 
a.C.). La leyenda narra que Fu Xi vio un «dragón-caballo» que surgía de uno de los 
afluentes del río Amarillo y en su lomo vio unas extrañas marcas que de alguna forma 
mostraban unos trigramas, los mismos del I Ching 《易经》, el libro más importante de 
los taoístas3. En otro comentario de uno de los Cinco Clásicos 《五經》, escrito en el 
siglo II a.C., se vuelve a mostrar la imagen de un tipo de dragón-caballo como espíritu 
fusionado del cielo (dragón) y la tierra (caballo): «Su forma consiste en un cuerpo de 
caballo, pero tiene escamas de dragón. Su altura es de ocho ch ih y cinco ts un. Un au-
téntico dragón-caballo tiene alas en los flancos y camina sobre las aguas sin hundirse. Si 
en el trono hay un hombre santo, sale al centro del río Ming con un mapa (los trigramas) 
en el lomo».4

Con esto se puede apreciar lo que sería una simbiosis entre un nacimiento más mito-
lógico y divino (dado que esta criatura lleva a sus espaldas los sagrados trigramas) y aun 
así, real, partiendo de animales existentes que pudieron servir de inspiración o sugeren-
cia para la creación de este ente sobrenatural. También es importante añadir que el en-
cuentro entre el dragón-caballo y Fu Xi explica (como otras muchas leyendas) la crea-
ción de la escritura, considerada un don celestial.

Aparte de sus características ligadas a la tierra y al cielo, el dragón chino estaba 
fuertemente unido a la idea del agua. La explicación radica no sólo en sus orígenes pri-
mitivos, cuando sus formas primigenias estaban vinculadas con los ríos, sino también en 
la cantidad de dones sobrenaturales referentes al control de las aguas. Además de las 
montañas, los dragones tenían su hogar en los ríos, en las cavernas húmedas y en las 
profundidades de los mares, donde vivían en enormes palacios llenos de jade y perlas. 

Como deidad relacionada con el agua, asimismo el dragón se asociaba con las nubes 
de tormenta. De este modo, el dios de la lluvia tradicionalmente vuela encima de las 
nubes, pero a veces es el propio símbolo de ellas. Tal y como describe E.M. Yanshina en 
su estudio5, en los jarrones rituales de las dinastías Zhou y más tarde la Yin, los dragones 
se representaban con el fondo de las nubes, como, por ejemplo, en los relieves funerarios 

3 Ibídem, pp. 54-55.
4 Ibídem, p. 53.
5 ЯНШИНА, Электра. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. Москва, Наука, 

1984, p. 59. 
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de la dinastía Han 汉 (Han). Se consideraba que las nubes de lluvia se elevan desde la 
tierra, de los lagos y de las montañas. Por eso los dragones, simbolizando las nubes, se 
percibían como dioses de connotaciones positivas en las épocas de sequías. Sin embargo, 
también podían causar daños, inundaciones y mareas demostrando su lado negativo. Los 
más temibles dragones eran los de río, que podían causar grandes crecidas y desborda-
mientos. De aquí la idea de maldad de los dragones, que incluso requerían de sacrificios 
humanos para calmarlos, y la popularidad en el folclore del motivo del combate entre los 
héroes y los dragones de río. 

Pero ¿por qué surgen estas leyendas? En la época de la creación de los grandes mi-
tos, o mejor dicho, de la expansión de estos relatos, se podría afirmar que el ser humano 
no tenía conciencia histórica como tal. Como manifiesta Lévi-Strauss, la historia era 
sustituida por la mitología y ésta desempeñaba la misma función con la finalidad de 
asegurar que el futuro permanecerá fiel al presente y al pasado. Con la mitología, el ser 
humano era capaz de explicar todos los fenómenos naturales de la historia6.

En su libro Aspectos del mito Mircea Eliade nos aclara los orígenes del mito: «El 
mito cuenta una historia sagrada: relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el 
tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos». Dicho de otro modo, el mito 
cuenta cómo, gracias a las hazañas de seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la 
existencia, sea ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento como, por 
ejemplo, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una jurisdicción. 
(…). Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Los mitos revelan, pues, la 
actividad creadora y desvelan la sacralidad de sus obras. En suma, los mitos describen las 
diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado en el mundo».7

Posteriormente, G. S. Kirk8 delimita el mito frente a otros ámbitos de la experiencia 
humana. Considera de especial importancia en los mitos de los elementos narrativos sor-
prendentes, capaces de impresionar al oyente y asegura que estos elementos fueron añadi-
dos para poder socializar a los niños e integrarlos dentro del círculo de creencias que tenían. 

Estas observaciones pretenden destacar la idea de cómo los chinos, uniendo la nece-
sidad mitológica para explicar la historia y los fenómenos que ocurren, así como su rela-
ción al entorno en el que vivían y su sociedad, crearon todas y cada una de sus complejas 
leyendas, pobladas por personajes fantásticos que, bien velaban por ellos o buscaban su 
destrucción. 

Llama la atención que desde que apareció, o más bien, se creó la imagen del dragón 
chino, su presencia en la sociedad ha estado muy ligada al poder. Ya en las épocas tem-

6 BLANCO MARTIN, Carlos Javier. «La reproducción del mito». A Parte ei, 2003, p. 2.
7 Ibídem, p. 3
8 Ibídem, p. 4.
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pranas, su imagen se asociaba con las personas importantes, aunque en un principio es-
taba apartada al plano funerario (en tumbas y ajuares), poco a poco fue ascendiendo su 
posición en paralelo al desarrollo del país. De manera lenta, pero constante, el dragón ha 
ido reptando escalón a escalón, pasando de ser una imagen más a constituir la represen-
tación del poder más absoluto en la China más espléndida y pujante.

Tenemos poca información respecto al dragón referente a la época tribal aunque se-
ría lógico pensar que era el primer contacto con los sujetos acuáticos y reptiles, cuando 
verían a estos animales como modelo de grandes entidades sobrenaturales causantes de 
todo aquello que no podían explicar. Los jefes espirituales, los chamanes, representaban 
el poder, puesto que podían contactar con las fuerzas sobrenaturales y les rendían culto.

Las narrativas mitológicas sobre dragones surgen en la primera dinastía, la legenda-
ria Xia 夏 (XXI a.C. al XVI), la dinastía del primer gran Emperador Amarillo 黃帝, 
elevado incluso al rango de dios: supuestamente, al morir, el emperador fue subido a los 
cielos a lomos de un dragón. 

Con el nacimiento de la siguiente dinastía, los Shang 商 (1500-1055 AC aprox), y el 
asentamiento de una pirámide social mucho más elaborada, aparece también el primer 
intento de escritura mediante las adivinaciones en huesos y caparazones oraculares y es 
así como posteriormente pasaron a escribir sobre soportes duros de cerámica, tablillas y 
bronce. Ya entonces el dragón tenía su carácter escrito, aunque muy inestable, que de-
muestra su ya temprana importancia.

Los reyes de la dinastía Shang apoyaban en gran medida las decisiones que tomaban 
los oráculos y los sacerdotes en su consejo, quienes conservaban los caparazones y hue-
sos con inscripciones y adivinaciones, formaban una especie de archivo y funcionaban 
como «historiadores» al guardar todos los acontecimientos y profecías dadas por las ta-
blillas. Por otro lado, aún había presencia de los chamanes, si bien éstos fueron siempre 
analfabetos y no intentaron buscar ningún medio que no fuera el oral para transmitir sus 
conocimientos. Para ellos el dragón estaba vinculado a los espíritus y a la lluvia, la cual 
alimentaba los cultivos y era de vital importancia, al tiempo que era una fuerza capaz de 
exorcizar y atraer a los espíritus. 

Se han encontrado tumbas decoradas con toscos mosaicos de dragones formados 
por piedras o conchas; estas fosas pertenecían sobre todo a personajes de cierta impor-
tancia, tales como reyes y sacerdotes. Posiblemente era imagen protectora, transmi-
tiendo así esa connotación positiva que lo caracterizaría. También se hallaron figurillas 
de bronce o jade (en el período tardío de los Shāng-Yīn 商殷), en los cuales el dragón 
está representado como una serpiente o gusano con cabeza cuadrada de colmillos afi-
lados y cuernecillos.

Posteriormente se narraría que el Cielo envió dragones a la tierra, cada uno de un sexo 
determinado (idea de la dualidad del yin y del yang 阴阳), y sólo fueron domados y calmados 
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cuando apareció el Cuidador Alimentador de los Dragones, cargo creado por el emperador 
Shun de la dinastía Zhou 周 (1050 a.C. a 256 a.C.). En esta dinastía también se realizan piezas 
artísticas que muestran el aspecto físico del dragón, más alargado y con escamas.

Así, observamos una gran evolución del dragón, que pasa de ser una criatura peque-
ña y simple a constituir un ente más grande y mucho más ligado a lo celestial. Muy sig-
nificativo es que crearía una unión muy importante con el emperador, que se consolidaría 
en la dinastía Han con fuerza y no decaería hasta la decadencia de los Qing.

Después de las dinastías Shang y Zhou, consideradas el punto de partida al naci-
miento de la gran civilización china, siguieron otras que también estuvieron muy vincu-
ladas al mítico dragón. Sin embargo, fue especialmente en la dinastía Han (206 a.C 
hasta el 220 d. C.) cuando el dragón sufrió su mayor transformación y adquirió una ma-
yor relevancia. El poeta Wang Fu 王甫 (aprox. 202 a.C. al 220 a.C.) compuso la siguien-
te descripción del dragón chino: «Sus ojos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la 
de un camello, sus ojos son los de un demonio, su cuello el de una serpiente, su vientre 
el de una rana, sus escamas las de una carpa, sus garras las de un águila, sus patas las de 
un tigre y sus orejas las de una vaca».9

Se originó una singular tendencia a relacionar esta criatura con el poder del imperio 
y las siguientes dinastías presentaron también esa inclinación a ser representadas por el 
dragón. Los emperadores empezaron a denominarse a sí mismos la personificación del 
dragón, hijos del Cielo y grandes dioses, tal y como ocurría en otras culturas (por ejem-
plo, la egipcia). Todo lo que se relacionaba con ellos iba acompañado de figuras del 
dragón, lo que se reflejaba en numerosas tallas, armas, cerámicas, pinturas, y también en 
telas. A nivel lingüístico se formaron muchas expresiones en las que se sustituía la pala-
bra «emperador» por «dragón», diciendo así «silla del dragón», «cama del dragón», 
«toga del dragón», incluso «los ojos del dragón», todo ello para referirse al mandatario y 
representante del poder celestial en la tierra. 

Las leyendas cuentan que el emperador Wu de Han 汉武帝 ascendió a una grandio-
sa torre y a la segunda noche vio a la Gran Madre Reina del Oeste 西王母, después fue 
llevado por un carruaje de nubes moradas y conducido por nueve dragones de colores. A 
partir de aquí, con la imagen del dragón representando al emperador como emblema 
dominante, este personaje mítico no abandonaría ya nunca China.

Los Han no fueron los únicos que usaron la imagen del dragón y su figura no se 
quedó únicamente en el plano del poder político y espiritual. En la dinastía del Norte y 
del Sur 南北 la imagen del dragón ya estaba muy bien arraigada en la cultura popular 
china, reflejándose en numerosos refranes y proverbios. Por ejemplo, en el dicho 画龙点

9 SÁNCHEZ BELTRÁN, Juan Pablo. «Apuntes al estudio del Dragón como elemento festivo en Oriente 
y Occidente: China y España», Miscel.lània, revista HMIC, 2008, 6, p. 204.
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晴 (Hualong Dianqing), «Poner el último toque al dibujo de un dragón», basado en una 
leyenda del pintor Zhang Sengyao 张僧繇, en la que terminando de pintar unos drago-
nes, al dibujarle los ojos, estos salieron volando al cielo, causando tormentas.

En la dinastía Tang 唐 fueron añadidos más detalles y rasgos a la descripción física 
del dragón, tales como colores más distintivos. Al mismo tiempo aparecen libros de me-
dicina china tradicional en los cuales se propone el modo de usar las distintas partes del 
cuerpo del dragón como panaceas, como es en el caso del Compendio de Materia Médi-
ca, 本草綱目.

Con la entrada del budismo es imprescindible distinguir al dragón chino, de carácter 
normalmente más benévolo, del naga indio, dios serpiente de connotaciones negativas. De 
esta dinastía Tang quedan numerosas estatuillas y esculturas, así como imágenes de los dra-
gones plasmados en seda y otras telas, mostrando al emperador cabalgando en él, demostran-
do así su enorme poder y fuerza. Seguramente fue también en esta dinastía cuando se clasifi-
caron los distintos tipos del dragón dependiendo del número de garras que tuviera en cada 
extremidad; el dragón de cinco garras sería el símbolo del Emperador, mientras que los de 
cuatro y tres garras serían para castas inferiores. De hecho, usar el emblema del Emperador 
sin su consentimiento podía conllevar un castigo muy severo, incluida la pena capital.

Es aproximadamente hacia el año 1000 (época de la dinastía Song del Norte, 北宋) 
cuando se datan en las zonas rurales las festividades no imperiales o vinculadas a la no-
bleza con el uso de la imagen del dragón. En estas regiones, para rogar la purificación del 
agua y del aire con el fin de evitar o acabar las epidemias, los aldeanos elaboraban dra-
gones de bambú y tela, que serían cargados por unos porteadores (desde nueve a más de 
cien). Esta ceremonia o ritual conocida como la Danza del Dragón acabaría siendo uno 
de los eventos más llamativos y esperados en las celebraciones posteriores e incluso ac-
tuales, como en el Año Nuevo Chino.

Durante la dinastía Yuan 元 (1279-1368), fundada por los mongoles, se respetó al 
dragón e incluso continuaron representándolo en los relieves o muros, donde aparecen 
nueve dragones.

En la dinastía Ming 大明 se tiene conciencia de varios textos conocidos como Los 
Nueve ijos del Dragón 龍生九子, y el Libro de las Nueve Ofrendas. Durante esta di-
nastía sucede un curioso caso de los jardines de Yuyuan 豫園 en Shanghai上海, en los 
cuales aparece una escultura similar a la de un dragón. El funcionario que mandó plantar 
estos jardines fue sentenciado a muerte por usar sin permiso la imagen de esa criatura, 
pero salió impune al defender que no era un dragón como tal, dado que, efectivamente, 
carecía de garras y otros elementos característicos.

En esta etapa, desde los Han hasta los Qing, se puede apreciar la cantidad de trata-
dos y estudios que tienen por tema principal el dragón, puesto que seguían considerán-
dolo como algo físico y real. Es importante señalar que con la llegada al poder de la 
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dinastía manchú Qing 清, desde 1644 hasta 1911 y los grandes cambios culturales a las 
que se vio sometida China (que había estado siempre bajo un imperio propiamente de 
etnia Han), la imagen del dragón no fue abolida, sino que la nueva dinastía decidió 
mantenerla. Podría decirse que, de alguna manera, prevalecía más el dragón que el 
propio emperador. 

La entrada al siglo XX marcaría la gran diferencia en China, convirtiéndola de un 
país atrasado, en comparación con Occidente, a una nación nueva y emergente. Entre 
todas las transformaciones acompañadas con el rechazo a la tradición, toda mitología 
quedaría controlada y suprimida a favor del comienzo de una nueva época modernizada 
e intelectual. Durante este período la sociedad china se iba fragmentando en sus ámbitos 
intelectuales, tradicionales, económicos y sociales, cada una de forma individual. De 
hecho, las revueltas estudiantiles no eran algo característico de la nueva república, dado 
que muchos estudiantes ya cuestionaban tanto la autoridad como la tradición. Fueron los 
mismos que originaron el rechazo del pensamiento confuciano clásico, a la medicina 
tradicional china, al fengshui y al resto de tradiciones y supersticiones, a favor de un 
modo de pensar más actual, moderno y sobre todo, occidental.

Uno de los mayores adversarios de la tradición, la superstición, lo espiritual, lo reli-
gioso y lo mitológico era el cientificismo, cuyos defensores consideraban a la Ciencia 
como solución a todo. Los que se oponían a esta postura alegaban que la Ciencia era 
aplicable de forma limitada y que no todo podía entrar dentro de ella, así como defendían 
los valores más metafísicos. La influencia de filósofos europeos en China hizo que hu-
biera un gran choque: entre lo científico y filosófico, entre lo que Occidente les ofrecía y 
lo tradicional, entre el neoconfucianismo y el budismo. Estos conflictos suponían un 
auténtico jaque-mate a todo personaje fantástico y mitológico, y obviamente la figura del 
dragón entraba en el grupo de elementos perjudicados con este cambio esencial, aunque 
en este tránsito se quedarían algunas pinceladas de su anterior gloria.

En 1921 se funda el Partido Comunista Chino (PCCh), inspirado por el marxismo y 
el comunismo tras la victoria de la Revolución Rusa en 1917. En 1949 Mao Zedong (毛
泽东, 1893-1976) llegó al poder y pondría en práctica una serie de medidas que cambia-
rían el futuro de China. 

Tras la negación de la tradición pocas veces se podría ver al dragón en las obras 
artísticas, postura que se veía reforzada por el gran rechazo a todo lo que se asociaba 
con las dinastías desde la caída de los Qing. El país estaba en una situación delicada, 
enfrentándose a serios problemas tales como el desarrollo, la amenaza de otras po-
tencias, la Segunda Guerra Mundial, así como sus propios conflictos internos. No era 
el mejor momento para recuperar la imagen de una figura que había estado ligada a 
las dinastías. Pocas de esas excepciones son algunos carteles utilizados para anun-
ciar alguna festividad o para simbolizar la unión entre el trabajador de fábrica y el 
campesino.



100 Alexandra Magdalena Mironesko

Todos estos años no son más que la historia de la caída de mitos, tradiciones y su-
persticiones, pero al igual que la carpa que subía a saltos en las cascadas y acababa con-
virtiéndose en un dragón al llegar a la cima, la mitología y lo metafísico retornó con 
fuerza, volviendo a cobijarse en el regazo de China. Tras la caída de los Qing y el inicio 
de una nueva etapa sin imperio, el dragón parecía estar destinado a sufrir el mismo des-
tino que el emperador. Sin embargo, la pasión por esta criatura y la gran mitología china 
permitieron que únicamente se desligara de la imagen imperial. 

Más aún, en las primeras décadas de 1900 había una verdadera fiebre por los 
huesos del dragón, a los que se atribuyen poderes curativos por la fuerza del yang 
que posee el hueso, que expulsa los yin negativos que se han establecido en el cuer-
po.10 Había múltiples formas de clasificar estos huesos, prepararlos y, por supuesto, 
de ganar dinero con ellos. Durante su visita a un pueblo fronterizo chino que daba 
acogida a la Tercera Expedición de Exploración Asiática el Dr. Henry Fairfield Os-
born observa: «¿Con qué objetivo estábamos en Mongolia? De modo muy evidente 
para la mentalidad china, para recoger los huesos de los dragones; los dragones que 
durante épocas pasadas habían gobernado el cielo, el aire, la tierra y las aguas de la 
tierra, y en los que aún hoy los chinos creen implícitamente. Naturalmente, encontra-
ríamos huesos pequeños correspondientes a dragones pequeños, huesos grandes co-
rrespondientes a restos de grandes dragones-y también de dragones enormes, algu-
nos de los cuales, según los chinos, dejan sus colas en la parte oriental del desierto 
de Gobi mientras que sus cabezas descansan en las laderas de los Montes Altai, a 
cuatrocientas millas de distancia».11 

En realidad eran restos óseos prehistóricos fosilizados, los mismos que iniciaron 
toda esta creencia. Los hallazgos de estos huesos llamaron la atención de los paleontólo-
gos respecto a China y Asia en general, y de hecho fueron muy positivos puesto que 
impulsaron estudios y posibilitaron hallazgos de grandes tesoros del pasado, como los 
guerreros de terracota encontrados en 1974 en Xi’an.

Aparte de los huesos del dragón y las festividades de Año Nuevo en torno a él, mu-
chas otras representaciones han sobrevivido hasta nuestros días. Abundan refranes en los 
que se menciona al dragón como referencia al poder, no sólo social, sino económico; 
podemos observar numerosas obras decorativas y arquitectónicas, joyería y telas, disfru-
tar de las correspondientes tradiciones y hasta encontrar al dragón sumergiéndonos en las 
aguas de los medios audiovisuales y publicitarios.

Hemos de tener en cuenta que pocas son las culturas que mezclan la tradición más 
antigua con la más contemporánea. Normalmente, con el paso del tiempo, las culturas 

10 Ibídem, pp. 98-99.
11 INGERSOLL, Ernest. El libro de los dragones, op. cit., pp. 95-96.
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tienden a abandonar toda tradición espiritual, religiosa o mística a favor de una era más 
científica, tecnológica y dominada por el conocimiento empírico y racional. Sin embar-
go, China es uno de esos países que a lo largo de su historia ha recuperado todo el misti-
cismo y superstición de antaño, creando así una unión entre los ideales del pasado y la 
modernidad. Es por ello que los elementos de la tradición, como la medicina china, el 
fengshui y diversas creencias, han sobrevivido hasta nuestros días. 

Después de la muerte de Mao y la apertura de China al mundo, el país volvería a 
pasar por una transición que lo llevaría rápidamente al puesto de una de las ocho poten-
cias mundiales en la actualidad (hoy día considerada como segunda potencia económi-
ca). Este cambio tan radical, esta subida de cuesta tan imparable y este aumento del po-
der económico no ha significado, sin embargo, un ascenso y un total desarrollo. Después 
de un período en contra de la tradición y el misticismo, múltiples valores tradicionales 
han vuelto a su lecho y se han adherido a los chinos modernos, como la moral confucia-
na, la superstición y las costumbres más antiguas. Se recuperó la creencia en espíritus, en 
amuletos, en el horóscopo chino, y el dragón, que fue durante milenios la criatura más 
relevante, tampoco fue olvidado. Después de un largo y forzoso letargo, el dragón se 
despertaba y se levantaba para volver con renovadas fuerzas. 

En la actualidad la imagen del dragón chino está otra vez fuertemente vinculada al 
país. Entre los legados culturales rescatados destacan la utilización de su figura para re-
creaciones arquitectónicas, igual que en los edificios de antaño, la constante reproduc-
ción de imágenes clásicas del dragón para adornos, joyas de jade o souvenirs, las increí-
bles fiestas del Año Nuevo o danzas del dragón, y yendo un poco más allá, la 
extraordinaria importancia que se le da al zodiaco chino, queriendo así muchos padres 
que sus hijos nazcan en el año del dragón. Olvidando, o no queriendo recordar que el 
dragón chino simbolizaba al emperador, los chinos han decidido dar un paso más allá y 
rescatar el símbolo primigenio del dragón, esto es: el poder, el éxito, su fuerza y su gran-
deza extraterrenal. De este modo, sin duda alguna, ya sea como protector del hogar o 
como representación del poder, el dragón en su faceta más clásica ocupa un importante 
papel en la cultura china. Sobrepasando lo fantástico, como ya hemos mencionado antes, 
durante muchos años se creyó que los huesos de dinosaurios encontrados en Mongolia 
eran auténticos huesos de dragón, y su comercio tuvo, hasta hace poco, una gran popula-
ridad entre aquellos que buscaban insaciablemente esos ingredientes. 

Siguiendo en el campo comercial, es comprensible que la mayoría de restaurantes 
chinos en el extranjero (en este caso en España) están enfocados a clientes que no son 
chinos. Para hacer más atrayente el local y el negocio, sus dueños suelen llenar el lugar 
con escenas típicas y hasta tópicas de China con toda clase de amuletos de la suerte, 
cuadros, figuritas y cubiertos y amenizando el ambiente con una suave música. Algunos 
de los propietarios, quizás en un afán de volver su local aún más «chino» y exótico para 
el consumidor, optan por imágenes más llamativas como, por ejemplo, el dragón. Ya sea 
en la puerta a modo de escultura o relieve en las paredes, para proteger la entrada, acom-



102 Alexandra Magdalena Mironesko

pañando al fénix en cuadros o manteles, en las paredes o siendo parte del «escudo» del 
establecimiento, incluso llegando a dar nombre a algunos platos, el dragón es una criatu-
ra tan conocida como atractiva para el extranjero y no deja de producir cierta fascinación 
a quienes lo ven. Aunque para un ciudadano chino de a pie todo esto quizás sea una 
vulgar imitación, se sabe que a los extranjeros les encanta, y toda representación del 
dragón chino funciona como un imán para todo aquel que busca algo relacionado con el 
país, ya sea comida, tés o medicinas. 

Pero también es cierto que en lo que se refiere a los adornos de los comercios y res-
taurantes ubicados en el propio país asiático, la imagen del dragón no está en desuso. El 
dragón forma parte de la decoración de los más selectos y modernos restaurantes de 
Beijing y Shanghái, que tienen un estilo muy moderno y hasta minimalista. De este modo 
se subraya la idiosincrasia de la China del siglo XXI: la armoniosa combinación de lo 
moderno e innovador con lo nacional y tradicional.

Según los estudios de Marina Siuy los símbolos más populares en la China actual 
son justamente el dragón (45, 2%) y el fénix (23,3%), lo que confirma las prioridades y 
el valor de la tradición en la cultura popular china y permite afirmar que incluso con to-
dos los procesos de «occidentalización» y «europeización» del país asiático se mantie-
nen las profundas convicciones de los habitantes de China en la relación entre el hombre 
y la naturaleza, la armonía con el mundo, las interacciones entre los seres humanos y 
animales, etc.12 

Se sabe que los propios chinos se llamaban a sí mismos «Hijos de Dragón»; la his-
toria ha continuado y con el paso de los siglos más «dragones» han nacido. Hoy día, 
cuando se menciona a China y se piensa en sus habitantes, especialmente los de la etnia 
Han, se asocia enseguida la idea de chino a la idea de prosperidad laboral, esfuerzo, éxi-
to económico. No son pocas las veces que se ha convertido en un estereotipo el «chino» 
como una «persona capaz» y «talentosa». Dichos actuales en Occidente tales como «no 
importa lo bien que hagas algo, siempre habr  un ni o chino que lo har  mejor que t , 
(comúnmente visto en inglés, No matter ho  good you are at something, there’s al ays 
an Asian id better than you ) se han expandido por el mundo para señalar una superio-
ridad intelectual, artística y de capacidad del chino sobre el occidental promedio. El 
misticismo que aún está adherido a la piel de China convierte esto en un telón perfecto 
para crear un arquetipo de chino que vive entre el éxito, el trabajo, la superación, la ha-
bilidad, lo espiritual, lo místico y lo extrasensorial.

Sin embargo, prescindiendo de esa escenificación de poder del chino sobre el occi-
dental o sobre cualquiera, bien es cierto que estos dragones no lo pueden todo, y pecan 

12 СЮЙ, Марина. Символ в культуре повседневности современного Китая. Автореф. дисс. канд. 
культурологии. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский государственный институт искусств и 
культуры, 2012, сс. 1-16. 
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también de algunos defectos, como reza el popular dicho chino n solo chino es un 
dragón, pero muchos, son gusanos . Esta extraña metáfora no es sino una forma de ex-
presar cómo un chino, de forma individual, motivado por el éxito, puede realmente dar lo 
mejor de sí, si bien en lo referente al trabajo en equipo sus fuerzas flaquean y se anulan 
completamente.

Como buena muestra de la veracidad de este refrán podemos referirnos a los últimos 
Juegos Olímpicos, de los años 2000, 2004, 2008 y 2012. En el año 2000, Sydney, China 
logró un total de 59 medallas (28 oros, 16 platas, 15 bronces), en el año 2004, Atenas, 
consiguió la cifra de 63 (32 oros, 17 platas, 14 bronces), superaría el número adquiriendo 
100 en las Olimpiadas del 2008 en Pekín (51 oros, 21 plata, 28 bronces), pero volvería a 
decaer en Londres, consiguiendo 88 (38 oros, 27 platas, 23 bronces). Según las investi-
gaciones realizadas, a pesar de haberse mantenido en los últimos cuatro años entre los 
tres países con más medallas, el no tan brillante resultado se debe a cierta incapacidad de 
trabajo en equipo, pues la mayoría de las victorias se consiguieron en los ámbitos y de-
portes de carácter individual, tales como las disciplinas de saltos, judo, tenis de mesa, tiro 
o tiro con arco.

Pero ¿cómo ven al dragón chino fuera de las fronteras del gigante asiático? Quizás, 
lo más llamativo sean las grandes diferencias que los chinos y occidentales establecieron 
entre sus respectivos dragones. Está claro que la visión del dragón chino llegó a ser tan 
impactante y distinta para los occidentales que la imagen que quedó en sus retinas per-
manece en la actualidad. Casi cualquier persona puede diferenciar la imagen de un dra-
gón chino de uno occidental, sobre todo por el largo cuerpo de serpiente del long y su 
espalda sin alas, aparte de esos ojos saltones y su actitud reptante; además de las repre-
sentaciones del dragón chino que, por lo general, rozan lo divertido, lo afable y lo elegan-
te. El dragón occidental en las representaciones actuales sigue siendo de una forma terri-
blemente feroz, rodeado de metal y de fuego. 

Los occidentales interpretan al dragón chino ante todo como un símbolo, una metáfora 
del país asiático. En la actualidad, es la figura recurrente a la hora de referirse a China y a 
sus habitantes fuera de las fronteras del país. Hoy día, cuando se menciona China, expre-
siones como el «dragón asiático», «dragón económico», o «dragón» a secas pueden ser una 
amalgama del gran respeto y admiración (o quizás temor) que provoca el gigantesco país, 
si bien no deja de ser una señal de hasta dónde ha llegado esta figura mitológica para que 
los occidentales decidan utilizarla para referirse al país asiático en plan alegórico.

Un curioso ejemplo fue el III Chinese riendly Cities Conference, cuyo lema era 
Dance ith the traveling Dragon, un evento celebrado días 16 y 17 de marzo de 2015 en 
Madrid. Durante dos días, especialistas de la industria turística analizaban diferentes 
aspectos del turismo procedente del país asiático. Las secciones llevaban por nombre El 
Dragón va de compras (shopping), el Dragón y la belleza despierta (turismo cultural), 
Cómo alimentar a tu dragón  (turismo y gastronomía).



104 Alexandra Magdalena Mironesko

El dragón chino también se ha hecho dueño de las páginas de los periódicos, los in-
formativos televisivos e Internet. Los casos más señalados no dejan de aparecer en las 
noticias o en los más diversos medios de comunicación cuando hablan de China: libros y 
artículos bajo el título de Liberar al Dragón; El milagro económico de China  un dragón 
que despierta; China  El dragón despierta al mundo  El Dragón que despierta  China  
el dragón dormido despierta  Despierta el dragón chino  China Dragón o Par sito  
Dragon a es  China and the est  The Dragon a es  the ise and uture of China, 
etc. no hacen, obviamente, referencia a la criatura mitológica y a su fisonomía sino que 
representan el auge económico o conflicto que China puede suponer. La esencia de estas 
publicaciones puede concentrarse en el nombre del curso leído en Simon Fraser Univer-
sity (Canadá): The Dragon a es  o  China is Changing. Podemos suponer que la 
aparición de este cliché se debe a la célebre frase atribuida a Napoleón: «Cuando China 
despierte el mundo temblar .13

Llama la atención que en gran parte de las publicaciones relacionadas con China 
donde se emplea la metáfora, ésta crea su propio campo semántico, elaborando otra ima-
gen sugerente: el poderoso, fuerte y posiblemente peligroso animal fantástico que, des-
pués de años de profundo sueño, se levanta y adquiere una fuerza impresionante y hasta 
amenazadora: El Dragón que despierta  China  el dragón dormido despierta, etc. Esta 
imagen se refiere a todos los ámbitos (por ejemplo, en el deporte: El dragón  despierta 
en la cancha y ya sue a con ganar un Mundial14) aunque bien es cierto que se emplea 
más en el análisis de la situación económica y política en el gigante asiático y en la im-
portancia de estos en el panorama geopolítico y económico mundial. 

Paradigmática en este aspecto es la monografía Китай в объятиях Дракона (China en 
los brazos del Dragón) de la investigadora rusa T. V. Gracheva.15 El polémico estudio va en-
cabezado con el sugerente título «El Dragón como símbolo del nuevo orden mundial». La 

13 BUSTELO, P. «El milagro económico de China: un dragón que despierta». Muy Especial, nº 57, prima-
vera de 2002. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/China02Muy.pdf; BECKER, A. «China: 
El dragón despierta al mundo», 2012; EnInterPressServicehttp://www.ipsnoticias.net/2012/01/china-el-
dragon-despierta-al-mundo/;

 http://viajeconescalas.com/china-el-dragon-que-despierta/; China: el dragón dormido despierta http://
www.lanacion.com.ar/769092-china-el-dragon-dormido-despierta; http://www.expansion.com/2009/05 
/05/opinion/llave-online/1241520363.html; PAVON, J. China Dragón o Par sito  Barcelona, Plata-
forma, 2012; HIBBERT, Ch. Dragon a es  China and the est, 17 3-1 1. Upper Saddle River, New 
Jersey, 1970, Prentice Hall Press; BUTTSWORTH, M. The Dragon a es  the ise and uture of 
China. Kindle Edition. Australia:, 2011.

14 http://viajeconescalas.com/china-el-dragon-que-despierta/; China: el dragón dormido despiertahttp://
www.lanacion.com.ar/769092-china-el-dragon-dormido-despierta; El «dragón» despierta en la cancha y 
ya sueña con ganar un Mundialhttp://www.elfinanciero.com.mx/after-office/el-dragon-despierta-en-la-
cancha-y-ya-suena-con-ganar-un-mundial.html

15 ГРАЧЕВА, Tатьяна, Китай в объятиях Дракона. Москва, Благословение, Техинвест-3, 2013.
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idea principal de la publicación se concentra en el nombre de uno de los capítulos: «El Drá-
gón despliega las alas». Según la autora, China se ha convertido en el nuevo imperio y, en 
coalición con los Estados Unidos, pronto se adueñará del mundo, creando un nuevo Imperio 

lobal. En el título de otro libro sobre las relaciones entre Rusia y China a lo largo de los si-
glos El Oso vigila al Dragón su autor utiliza los símbolos tópicos de ambas potencias.16

Más aún, en la prensa actual podemos encontrar muestras de uso del vocablo Dragón en 
referencia tanto a China como a un ciudadano de este país, como se observa, por ejemplo, en 
un extenso artículo «El Dragón «colchonero»» (El Mundo, 3 de mayo 2015, Crónica, p. 14-
15). Sin embargo, llama la atención que en la publicación no se trata de una persona cualquie-
ra, sino del empresario multimillonario Wang Jianlin, poseedor de una inmensa fortuna per-
sonal y uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo. De este modo la mención del 
dragón en el titular periodístico es muy apropiado y elocuente: mientras que se cree que la 
asociación del dragón a China se percibe con connotaciones como fuerte y misterioso, para 
un occidental se transmite también la idea de potencialmente peligroso y agresivo.

Conscientes de que la proyección de la imagen del dragón al exterior puede causar 
asociaciones negativas y crear cierto temor, los image ma ers chinos lanzaron una nueva 
estrategia política, llamada «diplomacia del panda». En 2008 dos osos panda fueron en-
viados a Taiwán en noviembre, y el Zoo de Adelaida (Australia Meridional) recibió tam-
bién dos osos. Fue una forma de bajar la tensión creada por la detención del ciudadano 
australiano Stern Hu, director ejecutivo de la compañía Río Tinto. En enero de 2011 el 
Parque Zoólogico de los Estados Unidos fue informado de que podía disponer durante 5 
años más de los animales prestados por China. Al mismo tiempo, para celebrar el acuer-
do económico muy ventajoso entre Escocia y China, fueron enviados dos pandas al Zoo 
de Edimburgo para una estancia temporal. Al final podemos afirmar que China ha inten-
tado modificar su imagen exterior ante la opinión pública internacional, sustituyendo al 
dragón por un oso panda, puesto que el primero se asociaba con fuerza, agresividad, 
«amenaza china» (a pesar de que en la tradición china el dragón justamente es un perso-
naje sabio y generalmente positivo), mientras que pocos son los que no se enternecen 
ante la imagen del osito panda, perezoso y regordete. Los polítólogos consideran que la 
«diplomacia del panda» fue un acierto de la softpo er de China, que además es universal 
puesto que funciona con éxito en todos los países.17

Otro caso de la representación del dragón es usando su propia imagen para libros 
referentes a China, sobre todo volúmenes de historia, cultura, mitología o similares, aun-
que su título formalmente no contiene el vocablo. De este modo la imagen sustituye la 
metáfora explícita. Quizás para el occidental promedio ver el dragón chino no deje de ser 

16 ГРАЧЕВА, Tатьяна Китай в объятиях Дракона. Москва, Благословение, Техинвест-3, 2013. 
17 ГУЩИН, Артур. Мимикрия китайского дракона. Россия в глобальной политике, 2013. www.glo-

bal affairs.ru/.../Mimikriya-kitaiskogo-drakona.
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sino la forma más rápida de comprender que tras esa imagen va escondida la información 
sobre la civilización china y todo lo que a China pueda referirse. 

Esta función simbólica se refleja de manera explícita en las modernas políticas de 
márketing con todo el abanico de recursos de advertisement. Publicidad, es decir «proce-
so de comunicación de carácter impersonal y controlado que, a través de medios masi-
vos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con objeto de infor-
mar o de influir en su compra o aceptación»18, representa una faceta muy característica 
de nuestro tiempo. En busca de conseguir este objetivo, las estrategias y tácticas de pro-
moción y márketing acuden a los más diversos y bien estudiados métodos y «trucos», en 
primer lugar a través del discurso publicitario organizado de una manera específica con 
el fin de convencer al consumidor a adquirir una u otra mercancía, contratar cierto servi-
cio, realizar una serie de actividades, apostar por un producto en lugar de otro, etc. Los 
sonidos (una determinada música en las tiendas, que anima al cliente a comprar más), 
olores (de comida, perfumes, etc.), que invitan al consumo o a la compra, la organización 
de los productos en las estanterías, etc., todos estos medios son bien conocidos en el 
mundo de la publicidad. Un lugar muy especial y relevante ocupa en estas técnicas el 
impacto visual.

Es curioso y por otro lado totalmente comprensible que la publicidad acude a los 
personajes, hechos, proverbios, etc. que son bien conocidos por los miembros de una u 
otra sociedad. Estos fenómenos, que se conocen bajo el término «precedentes», forman 
parte de la memoria colectiva de los representantes de un pueblo, un bagaje cultural co-
mún. Por eso no es de extrañar que en el arte de advertisement a menudo nos encontra-
mos un enlace con la mitología: «El mito y la realidad son dos fenómenos de cultura que 
significan, a primera vista, los polos opuestos tanto en el plano teórico como en el histó-
rico. El mito en la consciencia cotidiana está relacionado con algo que ha pasado hace 
mucho tiempo, es intemporal y no existente. La publicidad, por el contrario, es una cosa 
suficientemente real, moderna y pasajera. Sin embargo, mirándolos de cerca, estos fenó-
menos resultan ser bastante cercanos. En sentido figurado, podemos llamar a la publici-
dad como tatara nieta de la antigua mitología» 19 

La publicidad se nutre de la mitología y a su vez crea sus propios mitos, leyendas e 
ídolos. La aparición de los símbolos en el discurso publicitario no es casual, pues «en el 
símbolo están unidos la emoción y la mente, él está dirigido simultáneamente hacía lo 
consciente, lo subconsciente y la esfera inconsciente»20.

18 ORTEGA, Enrique. La comunicación publicitaria. Barcelona, Pirámides, 1997, p. 22 
19 ПРИТЧИН, Алексей, ТЕРЕМЕНКО, Борис. «Миф и реклама». Общественные науки и 

современность, 3, 2002, c. 149.
20  Ibídem, p. 153.
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El uso de los personajes, figuras, imágenes, etc., con gran carga simbólica permite a 
los estrategas de la industria de publicidad diseñar unas formas muy acertadas para in-
fluir en el comportamiento del consumidor. Desde luego, la organización de estas cam-
pañas requiere buen conocimiento de costumbres, tradiciones, hábitos y, sin duda alguna, 
de la simbología arraigada en un determinado país: «los símbolos varían según las cultu-
ras. Los colores, los animales o las cosas no tienen el mismo significado en todas partes. 
Por ejemplo, para los occidentales los murciélagos simbolizan el mal, mientras que los 
chinos los perciben como animales que traen felicidad. Los europeos asociamos a los 
búhos la sabiduría, pero en India simbolizan la mala suerte. El siete es un número caba-
lístico en la cultura occidental. El cuatro trae mala suerte en Japón y China; nuestro nú-
mero equivalente es el trece. Las formas triangulares se rechazan en Corea. El color gris 
se aplica a los objetos baratos en China, pero en muchos países es un color elegante, es-
pecialmente en trajes masculinos o en pinturas de coche»21.

Esta necesidad de tener en cuenta muchos factores culturales ha llevado al nacimien-
to de un nuevo concepto y campo de exploración, denominado m r eting croscultural. 
En este ámbito los investigadores estudian, entre otras muchas cosas, el impacto que 
produce la aparición en los anuncios publicitarios de uno u otro animal. Así, Ildefonso 
Grande analiza los símbolos de animales en España y China, dedicando a este tema un 
apartado específico y precisando el mensaje que transmite cada imagen animalístico: por 
ejemplo, águila —buena vista, astucia en España; fuerza en China; caballo— nobleza en 
España, masculinidad en China, elefante —memoria para los españoles y honestidad 
para los chinos, etc.22. En las tablas elaboradas por el autor no aparece el dragón chino; 
no obstante, es la imagen más frecuente en los anuncios publicitarios relacionados con lo 
chino tanto dentro como fuera del país asiático.

Analizando numerosas muestras de empleo de la imagen del dragón chino como 
logo de empresas y nombre de algún producto comercial (tanto como en la propia China 
como en otros países), hemos llegado a la conclusión de que la carga comunicativa y el 
objetivo de este uso es más bien diferente. Podemos afirmar que en las campañas publi-
citarias fuera del país asiático la función de la imagen es ante todo relacionar y asociar el 
producto o servicio con China. Igual que sucede en los medios de comunicación de los 
cuales ya hemos hablado anteriormente, el dragón se percibe como la atractiva y recono-
cible alegoría de China.

Así, la agencia de publicidad Depot P  fue la creadora de la leyenda, logo y nom-
bre comercial de una marca de cerveza de arroz de la famosa compañía Heineken. La 
cerveza eilong fue elaborada teniendo en cuenta sobre todo a la población de la parte 
oriental de Rusia y Siberia, donde la influencia de la cultura china siempre ha sido muy 

21 GRANDE, Ildefonso. Mar eting Croscultural. Madrid, ESIC Editorial, 2004, p. 17.
22 Ibídem, pp. 117-129.
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palpable. Al realizar el encargo la agencia publicitaria explicaba la apuesta por el Dragón 
chino de la siguiente manera: «El brand tenía que tratar de la manera más precisa posible 
sobre el origen asiático de la bebida y de su receta tradicional. ¿Qué imagen puede aso-
ciarse con más fuerza que la del Dragón, con Asia en general y con China en particu-
lar?» afirmaba el director de la agencia Depot WPF Alexey Fadeev23. De la misma 
manera otra compañía cervecera rusa (Balti a) escogió para su producto el nombre 
comercial Dragón, subrayando que la cerveza está elaborada según las tradicionales 
recetas chinas. Seguramente este mismo objetivo —vincular el producto con el país 
asiático— es la explicación de otra marca, esta vez la belga ulden Draa , de la com-
pañía Van Steenberge. 

Sin embargo, la función de la imagen de dragón en la propia China es mucho más 
compleja. Indudablemente, el principal mensaje que se transmite a través de esta imagen 
en el mundo publicitario y de márketing es la unión de modernidad, influencias occiden-
tales y la conservación de tradiciones culturales e históricas. 

Esta visión se refleja de manera clara en el proceso de creación del parque de atrac-
ciones de Beijing Nine Dragon Theme Par . La empresa NDA fundada para la construc-
ción del parque es una las primeras empresas mixtas en China y fue compuesta por em-
presas vinculadas al Ayuntamiento de Beijing y la entidad privada japonesa XGZ, una de 
las pioneras en entrar en el mercado chino. Los promotores de este concepto lúdico 
contaban con el auge de turismo chino interior. Los ciudadanos chinos, antes más intere-
sados en visitas culturales y en la naturaleza, con el paso de tiempo querían nuevos des-
tinos, atracciones y formas de ocio. La empresa NDA se encontró con una difícil tarea de 
combinar el concepto de un parque temático al estilo de Disney (de hecho el prototipo de 
Beijing iulong (Nine Dragons) Amusement Par  es Tokyo Disney Park) sin perder su 
faceta patria. La elección del nombre del parque, directamente relacionado con lo tradi-
cional, es un indiscutible acierto de los promotores24. La apuesta por lo tradicional, lo 
mitológico, lo que representa la base de la cultura popular china sigue en la organización 
de las propias atracciones del parque. Así, los visitantes no pueden perder The n-
der ater Dragon Palace, un enorme acuario de 20 metros de profundidad, donde se 
presentan espectáculos y demostraciones basados en las leyendas chinas y festejos popu-
lares.

Incluso el propio nombre del producto puede influir en nuestra actitud hacia el arte-
facto. Esta técnica se utiliza de manera muy sutil en las estrategias del márketing cros-
cultural. Así, por ejemplo, la empresa coreana Hyundai, en el proceso de promoción de 

23 http://www.sostav.ru/publication/depot-wpf-rasskazalo-o-sozdanii-feilong-15170.html
24 Sobre la creación del Parque véase con más detalles ZHANG, J., CHEN, K.-Ch., CHUNG, K.-W., 

WOODS, D. M.: «Nine Dragon Theme Park: Marketing Strategy in China», ournal of the International 
Academy for Case Studies, Vol. 14, No. 4 , April 1, 2008.
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un determinado modelo de automóvil para los consumidores chinos, dio a este modelo 
de vehículo el nombre de Dragón. Indudablemente, la palabra «dragón» evoca en la 
mentalidad de un chino una serie de asociaciones, connotaciones, memorias históricas y 
culturales y es mucho más que el nombre de un simple artefacto. Por otro lado, el consu-
midor percibe las cualidades del producto anunciado como propios al adquirir el objeto. 
Esta identificación es fundamental en la construcción del mensaje publicitario (si consu-
mes cierto producto alimenticio, tendrás salud igual que los protagonistas del anuncio, 
serás feliz si compras una determinada vivienda o automóvil, etc.): «The symbolic asso-
ciation thus established brings the product into a meaningful relationship with abstract 
values and ideas signified by a natural or social setting such as a landscape, the workpla-
ce, the household, a cluster or artifacts of daily life, a historic moment, or a recognizable 
tradition o myth»25. Esta percepción también está basada en la lógica mitológica que 
supone que las cualidades mágicas de un objeto se expanden a todo con lo que está rela-
cionado este objeto. 

Es curioso comprobar la percepción en Occidente y en China de la imagen del dra-
gón que se utiliza como marca comercial de un producto con muchas semejanzas de 
función y uso. Se trata de dos bálsamos que contienen sustancias medicinales; el prime-
ro, de la marca Deliplus vinculada a la cadena española Mercadona y el segundo es el 
bálsamo ingliangyou, elaborado directamente en el país asiático. Si para los comprado-
res occidentales la aparición del dragón en la etiqueta simplemente es una señal de que 
se trata de un artículo relacionado con el mundo oriental, para los chinos la imagen de los 
animales tan típicos suyos vienen dados por la tradición y el simbolismo que cada icono 
pueda representarles. En el caso de la medicina, por ejemplo, los huesos del dragón y del 
tigre eran considerados como ingredientes medicinales muy poderosos e incluso hoy día 
esa creencia sigue firmemente arraigada. De este modo, en la interpretación de los logos 
comerciales por los extranjeros, el dragón es equivalente a China; para los propios chi-
nos, el dragón es un símbolo mucho más completo y complejo, lleno de significados 
dependiendo del contexto (artes marciales, esculturas, medicina, arte, etc.).

No es menos frecuente la aparición del dragón en los modernos medios audiovisua-
les. Comprendiendo lo audiovisual como el concepto que engloba imagen y sonido para 
medios tan diversos como cine, series televisivas o publicidad, el medio audiovisual es el 
medio por el cual las nuevas tendencias encuentran el camino hacia el público y una 
forma de expandirse entre la población. Como los carteles de propaganda destinados a 
guiar la mentalidad de los ciudadanos a seguir cierta ideología o tendencia política, la 
mayoría de medios audiovisuales también buscan llegar al espectador y causarle la ma-
yor impresión posible, de manera que se siga su doctrina, se compre un determinado 

25 LEISS, W., KLINE, S., JHALLY, S., Social Communication in Advertising. London-New York,  
Routledge, p. 244.
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producto o conduzca hacia la capacidad artística y de producción de la obra (como en el 
caso del cine). Ejemplos de obras de carácter audiovisual serían los anuncios televisivos, 
el teatro, la danza y el cine.

Por otro lado, el medio meramente visual consta de la percepción de la imagen, ca-
rente de sonido. Estos son los casos más comunes, baratos, simples y antiguos, aunque 
ello no signifique que sean menos efectivos. Los ejemplos más claros de obras visuales 
son carteles de propaganda, así como de anuncios y publicidad, aunque también incluye 
material como los cómics o tebeos y novelas gráficas, libros de ilustraciones temáticas y 
láminas. 

Estando cargados estos campos de fuerza sobre todo visual, era muy sencillo llegar 
así a la población y al público. El impacto de los carteles propagandísticos en China y 
Rusia llevó al punto de que muchas eran las familias que colgaban esas imágenes en sus 
casas. Las campañas de Coca-Cola, cada año más innovadoras, impide que esta marca de 
refrescos carbónicos no sea, por aclamación, desbancada del podio. Una buena campaña 
de publicidad es lo que marca la diferencia entre el éxito o el fracaso en un producto. 
Incluso para las películas, después de gastar millones en promoción, es impensable no 
agotar otro pellizco de dinero para una merecida y necesaria publicidad en todos los 
medios. 

Por ello es inevitable que, a la hora de generar publicidad sobre China para el extran-
jero o incluso para el chino, la imagen del dragón sea una apuesta segura. Pero aparte de 
su llamativo uso con fines comerciales ¿qué papel juega la imagen de dragón en el uni-
verso visual dentro del país asiático? Uno de los medios preferidos para representar algo 
que llegara a todos los ciudadanos con un mensaje claro y conciso eran los carteles de 
propaganda. Durante y después de la Revolución, así como durante la política del Gran 
Salto Adelante y los acuerdos con la URSS, China realizó una enorme y variopinta gama 
de carteles propagandísticos destinados a educar y movilizar a los habitantes a seguir 
ciertas corrientes políticas (podría, de hecho, considerarse una forma de soft po er den-
tro de China). No faltan carteles donde aparece el camarada Mao con su jovial rostro y 
sonrisa afable, así como cientos de pósters que representan escenas idílicas de la vida del 
campo y en las fábricas.

En estos casos, por desgracia, pocas imágenes del dragón chino podemos encontrar. 
El recuerdo de la época imperial y lo que precipitó sigue siendo hoy una herida no del 
todo cerrada y cicatrizada; la imagen del dragón chino, que representaba al emperador y 
con ello a todo el imperio, fue dejada de lado en un intento de olvidar todo a base de 
ausentar el recuerdo. Sin embargo, hubo algunas excepciones en las cuales el dragón 
tuvo parte de protagonismo en esos carteles; uno de ellos es aquel que arenga a seguir la 
política del多快好省 («M s, m s r pido, mejor y m s económico»), en el que vemos un 
barco rojo con forma de dragón; seguramente haciendo alusión a la tradición de las bar-
cas con forma de dragón. El otro caso es una aguda e inteligente interpretación del «ma-
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trimonio tradicional» —compuesto simbólicamente por el fénix (mujer) y el dragón (ma-
rido)—, pero representando de esta manera las dos fuerzas del comunismo: los obreros 
de las fábricas y los campesinos, simbolizando así ambos campos con algo que no fuera 
la hoz y el martillo, pero sí con algo más propio, como son los dos personajes mitológi-
cos. Cabe destacar que en ambos casos, el dragón aparece de color rojo, un color que no 
suele ser usual en él, y por otro lado, que en las dos imágenes no tiene ninguna asociación 
al poder. 

Sin embargo, fuera de China el dragón también es un personaje muy llamativo y 
exótico. Yendo quizás un poco más cerca de China, en Japón, el dragón japonés o ryu, 
descendiente directo del chino, inició una prometedora carrera en el ámbito visual y au-
diovisual. Como figuras mitológicas, resultaban terriblemente atractivas para el entrete-
nimiento y pronto nacieron tebeos o cómics usando estas criaturas de referencia; la más 
importante de todas, sin duda, se trata de Dragon Ball de Akira Toriyama, y a pesar de ser 
una obra japonesa de manga, su historia toma como base la leyenda de los viajes de Sun 
Wukong en chino (de ahí el nombre del protagonista de Dragon Ball, Son Goku) y la 
búsqueda de unas gemas para atraer al gran dragón Sheng Long.

Además del mundo impreso, el dragón chino y el japonés pronto encontraron su lu-
gar en las pantallas, tanto las grandes como las pequeñas, pero una vez más dentro de lo 
que era Asia. Hayao Miyazaki, director del Estudio Ghibli, ganó un Óscar con la pelícu-
la de animación El Viaje de Chihiro, en el cual la joven protagonista salva la vida a un 
dragón para que vuelva al río en el que vivía (si bien es cierto que el dragón es el mismo 
río en sí y era incapaz de volver a su forma original). 

No hay que olvidar que todos estos casos entran dentro de lo que es Asia, en especial 
Japón y China, y que las versiones visuales de Occidente representaban al dragón como 
una figura aterradora. Sin embargo, quizás influenciados por el exotismo asiático y mo-
vidos por el orientalismo, poco a poco cientos de elementos de la cultura china, japonesa, 
coreana, etc. fueron traídos a Europa, primero de la mano de coleccionistas y posterior-
mente de artistas, literatos, etc. La influencia oriental pronto comenzó a ser patente en 
motivos y obras y pronto se alzó como un elemento de enorme fascinación para los me-
dios visuales y audiovisuales, como un imán que atraía al público interesado en la cultu-
ra oriental. Hasta entonces, la representación de esta criatura se había visto muy reduci-
da. La llegada del dragón chino supuso una innovación en la visión de estas criaturas, una 
nueva baza que jugar de vez en cuando en obras audiovisuales. Un ejemplo de ello sería 
La istoria Interminable, de Michael Ende, el cual presenta un personaje, Fújur, que 
bien podría estar inspirado en los dragones chinos dada su naturaleza benévola y su ca-
pacidad de volar sin tener alas. 

La atracción de la cultura china y japonesa para los occidentales ha desembocado en 
una producción de obras de estética oriental. Series como La Leyenda de Aang y su con-
tinuación, La Leyenda de orra, son prueba de la influencia de las historias chinas, japo-
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nesas y coreanas en la cultura del entretenimiento. Y no pocos son los casos en los que el 
dragón chino hace su especial cameo en esas series u obras, incluso optando a veces por 
un papel de coprotagonista. 

De este modo podemos concluir que la imagen del dragón tiene un incalculable y 
constante valor en la cultura china, tanto tradicional como moderna. Su extensa simbolo-
gía permite que pueda aplicarse en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana: ya sea su 
utilización como una metáfora de las personas exitosas y poderosas, ya como atractivo 
para negocios, publicidad o entretenimiento. No cabe duda que este personaje mitológi-
co, el dragón, sigue siendo el más relevante y emblemático de China.
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Se publicó hace poco en este mismo Boletín un pequeño catálogo de las matrices de 
sello con inscripción en árabe de la Península Ibérica que han llegado hasta nosotros1. Se 
describían, leían y comentaban allí todas las piezas conocidas de este tipo, y se intentaba 
situarlas en sus contextos cronológicos y establecer a partir de ellas un boceto de tipolo-
gía. Señalaba también ese trabajo que es peligroso extraer conclusiones generales a partir 
de tan pocas piezas, pues cualquier nuevo hallazgo es susceptible de venir a modi�car lo 
que allí se decía. 

La presente nota tiene como �n dar a conocer dos nuevas matrices de sello con ins-
cripción árabe: una del Museo de Guadalajara que no estaba incluida en el citado estudio 
y otra que ha aparecido en la provincia de Castellón a �nales de 2015 . No solo vienen a 
engrosar el catálogo de las escasas piezas andalusíes conservadas, sino que sus caracte-
rísticas apoyan y corroboran lo que se decía en aquella primera aproximación. 

1. LA MATRIZ DE SELLO ÁRABE DEL TESORILLO DE ARANZUEQUE

He sabido de su existencia gracias a la amabilidad de don Fernando Aguado Díaz, 
director del Museo de Guadalajara, y muy en especial de don Miguel Ángel Cuadrado 
Prieto, técnico del mismo museo, a quien debo la noticia, las fotografías de la pieza y 
todos los datos museísticos relativos a su hallazgo, ingreso y conservación, así como la 
bibliografía relacionada con ella.

Forma parte de un tesorillo que se encontró de manera casual en la localidad de 
Aranzueque, pequeña villa en el valle del río Tajuña, a 28 km. de Guadalajara, en el pa-
raje conocido como El Castillejo o La Peña del Moro. Integran el conjunto un pequeño 
recipiente de cerámica vidriada (Nº Inv. 6036), 93 fracciones de dinar (Nº Inv. 6035) y el 
sello que nos ocupa (Nº Inv. 6037); estos materiales fueron incorporados a las coleccio-
nes del Museo de Guadalajara en 1982.

Las monedas, como es habitual, han despertado interés y el tesorillo se ha mencio-
nado en repetidas ocasiones. El recipiente de cerámica vidriada, por el contrario, no ha 
sido comentado; está en perfectas condiciones aunque tal vez haya perdido el asa; es de 
color verde oliva, mide 81 mm de altura y 68 mm de diámetro máximo y corresponde a 
un tipo que se denomina habitualmente jarrito o jarrita. Tampoco el sello se ha estudiado 
ni transcrito con anterioridad. 

El conjunto completo se expuso en la muestra titulada «Tierras de Frontera», que se 
celebró simultáneamente en Teruel y Albarracín en 2007; en el correspondiente Cat lo-

1 LABARTA, Ana, «Matrices de sello en árabe de la Península Ibérica», Boletín de la Sociedad Castello-
nense de Cultura, XC, 2014, pp. 71-98.
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go2 se incluyó una fotografía en la que se veían la cerámica y algunas de las monedas, 
pero no el sello, si bien en el brevísimo texto que acompaña a la fotografía se mencionan 
sus medidas y las del recipiente.

El sello. Descripción externa 

Aunque esta pieza (Nº Inv. 6037) ya había pasado por un anterior proceso de conser-
vación, se observaban en ella focos de corrosión activa de cloruros y una pátina estable 
de óxidos y carbonatos cúpricos, lo que motivó su restauración en 2006, aplicándosele 
tratamientos de limpieza, inhibición de los procesos degenerativos y protección3. En la 
actualidad se exhibe en una de las vitrinas de Tr nsitos, la exposición permanente del 
Museo de Guadalajara. 

Forma la matriz un pequeño bloque de bronce, obtenido por fundición del metal en 
molde, que pesa 9,43 g. Tiene forma de tronco de pirámide muy alargada y su altura es 
de 28 mm (Figura 1). La base de la pirámide es cuadrangular, con las esquinas cortadas 
y algo redondeadas, de manera que resulta una pirámide octogonal, aunque con cuatro 
lados mayores que los otros cuatro. Presenta cerca del vértice superior dos pernos (de los 
que ha perdido parte de uno) que lo articulan, actuando como bisagra, y lo unen a una 
pieza plana, lobulada y alargada, de per�l pentagonal, que está calada con dos agujeros 
circulares y un tercero en forma de gota y termina en un ensanchamiento a modo de 
arandela, actualmente algo dañada e incompleta. Sin duda este cuerpo tenía como fun-
ción sujetar el sello para llevarlo colgado. En total, la altura de ambos elementos juntos 
es de 48 mm.

Ninguna de las matrices de sello estudiadas hasta ahora llevaba un elemento de sus-
pensión similar, aunque todas tienen un ojo que permitía colgarlas. Cabe preguntarse si 
tal vez alguna de ellas lo habría llevado y se separó de él, hecho que motivó el extravío 
del sello o la sustitución de la aleta por una arandela de alambre. 

El sello tiene las caras laterales lisas; en el metal no se aprecian impurezas y en su 
conjunto resulta una pieza de buena calidad, muy bien acabada, sencilla y sobria. Su 
forma y aspecto son claramente semejantes a los de la matriz de sello encontrada en 
Montanejos (Castellón)4. 

2 FERNÁNDEZ-GALIANO, Dimas (coord.), Tierras de rontera. Exposición. Cat logo, Teruel-Alba-
rracín, Gobierno de Aragón, 2007, p. 286, número 20, fotografía de José Latova. Por un lamentable 
error, en el breve texto que la acompaña se atribuye al tesorillo cronología del siglo XV (1460-1480).

3 Los detalles de esta restauración (y fotografías) se encuentran en: erencia ecibida 0 . Cat logo de la 
exposición. Imperial Monasterio de San Clemente de Toledo. Consejería de Cultura. Dirección General 
de Patrimonio y Museos. Centro de conservación y restauración de Castilla-La Mancha, 2006, pp. 28-29.

4 LABARTA, Ana, «Matrices de sello... », art. cit., figs. 3 y 4 y pp. 76-77.
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Como se hace habitualmente con las matrices de sello y los anillos-sello, para facili-
tar su lectura he volteado la fotografía y el dibujo (Figura 2). La base mide 10 mm de 
altura x 11 mm de anchura máximas. Lleva dos líneas de escritura en hueco y en negati-
vo. Tal y como ocurre con bastante frecuencia, el texto que �gura en ellas contiene tan 
solo un nombre propio personal: Mar ān  Ibn Aṣbag.

En lo alto del escrito, entre la rā’ y la ā , campea un asterisco de seis puntas, algo 
dañado actualmente en la parte superior, como también lo está levemente el borde infe-
rior del sello, donde �gura un pequeño elemento decorativo curvo.

La escritura es del tipo llamado cú�co simple5, de factura muy cuidada. Entre sus 
rasgos notables está la nūn al �nal de la primera línea, que sube con un apéndice en for-
ma de cuello de cisne, y es distinta de la nūn de la segunda línea, que forma un ángulo 
recto. Sus características corresponden a las del periodo taifa6, pero la forma del ʽayn 
abierto sugiere ya una fecha tardía dentro de él. Podemos compararla con la del epita�o 
conservado en Pisa de un rey mallorquín (m. 1096), una de las piezas con las que tiene 
mayor semejanza7.

El ductus consonántico incluye casi todos los puntos e incluso el su ūn sobre la rā’. 
La presencia de puntos diacríticos en inscripciones andalusíes en escritura árabe de tipo 
cú�co ha sido señalada y estudiada por Carmen Barceló, quien ha reunido testimonios de 
este uso en inscripciones sobre soportes de distintos materiales (cerámica, eboraria, me-
tales, piedra...); según sus conclusiones: «los puntos diacríticos ya empezaban a usarse 
en Córdoba a principios del siglo X en objetos no religiosos, extendiéndose su uso en los 
reinos de taifas, como muestra su empleo en graf ti, algunas monedas, astrolabios y 
epita�os de zonas campesinas no sujetas a la moda de las ciudades8». Su generalización 
en las monedas se produce en época almorávide.

Las monedas del tesorillo de Aranzueque

Se ha hecho notar que todas las matrices de sello conocidas habían sido halladas 
fuera de contexto arqueológico y que el único elemento que podía ayudar a datarlas era 
su análisis epigrá�co9. Esta pieza resulta particularmente interesante, ya que las monedas 

5 OCAÑA, Manuel, El c fico hispano y su evolución, Madrid, 1970, pp. 35-44.
6 OCAÑA, Manuel, «La epigrafía hispano-árabe durante el periodo de Taifas y Almorávides», Actas del 

IV Coloquio ispano-tunecino. Palma de Mallorca, 1 7 . Madrid, 1983, pp. 197-203.
7 BARCELÓ, Carmen, «L’epitafi del rei mallorquí Ibn Aglab conservat a Pisa», Butlletí de la Societat 

Arqueològica Lul liana, 66, 2010, p. 296.
8 BARCELÓ, Carmen, «Los escritos árabes de la rábita de Guardamar», en AZUAR, Rafael (coord.), 

ouilles de la r bita de uardamar I. El ribāṭ califal. Excavaciones e investigaciones (1 4-1 2), 
Madrid, 2004, pp. 131-145. Cf. p. 143.

9 LABARTA, Ana, «Matrices de sello en árabe...», art. cit., p. 89
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del tesorillo que la acompañaban contribuyen a darle una fecha bastante aproximada, 
cosa que no sucede con ninguna de las otras matrices que conocíamos, y nos orientan 
también sobre su procedencia. 

Respecto al hallazgo de Aranzueque, destacaba Alberto Canto que «el conjunto de 
monedas taifas es muy uniforme, sin ninguna intrusión de monedas de periodos anterio-
res (omeyas emirales o califales) o posteriores (almorávides); asimismo tampoco apare-
cen monedas que no sean de al-Andalus». Señalaba que «están presentes ejemplares de 
los ḏūnnūníes de Toledo (Yaḥyà al-Maʼmūn y Yaḥyà al-Qādir), los ʽāmiríes de Valencia 
(ʽAbd al-Malik) y un pequeño lote de monedas anónimas, que casi con toda posibilidad 
pertenezcan al reino ḏūnnūní de Toledo10». 

Esta a�rmación de carácter genérico condicionó la óptica con que se miraron las 
monedas cuando fueron objeto de análisis detallado por parte de Manuel Castro11 que las 
midió, pesó, clasi�có y estudió. 

Según precisa este autor, salvo 6 piezas de cobre, el tesoro está formado por fraccio-
nes de monedas de electrón (una aleación de plata y oro); aparte de 12 anónimas y 11 
ilegibles, las restantes monedas fueron acuñadas a nombre de ʽAbd al-Malik de Valencia 
(12 monedas), al-Maʼmūn de Toledo (15 monedas) y al-Qādir de Toledo (43 monedas). 
Castro destaca también que «Tipológicamente el conjunto es bastante homogéneo, pre-
sentándose un número reducido de variantes12».

-  Las monedas de ʽAbd al-Malik son de dos tipos, que tienen sus paralelos13 en P 
165, V 1078; P 167, V 1079 (todas de electrón, sin ceca ni año). 

-  Las de al-Maʼmūn son de dos tipos, que tienen sus paralelos en P 335, V 1100; 
V 1108 (piezas de electrón, sin ceca ni año). 

-  Las de al-Qādir son de un solo tipo, cuyos paralelos se encuentran en P 348, V 
1127, M 525-526 y lám. XIII (todas piezas de electrón, sin ceca ni año). 

10 CANTO, Alberto, «Hallazgos monetarios en el periodo taifa», aceta numism tica, 105-106, 1992, 
p. 35 sobre el tesorillo de Aranzueque. Idéntico texto en CANTO, Alberto, «La moneda» en Viguera, 
María Jesús (coord.), Los reinos de Taifas. Al-Andalus en el siglo XI. Historia de España Menéndez 
Pidal, VIII/1, Madrid, 1994, p. 293. 

11 CASTRO PRIEGO, Manuel, «Hallazgos numismáticos de época islámica en Guadalajara: el tesorillo 
taifa de Aranzueque», en GARCÍA-SOTO, Ernesto, GARCÍA, Miguel Ángel (ed.), Actas del primer 
simposio de Arqueología de uadalajara, (Sigüenza, 2000), tomo II, Guadalajara, 2002, pp. 569-578.

12 CASTRO Manuel, «Hallazgos numismáticos...», art. cit., p. 570.
13 Ibidem. En las referencias a los paralelos las abreviaturas son las habituales: P = PRIETO Y VIVES, 

Antonio, Los eyes de Taifas, Madrid, 1926; ed. Facsímil, Madrid, 2003.
 V = VIVES Y ESCUDERO, Antonio, Monedas de las dinastías ar bigo-espa olas. Madrid, 1893.
 M = MILES, George. C., Coins of the Spanish Mulū  al-Ṭa āʼif. New York, 1954.
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Castro concluye que la ocultación tuvo lugar durante el reinado de al-Qādir (1075-
1085), ya que el conjunto de monedas no contiene especímenes posteriores, almorávides 
o castellanos, y a�rma que debió producirse «casi con total seguridad con anterioridad al 
478 H. / 1085, fecha en la que cae Toledo»14. 

Origen y fecha del tesorillo de Aranzueque

Las fechas de los gobiernos de los tres reyes mencionados y la ausencia de piezas 
califales y almorávides sitúan sin duda el tesorillo (y también el sello) en época taifa. A 
pesar de que se ha atribuido la mayor parte de las monedas del conjunto a Toledo, algu-
nos acontecimientos históricos importantes, que no se han tenido en cuenta en los traba-
jos citados anteriormente, apuntan en otra dirección y sugieren matizar también las fe-
chas.

Puesto que todos los recortes carecen de orla, que es donde constaban la fecha y el 
lugar de emisión de las monedas, no puede a�rmarse con total seguridad que las monedas 
emitidas a nombre de al-Maʼmūn y al-Qādir tengan procedencia toledana. 

En efecto, el ocultamiento contenía monedas del rey de Valencia de la dinastía ʽāmirí 
ʽAbd al-Malik (1061-1065), de al-Maʼmūn, que fue rey de Toledo (1043-1075) pero lue-
go también de Valencia (1065-1075), y de al-Qādir que, tras haber sido desposeído del 
trono de Toledo (1075-1085), pasó a ser rey de Valencia (1085-1092).

A mi entender, la acumulación de monedas de tres monarcas que coinciden en haber 
gobernado en esta capital levantina hace sospechar que el tesorillo pueda tener proceden-
cia valenciana; el ocultamiento no se habría producido, pues, antes de 1085, sino justa-
mente después, durante el periodo del gobierno de al-Qādir sobre Valencia. Tal vez el 
dueño de las monedas y el sello se había alejado de esa capital agobiado por las imposi-
ciones �scales de al-Qādir, o tal vez coincidiendo con el asesinato del rey taifa en 1092 
o poco después, durante el turbulento periodo en que el reino valenciano cayó en manos 
de Ibn Ŷaḥḥāf, el Cid y los Almorávides15. 

Que el tesorillo tenga origen toledano o valenciano no es una cuestión trivial, pues 
nos indicaría en qué dirección hay que buscar las pistas sobre quién pudo ser el dueño del 
sello. La cronología de las monedas podría empezar en 1043, fecha del inicio del reinado 
de al-Maʼmūn sobre Toledo; pero en el caso de que las más antiguas fueran las de ʽAbd 
al-Malik, habría que encuadrarlas en el período que va de 1061 a 1092. 

14 CASTRO PRIEGO, Manuel, «Hallazgos numismáticos... » art. cit. p. 569.
15 Cf. HUICI, Ambrosio, istoria musulmana de Valencia y su región, Ayuntamiento de Valencia, Valen-

cia, 1970, 3 vols.
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Paralelos monetales taifas en otros conjuntos 

Viene a apoyar la hipótesis de la procedencia levantina de las monedas del tesorillo 
de Aranzueque la sorprendente coincidencia entre éstas y las de otros ocultamientos si-
milares, como los hallados en Benicàssim, si bien éste contiene además un importante 
volumen de moneda almorávide16, en Alcañiz, en Belalcázar, y dos en Cuenca.

a) Benicàssim

En el estudio del tesorillo de Benicàssim sus autores incluyen en el Grupo I17 
siete fracciones de dinar anónimas, sin fecha ni ceca, en las que �gura, en una cara 
“lā ilāha illā -llāh. Muḥammad rasūl Allāh” y en la otra, dentro de una estrella de 
ocho puntas, “li-llāh al-ḥa l a-l-qu a”. Son idénticas a las piezas “anónimas” de 
Aranzueque18.

Al comentarlas19, sugieren que no debieron ser acuñadas muy lejos del País Valen-
ciano; aducen como paralelos un dirhem de la taifa de Tortosa (M 264-5) y otro de Ceu-
ta (M 157), pero las leyendas de éstos no coinciden con las de las monedas que nos inte-
resan y la remota similitud se limita a la presencia de orlas, algo distintas, en forma de 
estrellas de 6 y 8 puntas. 

Resulta interesante la observación que hacen Ripollés y López sobre estas monedas 
anónimas del tesoro de Benicàssim: «A juzgar por su estado de conservación creemos 
que son de las más antiguas existentes en este tesorillo. Son divisores de dinar de oro 
bajo, como posteriormente se verá, que se adecuan perfectamente con los tipos caracte-
rísticos pertenecientes a la época de los Reyes de Taifas, de los que existen algunos 
ejemplares en este depósito20».

En el grupo II21, estudian tres fracciones de dinar de electrón, de Yaḥyà al-Maʼmūn, 
sin ceca ni fecha, para las que dan como paralelo V 1100 (electrón sin orla), P 335, M 
518 y lám XII (sin ceca, sin año). 

16 RIPOLLÉS, Pere Pau; LÓPEZ GASCÓ, Jesús, «Un tesorillo de fracciones de dinar hallado en Benicas-
sim», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4, 1977, pp. 203-241.

17 RIPOLLÉS, Pere Pau; LÓPEZ GASCÓ, Jesús, «Un tesorillo...», art. cit., p. 207, 208; 217.
18 Compárense las fotografías de RIPOLLÉS, Pere Pau; LÓPEZ GASCÓ, Jesús, «Un tesorillo...», art. cit., 

p. 237 Lámina 1 (2) con las de CASTRO PRIEGO, Manuel, «Hallazgos numismáticos...» art. cit., p. 
578 figura 6 (aunque lleva repetido el número 5).

19 RIPOLLÉS, Pere Pau; LÓPEZ GASCÓ, Jesús, «Un tesorillo...», art. cit., p. 213.
20 RIPOLLÉS, Pere Pau; LÓPEZ GASCÓ, Jesús, «Un tesorillo...», art. cit., p. 213.
21 RIPOLLÉS, Pere Pau; LÓPEZ GASCÓ, Jesús, «Un tesorillo...», art. cit., p. 207, 208; 217-219.
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Integra su grupo III22 una fracción de dinar de ʽAbd al-Malik, sin ceca ni fecha, igual 
a V 1078, P 165 lám. 7, M 182, lám VI (sin orla).

En el grupo IV23 incluyen trece fracciones de dinar de Yaḥyà al-Qādir sin ceca ni 
fecha para las que remiten a V 1127, P 348, M 525 lám. XIII. 

Como se observará comparando los números de los paralelos encontrados, los cuatro 
grupos de monedas taifas de Benicàssim son iguales a los cuatro grupos hallados en 
Aranzueque.

b) Alca iz

Otro interesante conjunto monetal, que procede de un hallazgo fortuito en Alcañiz 
(Teruel), contiene, según el estudio de Lasa, 126 piezas de distintos metales y épocas. 
Salvo 11, fechadas en los siglos IX y X, el resto son de época taifa, de las cecas de Zara-
goza y Valencia. Figuran en él dos tipos de fracciones de dinar de al-Maʼmūn, que Lasa 
compara con M 519 y con las leyendas que �guraban en el dirham M 52024; varias frac-
ciones de dinar de ʽAbd al-Malik al-Muẓaffar, sin ceca ni fecha, de un mismo tipo (M 
182)25 y fracciones de dinar sin ceca ni fecha a nombre de Yaḥyà al-Qādir26 similares a 
M 525. Como se ve, también en este caso las monedas de los mismos gobernantes se han 
adscrito a la ceca de Valencia27.

c) Belalc zar

Al comentar las monedas de un hallazgo que se había producido en Belalcázar y del 
que, por desgracia, se ha extraviado buena parte de las piezas28, Codera identi�có «varios 

22 RIPOLLÉS, Pere Pau; LÓPEZ GASCÓ, Jesús, «Un tesorillo...», art. cit., p. 207, 208; 219.
23 RIPOLLÉS, Pere Pau; LÓPEZ GASCÓ, Jesús, «Un tesorillo...», art. cit., p. 207, 208-209; 219-220. 

Acuñó dirhemes en Toledo, Valencia y Cuenca; en todos ellos figura con su título al-Qādir bi-llāh.
24 LASA, Carmelo, «Hallazgos numismáticos de época islámica: Alcañiz y Zaragoza», Actes. II arique 

de numismàtica hispano-àrab, Lérida, 1990, p. 254 núms. 67 a 94
25 LASA, Carmelo, «Hallazgos numismáticos...», art. cit., p. 254 núms. 56 a 65
26 LASA, Carmelo, «Hallazgos numismáticos...», art. cit., p. 254 núms. 95 a 123, lám. p. 257.
27 BENAVENTE, José Antonio; LASA, Carmelo, «Numismática», en LÓPEZ, Margarita (com.), Expo-

sición de arte, tecnología y literatura hispano-musulmanes. II ornadas de cultura isl mica. Teruel, 
1988, p. 148: núm. 113 reproducen una fracción de dinar de al-Maʼmūn del tesoro de Alcañiz. Señalan 
que es «moneda de pequeño tamaño, fracción, de electrón. Del tipo comúnmente atribuido a Valencia, 
aunque carece de fecha y de ceca».

28 Un lote de 230 monedas pasó a la RAH según han documentado CANTO, Alberto y MARTÍN, Fátima, 
«El hallazgo de Belalcázar (Córdoba): Nuevas aportaciones», urtuba, 5, 2000, pp. 27-40. Ver también 
CANTO, Alberto, IBRAHIM, Tawfiq y MARTÍN, Fátima, Monedas andalusíes. eal Academia de la 

istoria. Cat logo del abinete de Antig edades. Madrid, 2000.
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ejemplares de unas moneditas, que por tener alguna semejanza con algunos ejemplares 
del núm. 1047 [de Vives], suponemos de Almería, aunque con leyendas diferentes y 
completamente anónimas: en la I. A. tienen la leyenda ordinaria, lā ilāha illā Allāh  
Muḥammad rasūl Allāh y en la II, dentro de un polígono de 16 lados, li-llāh  al-ḥa l 

a-l-qu a: por los adornos de la I. A. resultan 7 variantes y son de oro muy bajo»29.

También observó «varios ejemplares de monedas de tipo algo diferente que las ante-
riores, aunque con las mismas leyendas, si bien distribuidas de diferente modo. 

En la I. A. en el interior de dos triángulos cruzados, formando lo que suele llamarse 
sello de Salomón, la leyenda lā ilāha  illā Allāh y en combinación con las líneas de los 
triángulos, las palabras Muḥammad rasūl Allāh: en la II. A. la misma leyenda que en las 
anteriores»30. Por la descripción queda claro que se trata otra vez de las monedas “anó-
nimas” presentes en los ocultamientos de Aranzueque y Benicàssim31.

Además de esas monedas anónimas, el tesoro coincide con los anteriores en contener 
monedas de electrón sin orla acuñadas a nombre de ʽAbd al-Malik al-Muẓaffar, de la 
taifa de Valencia (V 1078 y V1079) «41 ejemplares; todos, menos tres, tienen los mismos 
adornos»; «un ejemplar con los adornos del núm. 1.065»32. El grueso del hallazgo de 
Belalcázar estaba constituido por 284 ejemplares del tipo [V]1100, tres de [V] 1103, y 32 
de [V] 110833; todas ellas son monedas a nombre de al-Maʼmūn, al que Vives justamente 
titula «de Toledo y Valencia»34. 

Los autores que han tratado sobre las monedas emitidas por al-Muẓaffar, al- Maʼmūn 
y al-Qādir coinciden en atribuirlas a la ceca de Valencia, siguiendo las informaciones que 
�guran en las orlas de las monedas de plata. Es muy posible, a tenor de lo visto, que el 
ocultamiento de Aranzueque esté constituido por moneda valenciana. Como consecuen-
cia, la matriz de sello que nos ocupa tendría también origen levantino, y su cronología 

29 CODERA, Francisco, «Tesoro de monedas árabes descubierto en Belalcázar», Boletin de la eal Aca-
demia de la istoria, 31/6, 1887, p. 451, Núm. 1047bis.

30 CODERA, Francisco, «Tesoro de monedas árabes... », art. cit., p. 451-2, Núm. [V] 1047 ter.
31 CANTO, Alberto y MARTÍN, Fátima, «El hallazgo de Belalcázar...», art. cit., tratan en detalle en pp. 

33-39 de estas piezas anónimas, presentes también en dos tesorillos conquenses junto a monedas de los 
reyes valencianos ʽAbd al-ʽAzīz y ʽAbd al-Malik, de al-Ma’mūn de Toledo y Valencia y en uno de ellos 
de Iqbāl al-Dawla de Denia. Las vinculan a las taifas de Valencia o Toledo, aunque su procedencia sigue 
siendo desconocida. Sobre esta moneda cf. también PRIETO y VIVES, Antonio, Los reyes de taifas. 
Estudio numism tico de los musulmanes espa oles en el siglo V de la égira (XI de .C.). Edición 
facsímil. Inclusión de las l minas inéditas de A. Prieto Vives y suplemento a las monedas de los reinos 
de taifas por Tawfīq Ibn Ḥāfiẓ Ibrāhīm y Alberto Canto García, Madrid, 2003, sup. 169, p. 186.

32 CODERA, Francisco, «Tesoro de monedas árabes... », art. cit., p. 452, Núm. [V] 1078.
33 CODERA, Francisco, «Tesoro de monedas árabes... », art. cit., p. 453.
34 VIVES Y ESCUDERO, Antonio, Monedas..., op. cit., sección 4ª, IX, pp. 170-179. 
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habría que situarla en el periodo del gobierno de al-Qādir sobre Valencia (1085-1092). 
Por desgracia no he logrado identi�car a su dueño en las fuentes biográ�cas árabes.

2. LA MATRIZ DE SELLO ÁRABE DE IBN ʽIQĀL 

Este sello procede, según se dice, de la zona de Atzeneta del Maestrat, municipio del 
interior de la provincia de Castellón, entre las comarcas de l’Alcalatén y el Alto Maes-
trazgo. He sabido de su existencia gracias a la amabilidad del Director del Museo de 
Castellón, Ferran Olucha, que me ha dado noticia de su hallazgo y me ha facilitado dos 
fotografías de esta pieza, cuyo paradero actual ignoro.

Está formado por un pequeño bloque de bronce, de forma troncopiramidal muy alar-
gada y a tenor de la fotografía debe tener una altura aproximada de 25-28 mm (Figura 3).

La base de la pirámide es rectangular. Como en los sellos de Montanejos y de Aran-
zueque las esquinas han sido cortadas y redondeadas, de manera que resulta una pirámi-
de octogonal aunque con los lados de distintas medidas. Hacia la parte superior presenta 
un ensanchamiento decorativo cuadrangular acanalado y una robusta asa circular por la 
que pasa un grueso alambre de suspensión.

En la base, que mide unos 8 mm de altura x 10 mm de anchura hay dos líneas de 
escritura en hueco y en negativo (Figura 4). El texto que contiene está en árabe y también 
aquí consiste tan sólo en un nombre propio: ʽAbd Allāh / Ibn ʽ.qāl (que podríamos voca-
lizar ʽIqāl, ʽAqāl, o ʽAqqāl).

La escritura es de tipo cú�co, de factura muy cuidada; no incluye puntos ni vocales. 
Entre los rasgos caligrá�cos a destacar están los adornos de los astiles verticales, simila-
res a los que se aprecian en las matrices de sello de Montanejos y Aranzueque, la forma 
en cuello de cisne de la nũn en Ibn, el trazado de la palabra Allāh, con nexo por debajo 
de la línea, la cabeza de la qāf que insinúa el remate superior apuntado que irá adquirien-
do en épocas posteriores o el retroceso de la parte superior de la dāl. Por estas caracterís-
ticas epigrá�cas, se fecharía a �nales del periodo taifa o ya en época de los almorávides, 
hacia el �nal del siglo XI o principios del XII35. Su letra es más evolucionada que la que 
se ve en el epita�o del príncipe de la taifa de Alpuente (m. 1055)36 y es comparable con 

35 OCAÑA, Manuel, «La epigrafía hispano-árabe... », art. cit., pp. 197-204.
36 BARCELÓ, Carmen, La escritura rabe en el País Valenciano. Inscripciones monumentales. Valencia, 

1998, núm. 17.
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la de algunas lápidas almorávides almerienses de los años 522/112837 y 525/113138. 

El nombre presente en el sello se puede poner en relación con los Banū ʽIqāl, una 
conocida familia de cadíes originaria de Alpuente, cuyos descendientes se establecieron 
en Valencia a comienzos del siglo XII39. Entre los personajes mencionados en los reper-
torios biográ�cos andalusíes �guran Muḥammad b. ʽIqāl, nombrado para el cadiazgo por 
el último señor de la taifa de Alpuente, y tres de sus hijos: ʽAbd Allāh (m. 1171) Yaḥyà 
(m. 1171) y ʽAlī (m. h. 1155-1165), que vivieron en Valencia.

Según informa el polígrafo y biógrafo valenciano Ibn al-Abbār, el padre, Muḥammad 
b. ʽAbd al-ʽAzīz b. Saʽīd b. ʽIqāl al-Fihrī, era natural de Alpuente, del distrito de Valencia, 
y llevaba la kunya Abū ʽAbd Allāh. Fue nombrado juez de su población por el último rey 
o ḥāŷib de la taifa, Niẓām al-da la Abū Muḥammad ʽAbd Allāh b. Muḥammad b. Qāsim 
y luego por los gobernadores Lamtūna (Almorávides), pues era persona de ciencia y 
prestigio. Murió antes de 520 / 112640.

Su hijo ʽAbd Allāh b. Muḥammad b. ʽAbd al-ʽAzīz b. Saʽīd b. ʽIqāl al-Fihrī, natural de 
Alpuente, residente en Valencia, llevaba la kunya Abū Muḥammad. Dice Ibn al-Abbār 
que lo citó Muḥammad b. ʽIyāḍ entre los maestros de su padre Abū ʽUmar, indicando que 
era literato, secretario y poeta. Murió en el mes de muḥarram del año 567 / 117141.

Otro de los hijos, Yaḥyà b. Muḥammad b. ʽAbd al-ʽAzīz b. ʽIqāl al-Fihrī, el valencia-
no, estudió con diversos maestros en Córdoba y en Granada, donde fue alumno del cadí 
ʽIyāḍ. Estaba especializado en redactar contratos notariales. Fue nombrado cadí de Onda 
en la cora de Valencia y cadí de Elche en la cora de Murcia. Murió en ṣafar del año 567 
/ 1171; antes que él había muerto en muḥarram del mismo año su hermano Muḥammad. 
Yaḥyà vivió 63 años42.

El mismo autor Ibn al-Abbār nos habla sobre el tercero de los hijos, ̔ Alī b. Muḥammad 
b. ʽAbd al-ʽAzīz b. Saʽīd b. ʽIqāl al-Fihrī; era de la gente de Alpuente, residía en Valencia 
y llevaba la kunya Abū-l-Ḥasan. Era hombre de ciencia e ilustre; fue encargado de deci-
siones judiciales ( alī al-aḥ ām) en Valencia con el cadí Abū Muḥammad Ibn Ŷaḥḥāf. 

37 OCAÑA, Manuel, epertorio de inscripciones rabes de Almería, Madrid-Granada, CSIC, 1964, núm. 
54. 

38 OCAÑA, Manuel, epertorio..., op. cit., núm. 59.
39 BARCELÓ, Carmen, « ¿Galgos o podencos? Sobre la supuesta berberización del país valenciano en los 

siglos VIII y IX», Al- anṭara, 11:2, 1990, pp. 450-451.
40 IBN AL-ABBĀR, Ta mila li- itāb al-Ṣila, ed. F. Codera, Bibliotheca Arabico-Hispana V y VI, 2 vols, 

Madrid, 1888-1889, vol. I, p. 159, biografía 561.
41 IBN AL-ABBĀR, Ta mila..., op. cit, vol. II, p. 482, biografía 1387.
42 IBN AL-ABBĀR, Ta mila..., op. cit, vol. II, p. 723, biografía 2047.
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Falleció en esa ciudad43. Recordaremos que Ibn Ŷaḥḥāf, además de ser cadí, estuvo al 
mando del gobierno de la taifa de Valencia (1092-1094) tras destronar y asesinar a al-
Qādir; fue después condenado a muerte por el Cid. 

La coincidencia del onomástico ʽAbd Allāh Ibn ʽIqāl presente en el sello con el nom-
bre de uno de los tres hijos del juez de Alpuente hace muy tentadora la identi�cación 
entre ambos. También el estilo caligrá�co sitúa el sello en el periodo taifa en el que vi-
vieron estos personajes; pero al ser su nombre muy usual, no tengo la total seguridad de 
que se trate de él y no de otro pariente; en cualquier caso sí parece poder a�rmarse que 
se trata de un miembro de esta ilustre familia alpontina.

43 ALARCÓN, Mariano y GONZÁLEZ PALENCIA, C. Ángel, «Apéndice a la edición Codera de la 
«Tecmila» de Aben al-Abbar», Miscel nea de Estudios y textos rabes, Madrid, Junta para ampliación 
de estudios e investigaciones científicas. Centro de estudios históricos, 1915, p. 214, biografía 2321.
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Figura 1. Sello de Aranzueque. Lateral (Archivo fotográ�co Museo de Guadalajara).

Figura 2a. Sello de Aranzueque. Base (Archivo fotográ�co Museo de Guadalajara).

FIGURAS
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Figura 2b. Sello de Aranzueque. Base (Dibujo A. Labarta).

Figura 3. Sello de Ibn ‘Iqāl. Lateral.
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Figura 4a. Sello de Ibn ‘Iqāl. Base.

Figura 4b. Sello de Ibn ‘Iqāl. Base (Dibujo A. Labarta).
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Resum:

L’article te com objecte donar a conèixer noticies inèdites referents a la historia eclesiàstica de les 
terres de Castelló, centrant-nos en la publicació del memorial que a principis del segle XVII redactà la ciutat 
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The purpose of the article is to release unpublished news related to the ecclesiastical history of the 
province of Castelló. It focuses on the publication of the memorial produced by the city of Morella in the 
early 17th century to apply for the episcopal see against the city of Castelló during a time the diocese of 
Tortosa was intended to be divided.
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En línies generals hom coneix les diverses gestions i intents que tant la vila de Cas-
telló com la de Morella van moure, al llarg del temps, ja des de l’edat mitjana, per ser seu 
o cap d’un bisbat, desmembrat de la mitra de Tortosa. 
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En el cas de Morella, aquesta ja fou proposada, junt a Borriana, pel rei Martí l’Humà 
com a seu episcopal al papa Benet XIII l’any 14081. I Castelló, si be no ho va estar, reac-
cionà davant eixe «moviment» i arribat a la vila el rumor de que estava el projecte de 
que.l bisbat de Tortosa sie archebisbat e les dues parts se deuen donar a Morella la una 
et a Borriana l’altra, decidí, el 26 de desembre de 1408, enviar un correu ab letres direc-
tes al rei, i requerir el concurs d’eclesiàstics locals per que es desplaçaren a Perpinyà per 
veri�car si les dites coses són veres ni han peu.2 

Res sembla que succeí, puix la documentació local castellonenca no tornà a referir-
se a aquell fet de divisió del territori diocesà �ns principis del segle XVII3, en que de nou, 

1 «fer bisbat de la esgleyia collegiada de Morella ab son officialat donant-li les rendes del arciprestat 
e les rendes que.l bisbe de Tortosa pren en la dita vila». Cfr. ALANYA ROIG, J., « La governació de 
Martí l’Humà en el territori del bisbat de Tortosa» en Martí l’ umà  el darrer rei de la dinastia de Bar-
celona (13 -1410)  l’Interregne i el Compromís de Casp. Edició a cura de M. Teresa Ferrer i Mallol. 
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 2015, pp 241-255. i del mateix autor, El seminari Diocesà de 
Tortosa, Tortosa, 2001, pp. 53-56

2 Arxiu Municipal Castelló. Llibre de Consell 1408-1409 Sessió 26- XII- 1408.- Ítem fon proposat per 
lo discret en Guillem Cases, prevere, que ell fos stat en la vila de Perpinyà hon nostre senyor lo papa 
ab sa cort és, e haie entés que en lo consili que·s celebre en la dita vila per lo dit nostre senyor lo papa 
se mane que·l bisbat de Tortosa sie dividit e departit en tres parts, ço és, que·l dit bisbat de Tortosa sie 
archebisbat e les dues parts se deuen donar a Morella la una et a Borriana l altra, per què lo dit en 

uillem Cases notificave les dites coses al dit honrat consell per ço que si fer se podie fos (...) que axí 
com se done lo dit bisbat a Borriana fos donat en Castelló. Lo dit honrat consell acordà e volch que y 
sie feyt correu ab letres directes al vicari del senyor ey e al tresorer e a mossèn amon Torrelles, et 
que vaie semblantment a la dita vila de Perpinyà ab letres directes mossèn Bernat ort, mossèn Pere 

igerola, mossèn Bernat isbert e mossèn Martí Moliner, les quals letres continguen que si les dites 
coses són veres ni han peu, que ls pl cie de certificar-ne aquesta vila et lladonchs si les dites coses 
hauran peu ni manera de ésser fetes axí com són recitades, lo consell hi provehirà per tal forma que 
Déus ne serà pagat e la vila per tot son esforç ne haurà sa obtenta donant lo dit consell càrrech als 
jurats... de continent lo dit correu ab les dites letres .

3 Segons sembla en 1584 el doctor misser Gaspar Mascaròs va estar nomenat pel consell síndic i enviat 
a Madrid (...) «para supplicar a la magestad del rey don Phelipe, quest  en el cielo, fuese servido de 
hazer obispado en esta villa, dándole título de ciudad, por ser una de las mejores y m s principales 
deste reyno y tener todas las calidades que para semejantes casos se requieren, disiparando para él la 
renta que el obispo de Tortosa goza deste reyno, el qual fue remitido para bolvello acordar en sede va-
cante, esta se ofreció estando su Magestad en cortes de Monçon y assi se nombró en esta villa síndico 
para ello a supplicar, fue tan larga la enfermedad que en el camino tuvo, de la qual murió, que no pudo 
acudir a tiempo y fue provehido el obispado». Anys després, en 16 d’abril de 1588-89 (A.M.C. LL.C 
1688-89) «... ajustat lo magnífich consell per lo magnífich jurat uan Bautista Pasqual fonch propossat 
que poch dies ha ha rebut una lletra del magnífich Pere Andreu de oma aserqua que diu de la bona 
ocasió que al present y ha per causa de l’abogat del bisbat de Tortosa per a que la present universitat 
suplicàs a sa Magestat de la Catedrall que s podia fer en la present universitat y altres avisos que dona 
en la dita sa letra. onch provehit, clos y determinat que del dit negoci de fer bisbat en Castelló que per 
ara no se parle y que se oferirien molts grans gastos en fer dita catedral y la vila deu molts que sols se 
podria entendre en procurar que y agués vicari generall».
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un 28 de maig de 1600, els consell sol·licita al rei Felip III, amb motiu de trobar —se 
vacant la mitra de Tortosa, per mort del bisbe Gaspar Punter4 (Morella 12 juny 1540— 
Tortosa 13 maig 1600; va estar bisbe des de 1590 a 1600), la creació d’un nou bisbat amb 
capital en la vila de Castelló5, donant àmplies facultats als jurats perquè amb intervenció, 
vot i parer dels prohoms, tractassen i determinassen el més convenient per a la erecció de 
la nova diòcesi.

Tot seguit es decideix nomenar un síndic, —primer ho va ser el notari Baltasar Peris, 
però desprès va estar substituït pel «doctor en cascún dret» i « assessor ordinari de la seua 
cort», misser Jerònim Jover—, i enllestir un memorial per remetre’l al rei, en el qual 
posar de manifest els molts inconvenients que presentava una diòcesis amb seu a Torto-
sa, i els bene�cis que comportaria l’erecció d’una nova amb capitalitat a Castelló. 

Coneixem, mercès a Balbás Cruz les línies generals d’eixe llarg memorial que 
s’adreçà al Rei, i en el que es posava «de mani esto los muchos inconvenientes que habia 
por ser tan extensa la diócesis y los bene cios que se reportarian formando una nueva 

4 Sobre aquest bisbe vegeu MUÑOZ I SEBASTIÀ, Joan Hilari, «Notes biogràfiques de Gaspar Punter i 
Barreda, bisbe de Tortosa» Nous Col loquis. I, Tortosa 1997, pp. 57-77.

5 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. 213-223 i CERVERA NOTARI, M., Caste-
llón, ciudad episcopal. Estudio documentado sobre las aspiraciones y peticiones de la ciudad de Cas-
tellón a ser convertida en sede episcopal. Castelló, 1996, pag 153. A.M.C. LL.C. 1599-1600. Sessió 28 
maig 1600. « onch axí mateix proposat per lo jurat en cap que per quant Miquel aume Peris a scrit 
una carta als jurats en resposta de una que de ací los jurats de l’any propasat li scrigueren acerca del 
nou bisbat que poria fer en la present vila per rahó de la mort del bisbe de Tortosa ara en està vagant 
ab la qual entre altres coses que scriu és que deuria la vila de ací enviar a Madrit una perçona que 
posàs suplicació davant Sa Magestad, soplicant-li sia servit manar fer nova erecció de bisbat en la 
present vila per ara occasió bona per la mort del bisbe de Tortosa, com aquest negoci sia tan conveni-
ent axí per que los regnicoles conforme a ur no poden ser extretes a pledejar en les causes temporal 
y altres del regne de Catalunya, si no que an de tenir saltes en l’estació de Almaçora, vicari general 
qui conega de dites causes, que per ço miren sis posa suplicació davant sa Magestat per a que ns faça 
mercè de concedir fer nova erecció de bisbat en la present vila per rahó de la mort del bisbe de Tortosa 
o maltengos saltemo (sic) de haja vicari general ab comició per a poder conexer de les causes que 
semblants vicaris generals acostumen conexer o lo que sirca premisa se deu fer. onch provehit, clos y 
determinat per lo dit consell y feta comició llarga als jurats per a que ab intervenció, vot y parer dels 
proms de la dita vila als dits jurats ben vists poran tractar, decidir y determinar tot lo que convinga 
haver-se de tractar açerca de la nova erecció de bisbat que la vila pretén suplicar a Sa Magestat en la 
vagant del bisbat de Tortosa, per rahó de la mort del dit bisbe de Tortosa, en lo modo y forma als dits 
jurats y proms parexerà y més convenient serà y per dita rahó si convindrà enviar síndichs, com algun 
home de surró, a Madrid o a València, ab cartes dirigides ad algunes persones que puguen afavorir 
a la vila donant-los noticia del que la vila pretent y vol suplicar a sa Magestat, de la gràcia y mercè 
que la nova erecció de bisbat puxen fer y donar-li les dietes y salaris a dits jurats y proms ben vistes. 

 de dites dietes y de altres gastos que per dita rahó se faran puxen provehir los albarans necessaris 
dels gastos per dita rahó se faran, dirigint-los al síndich, al qual les quantitats que per dita rahó se 
gastaran li sien presos en llegítima data de son compte».
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con los pueblos pertencientes al reino de Valencia , remarcant les peculiaritats i carac-
terístiques que tenia Castelló per a ser seu episcopal i tindre catedral, puix aquí entre al-
tres bones raons hi és la capçalera de la jurisdicció civil, amb el Governador, i es podria 
aplegar també la jurisdicció eclesiàstica, el que remarcaria la preponderància de la vila 
com a centre de les comarques castellonenques. Informant-nos l’esmentat Balbás dels 
tràmits que portaren endavant els consellers castellonencs, els quals remeteren lletres 
tant al Virrei i Capità General de València, —posant-li de manifest les seues pretensions 
i pregant-li que les recolzés amb e�càcia—, com als tres estaments. —militar, eclesiàstic 
i real—, del Regne, demanant el seu sopluig . 

I sabem que des de València, el 22 de juny d’eixe any, hom decidí recolzar les pre-
tensions de Castelló i escriure i suplicar al Rei que «sia de son eal servey otorgar y 
concedir a la dita vila la dita mercè que suplica», nomenant-se �ns i tot el marquès de 
Terranova com a ambaixador davant la cort de Madrid per gestionar les pretensions. 

Però, com comenta el ja citat Balbás « Las cosas iban por muy buen camino, cuando 
de repente presentóse a los de Castellón un poderoso enemigo. La villa de Morella, po-
blación de gran importancia en aquella época y que hasta entonces había permanecido 
callada, un tanto celosa de que la nueva sede episcopal se asentase en Castellón, eleva 
una suplica al rey para que se le otorge preferencia, alegando para ello poderosos dere-
chos y escribe ademas a los tres Estamentos, pidiendoles favor y ayuda en sus 
pretensiones»6.

Això comportà que dissortadament tot el procés es paralitzara, puix com és ben sa-
but, els límits del bisbat no sofriren pas cap modi�cació �ns el 31 de maig de 1960, doncs 
llavors serà quan, mitjançant butlla del papa Joan XXIII, es crearà la diòcesis Segorb-
Castelló. atorgant-se-li a la ciutat de Castelló de la Plana categoria episcopal7. 

Tanmateix però podem ara, mercès ha haver localitzat una documentació, conèiser 
el contingut del memorial que Morella remeté quan Castelló volgué demanar ser seu 
episcopal en 1600.8

6 BALBAS. Op cit.

7 SANCHEZ ALMELA, E., «La creación de la diócesis Segorbe-Castellón» en Catàleg Exposició 750 
a os, 30 documentos. Nacimiento y desarrollo de Castellón de la Plana. Castelló, 2001, pp. 92-93. 

8 Entre els diversos papers que la Societat Castellonenca de Cultura conserva provinents del que al seu 
moment, —1926—, s’adquiriren a la mare i germana de mossèn Manuel Betí Bonfill (1864-1926) 
(Vegeu, SÁNCHEZ GOZALBO, A., «Una crónica novecentista. En el primer decenio», B.S.C.C. Tom. 
XI. (1929) pp. 54-68) hi és un quadern de 8 fulles de paper, de 30’3 x 21’4, cm, escrit sols en les 6 
primeres fulles, en lletra pròpia del segle XVII, titulat «Memorial de Morella sobre la desmembració 
del bisbat de Tortosa y nova erectió de catedral en ella, possat davant los tres braços del present Regne 
de València», que segons indica el mateix Betí amb la seua lletra « estava en lo arxiu de la iglesia de 
San Mateu hont lo vaig encontrar junt ab atres papers en Juliol de 1915», la transcripció del qual figura 
en l’apèndix documental d’aquest treball. Vegeu Apèndix documental nº 1. 



 Intents d’una seu episcopal per a Morella al segle XVII 133

Un memorial redactat cap a 1604 i que els doctors misser Gabriel Mateu Sanç, cava-
ller y misser Jeroni Sancho, ciutadà antic, en nom de síndics i ambaixadors de la vila de 
Morella i districte eleven a les Corts de València9, per que se faça arribar al rei Felip III.

En un primer i llarg punt i amb la idea clara de veure quins bene�cis comportaria al 
Regne la partició del bisbat, el memorial es centra en qüestions econòmiques. Així posa 
en manifest els diners «llarchs, trenta mil ducats» i bene�cis que de la part valenciana 
del bisbat s’emporten els bisbes i passen a Catalunya el que és en notable dany de hun 

egne com lo nostre , com també que la jurisdictió que proceheix de Catalu a aplegue 
ns a quatre lleg es y micha de la ciutat de València y pren bé casi la tercera part de tot 

lo egne». També manifesta que encara que li llevaren al bisbat de Tortosa la part valen-
ciana, hi hauria su�cients bene�cis, —«li resta en los fruyts de Catalu a y les baronies 
de Cabaçes y ueretes prop de huit mil lliures, se’ns les corts que en Tortosa valen molt, 
per quant tots los plets y executions de deutes se fan per la cort ecclesiàstica , i si �ns 
i tot s’arribara a «llevar la renda a les dignitats, no és inconvenient puix casi totes elles 
tenen també fruyts en Catalu a y en Aragó y sa baronia en quisc  de dits egnes y en 
cas que se n haguessen de desfer algunes dignitats, no és inconvenient per que poques 
isglésies de Espa a tenen dotze dignitats» com te Tortosa.

Seguidament ja passa a centrar-se en la vila de Morella i en quines raons hi ha per a 
que dita nova erectió se faça en dita vila y no en altra part de dit districte y bisbat de 
Tortosa, capítol que divideix en dos apartats; en el primer es tractarà de provar «ser més 
convenient y just que Morella sia ciutat que altra vila alguna , mentre que en el segon 
es plantejarà com «la cathedral estarà millor en la isglésia major d’ella que no en qual-
sevol altra de dit districte .

Així en el primer apartat i en VII punts exalta les virtuts principals de la vila, apel·lant 
tant a l’antiguitat d’ella, «és més principal que les demés per sa antig edad», com que 
va ser colònia dels romans, molt «senyalada en temps de moros» i la primera en esser 
«conquistada en aquest egne». També que està «molt ben murada y torrejada , prote-
gida per un castell i tos temps ha tengut per alcayts subjectes molt honrrats y princi-
pals», com que «en sa administració yguala o excedeix a algunes ciutats del present 

egne», hi havent «linatges antichs y honrrats, nets y cali cats, quals en altra part del 
present egne, y d’ells ni ha hagut molts senyalats en lletres, armes, prelacies y ser-
veys . Fa esment, així mateix, a la riquesa del seu terme i territori, on hi ha «vint-y-set 
bastons de justícia subjectes al justícia major de Morella entre aldees, carrers y altres 
pobles y termens generals d’ella», així com de les prerrogatives i jurisdicció que tenen el 
batlle i jurats de la vila de Morella. Parla també del gran número de ciutadans honrats, 
doctors en dret i medicina, o�cials, confraries —mes de vint-i-quatre—, etc. que allí hi 

9 Es tracta de les Corts que es celebraren a València en 1604. S’obriren el 9 de gener de 1604 en el con-
vent de Sant Domènec i continuaren les sessions fins al 20 de febrer d’eixe mateix any.
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habiten, de tal manera que « adornen molt les professons y demés actes p blichs de dita 
Vila», i fa un repàs als diversos tribunals «que despachen negocis» en la vila , com són 
«les corts del of cial ecclesiàstich, del Batle, del ustícia major, del ustícia de tres-
cents sous, del tauleger y ustícia de Lligallo». 

I per rematar exalta» com consta ab actes p blichs y en memòries en lo archiu de 
l’of ci de mestre», com ha servit al Rei «en totes les occasions que des de sa conquista 
se han offert», tant en diners com en persones, remarcant que cap altra vila d’aquests 
territoris, pot comparar-se a Morella i citant expressament ja el nom de la vila de Caste-
lló.

Pel que fa al segon apartat, en el que es tracta el tema de que estiga la catedral en 
Morella, les raons que s’aporten, en cinc punts, són; que ací hi estigué un papa, —Benet 
XIII en l’éstiu de 1414—, el qual la honorà i deixà relíquies i presentalles, com també 
passejaren pels seus carrers ambaixadors de l’emperador, reis i membres de la cort; que 
els bisbes de Tortosa tenen obligació «de residir, y de facto residien, ab asistència de 
algunes dignitats de sa isglésia, alguns mesos de cascun any en dita vila»; que l’abat 
mitrat de Benifassà sol honorar les festes religioses de Morella, i que un o�cial del bisbe, 
amb «ample poder y juristictió en més de trenta y quatre pobles», te residencia en la vila; 
que a més de l’església major, hi ha dos esglésies parroquials (santa Maria i sant Joan), 
tres monestirs (franciscans, agostins i agostines,) i diverses ermites i esglésies (sant Ni-
colau, sant Miquel, la Puritat, sant Antoni de la Vespa, santa Llúcia, sant Pere apòstol del 
Moll i Vallivana); que l’església major, de tres naus, «hun molt principal chor», dos sa-
cristies, dos campanars i «dos portes principalíssimes» i amb moltes i principals relí-
quies, peces d’orfebreria, ornaments, etc, te dignitat d’Arxiprestal, «ab insígnies de ca-
nonge», i disposa de huitanta benifets, celebrant-se «tot lo any matines y les hores 
canòniques»; destacant, per �nalitzar, el que suposa Morella i els Ports en l’apartat de 
rendes per al bisbat de Tortosa, puix «ha hagut any d’estos proxime passats que han 
valgut los dits delmes dotze mil lliures». 

Per rematar i en quatre punts, es demostra que res del que ofereix Morella, es «tro-
barà en ninguna vila del dit districte y menys en la de Castelló», i això perquè en Caste-
lló sol hi ha una església parroquial i a més sense rector, sols amb vicari perpetu i que, a 
més a més, està annexionada a Vall de Crist10, la qual cosa fa «que la dita isglésia de 

10 Fundada la Cartoixa de Vall de Crist el 1385, la decidida protecció del seu fundador, l’aleshores in-
fant Martí l’ Humà, va aconseguir del papa d’Avinyó Climent VII, en 1387, l’annexió de la parròquia 
de Castelló a aquell monestir. Llavors el prior de Vall de Crist esdevingué rector de Santa Maria. Al 
capdavant de la parròquia se situava un vicari, ajudat per dos coadjutors i dos sagristans. El dret de 
presentació del rector el tenia el bisbe de la diòcesi i el dels beneficis el prior de Vall de Crist. Aquesta 
situació, no desitjada pels castellonencs, va durar fins 1835. Vegeu. SANCHEZ ADELL, J., «Anexión 
de la parroquia de Castellón de la Plana a la Cartuja de Vall de Crist», B.S.C.C., Tom LVI, 1980, pp 
242-289. i del mateix autor «La villa de Castellón de la Plana y la Cartuja de Vall de Crist. Noticias 
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Castelló ha de esser pobre y molt falta de ornaments y adreços»; que si l’església esde-
vinguera Catedral, caldria solucionar el problema de Vall de Crist, puix els fruits de la 
rectoria deurien anar al Bisbe i no al monestir amb la consegüent despesa de diners; que 
la parròquia de Castelló no disposa de tants benifets com en Morella11 i que el Bisbe o el 
seu o�cial, no tenen habitació o lloc on sojornar en Castelló, sinó en Almassora12.

APÈNDIX DOCUMENTAL

Memorial de Morella sobre la desmembratió del bisbat de Tortosa y nova erectió de 
cathedral en ella, possat davant los tres braços del present Regne de València.

Essent vostres señories elets per a resoldre lo convenient en lo que ha respecte a la 
desmembratió que·s pretén del bisbat de Tortosa, fent-se nova erectió de cathedral dins 
lo present Regne, és cert tendran previstes totes les causes y rahons que poden moure lo 
ànimo del Rey nostre Señor, per a fer-nos de sa part la merçé y gracia que pretenen y 

documentales de sus relaciones según el Códice 1149-B del Archivo Histórico Nacional». B.S.C.C., 
Tom LXI, 1985, pp. 453-498.

11 En aquells moments Castelló tenia quaranta-quatre benifets,mentre Morella en tenia huitanta.

12 L’àrea valenciana de la diòcesi de Tortosa estava dividida des de l’Edat Mitjana, a l’efecte d’administra-
ció eclesiàstica, en tres circumscripcions anomenades estacions foranes regides pel corresponent «vi-
carius foraneus», amb residència a Morella, Sant Mateu i Almassora. A les Corts del regne celebrades 
a Monsó l’any 1626 la vila de Castelló va sol·licitar del rei, sense èxit, que fos creat un vicari general 
amb residència en la vila, en els següents termes: « tem se or, por cuanto al distrito del Obispado 
de Tortosa, cuya mayor parte est  dentro del eyno de Valencia, porque llega hasta Almenara de 
donde viene a ser inconveniente que los vecinos de dicho eyno de Valencia que son sujetos a dicho 
Obispado para tratar las causas matrimoniales eclesi sticas hayan de ir a la ciudad de Tortosa que 
dista 1  leguas de Almenara, sería de conveniencia que el Obispo de Tortosa, que es al presente y por 
tiempo ser , ponga un Vicario eneral en la villa de Castellón de la Plana que est  en el medio m s 
proporcionado para los negocios que hubiesen de ir a la ciudad de Tortosa, para que dicho official y 
Vicario eneral que asistir  en la villa de Castellón de la Plana termine todas las causas espirituales 
y eclesi sticas tocantes a los regnículos que ser n de dicho Obispado de Tortosa, suplica por tanto a V. 
M. el Estamento eal sea servido proveer en esto lo que convenga a efecto de que su santidad mande 
que dicho oficial y Vicario eneral se ponga para el efecto susodicho en dicha villa de Castellón de la 
Plana  i el decret fou, ... su Magestad manda que sobre esto acudan al Obispo de Tortosa para que 
provea lo que m s convenga». Pocs anys després, en 1635, Castelló va reiterar la seua reivindicació, 
esgrimint arguments diversos sobre els beneficis que aquella mesura reportaria a una vila que ja era des 
de l’edat mitjana capital de la Governació de la Plana. Totes les al·legacions van ser rebutjades pel bisbe 
tortosí Faustino Antolínez. Igual súplica, amb semblants arguments i amb el mateix resultat negatiu, va 
ser elevada a les Corts de 1645. Des de llavors, Castelló ja no va tornar a insistir mai més en aquesta 
reivindicació. Vegeu GIMENO MICHAVILA, V., Del Castellón viejo. Castelló, 1926, pp. 53-56 i 314-
316 i DIAZ MANTECA, E., «Notes per a la històrica eclesiàstica castellonenca durant el segle XVII», 
Penyagolosa. Revista de la Excma. Diputació Provincial de Castello. II època, nº 5 i 6, Febrer-Març 
1980, sense paginar.
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alcanzar la de la sede apostòlica, de manera que vinga en tot effecte, les quals causes són 
ben manifestes, puix ab evidentia consta que entre lo bisbe, dignitats y capítol de Torto-
sa reben cascun any, llarchs, trenta mil ducats de la part de aquest Regne y estos los 
trauhen y passen a Cataluña en dinés o en fruyts, com ells volen, de pa y vi y oli y car-
natges, y tot altre genero de fruyts, que és en notable dany de hun Regne com lo nostre, 
y també és prou inconvenient que la jurisdictió que proceheix de Cataluña aplegue �ns a 
quatre llegües y micha de la ciutat de València y pren bé casi la tercera part de tot lo 
Regne, y últimament per que essent lo desús dit ver per se molt gran part de la utilitat y 
bé que aquest Regne ha alcançat en virtut del motu propri apostòlich, concedit en favor 
dels naturals, ab lo qual concedeix sa sanctedad que ningú que sia nat extra Regnum puga 
obtenir bene�ci eclesiàstich en ell, puix havem vist que lo papa ha declarat que qualsevol 
del bisbat de Tortosa, en quant a �ll de aquella matriç, puga obtenir qualsevol benifet en 
tota la Diòcesi. En execució de la qual declaratió hui és arcipestre d’esta vila lo doctor mi 
[blanc]13 Figuerola, natural català, nat en Tortosa y per aquest camí y porta podran en 
dita tercera part del present Regne ésser provehits los estrangers.

Y per que si a cas Tortosa o lo principat de Cataluña, contradient en aquesta des-
membratió, es forçàs que en Tortosa no y poria haver bisbe y cathedral, se adverteix que 
encara que li lleven al bisbe de Tortosa tot lo que te en lo Regne de València, li resta en 
los fruyts de Cataluña y les baronies de Cabaçes y Queretes, prop de huit mil lliures, sens 
les corts que en Tortosa valen molt, per quant tots los plets y executions de deutes se fan 
per la cort ecclesiàstica, valent-se de la clàusula del contracte, a hon renunciant-se al 
propri for se sotsmeten a qualsevol jutge ecclesiàstich y a hon no y és la clàusula, per 
virtut del jurament que en ells se presta, y també te lo bisbe cada dia de ratió dihuit pans 
grans de canonge, que se solen vendre a sis dinés lo pa y cinch sous y mig en dinés quis-
cundia, y·l fan present perpètuament a l’anniversari, encara que no assisteixca y en ell y 
en les hores que assisteix li donen ratió y distributió de tres canonges y més te grans re-
budes de molts més de cent ca�ços de forment sens molts altres fruyts de una gran here-
tat y alqueria annexa a sa mensa episcopal, sens los drets de les visites de quiscuna de ses 
parrochials, que en Cataluña y Aragó dit bisbat de Tortosa te moltes .

Íttem, que si fa encontre llevar la renda a les dignitats, no és inconvenient puix casi 
totes elles tenen també fruyts en Cataluña y en Aragó y sa baronia en quiscú de dits Reg-
nes y en cas que se’n haguessen de desfer algunes dignitats, no és inconvenient per que 
poques isglesies de España, tenen dotze dignitats, que la de València ab ser metrapolita-
na tan rica y tan principal, non te sinó set, y així no és molt que Tortosa restàs ab altres 
set o menys dignitats, majorment presentant-les als que de nou van entrant a la possessió 

13 Es tracta de Melcior Figuerola el qual va prendre possessió en juliol de 1602 i ocupà el seu destí fins 
1628. Cfr. SEGURA BARREDA, M., Morella y sus aldeas  geografía, estadística, historia, tradicio-
nes, costumbres, Morella, 1868, tom I, pag. 334.
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de aquelles, que se llavor encara que sien tènues no tenen tant sentiment; Puix turpius 
eiicitur quam non admittitur hospes.

Dexant pues a la consideratió y diligencies de vostres señories totes les rahons gene-
rals en bene�ci del Regne, supplica dita vila sien servits de mirar ab ulls de señors y 
pares les causes particulars que y ha per a que dita nova erectió se faça en dita vila y no 
en altra part de dit districte y bisbat de Tortosa, les quals, per major clarícia, dividirem en 
dos parts particulars, provant primerament ser més convenient y just que Morella sia 
ciutat que altra vila alguna, y així mateix que la cathedral estarà millor en la isglésia 
major d’ella que no en qualsevol altra de dit districte.

I. Primo, la vila de Morella és més principal que les demés per sa antigüedad, no sols 
per les memòries que en pedres antigues y ha, axí en dita vila, territori de aquella y po-
bles circumvehins a d’aquella per a hon consta ésser estada colònia dels romans y aprés 
molt señalada en temps de moros, però per ésser la primera que fon conquistada en 
aquest Regne y així com a cap de totes les viles reals te lo primer vot y lloch en corts.

II. Secundo que dita vila està molt ben murada y torrejada de les més alts y forts to-
rres del present Regne y dins de si te hun castell molt principal y inexpugnable ab diver-
ses aygues molt bones, sanes y naturals y tos temps ha tengut per alcayts subjectes molt 
honrrats y principals, com hui ho és don Joachym Romaní y de Escrivà, mestre rational 
de la casa y cort del Rey nostre señor en aquest Regne, y dins de l’àmbit de dita fort 
muralla y ha capacitat per a més de quatre mil vehins, segons que de la major part de 
aquells és estada habitada

III. Tertio, que dita vila en sa administració yguala o excedeix a algunes ciutats del 
present Regne, puix y ha tres justicies, batle, quatre jurats, mustaçaph y manobrer de 
murs y valls y tauleger y assessor y lloch tinent general, clavari y síndich y a dits of�cis 
concorren cavallers, dotors y ciutadans antichs y honrrats, per que en dita vila y territori 
y ha linatges antichs y honrrats, nets y cali�cats, quals en altra part del present Regne, y 
d’ells ni ha hagut molts senyalats en lletres, armes, prelacies y serveys fets per aquells a 
la corona Real y bene�ci universal de la iglésia catòlica, nostra mare.

IIII. uarto, que dita vila te quinze llegues de territori y termens generals en circuito 
ó més, a hon y ha vint-y-set bastons de justícia subjectes al justícia major de Morella 
entre aldees, carrers y altres pobles y termens generals d’ella, y los jurats de dita vila son 
señors de dos pobles, Catí y Çorita, y tenen autoritat de crear notaris y lo batle, ademés 
de la jurisdictio general en les aldees y pobles Reals de dit territori, te auctoritat de seña-
lar batles y és jutge en tot lo port de Morella de les leyxes y causes pies.

V. uinto, no sols en lo govern comú de la universitat y ha politía y terme de ciutat 
ab portar los of�cials insignies, señalats sos verguer, cap de guaytes y altres molts minis-
tres y haver-hi com dit és cavallers, ciutadans honrrats, dotors en dret y medicina, mer-
caders y notaris en gran número, però hay casi de tots los of�cis y arts mecàniques, po-
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litia de examen, confraria, of�cials ab ses banderes, de manera que adornen molt les 
professons y demés actes públichs de dita vila, de manera que se trobaran en Morella més 
de vint-y-quatre confraries.

VI. Sexto, que en dita vila y ha tribunals distincts a hon perpètuament se despachen 
negocis, com són les corts del of�cial ecclesiàstich, del batle, del justícia major, del jus-
tícia de tres-cents sous, del tauleger y justícia de Lligallo y entre les preheminències del 
justícia major és una singular que havent-hi entre les aldees alguns pobles tan grans que 
porien ser viles, puix passen de dos-cents vehins y en ells viuhen y habiten cavallers y 
ciutadans antichs y honrrats, los quals quant són justicies de dits pobles lo dia de Nadal 
venen a dita vila de Morella a prestar son acostumat jurament en poder del justícia major, 
regoneyxent-lo per superior e intitulant-se tot lo any justicies per aquell.

VII. Séptimo, que com consta ab actes públichs y en memòries en lo archiu del of�-
ci de mestre racional la dita vila en diners y persones, ha servit perpetuament als serenís-
sims Reys en totes les occasions que des de sa conquista se han offert, no sols quant los 
han demanat socorro però offerent-se voluntàriament a eixir encara del present Regne, 
seguint ab �delitat lo orde y honor de son Rey y en persecutions de delinqüents són exits 
pus de set-cents homens, y se han fet mostres generals en les quals se han trobat com tres 
mil homens armats, ab lo qual aparell està tota aquella terra governada ab quietut e im-
pedits los malfatans de Cataluña y Aragó a entrar en dit territori. Totes les quals raons 
juntes no·s trobaran en ninguna altra vila del present districte, en special en Castelló, 
puix ni te aldees ni territori ni se estén la jurisdictió fora dels vehins de dita vila, y en cas 
que aquella se fes ciutat hauria mil competensies per estar rodejada dita vila de altres 
viles reals més antigues y de més privilegis que ella y baronies de diversos senyors, se’ns 
perjuhí de la jurisdictió dels quals no se·ls poria donar a Castelló la autoritat condecent a 
ciutat.

Quant al segon cap és més convenient que estiga la catedral en la dita isglésia major 
de Morella per moltes causes y rahons et signanter per les infrascriptes.

I. Primo, per que residí en ella algun temps lo papa Benedicto 13 ab sa cort y em-
baxadors dels prínceps cristians de sa obediència y señaladament dels embaxadors de 
l’Emperador y de la mateixa persona real del mateix Rey de Aragó, segons que ab diver-
ses cròniques e histories antigues y fefahents y escriptures de l’archiu de dita vila se 
mostra y no sols lo papa la honrrà ab sa presència però y deixà reliquias y altres me-
mòries que hui estan ab les sues armes.

II. Secundo, que per la autoritat y privilegis de dita isglésia y terra tenien obligació 
los Bisbes de Tortosa de residir, y de facto residien, ab asistència de algunes dignitats de 
sa Isglésia alguns mesos de cascun any en dita vila y de ay ha restat que quant no y és lo 
Bisbe a la festa del corpus envia la dita vila per lo abbat de Benifaçà, que amb mitra y 
baculo honrre la festa com los bisbes ho solen fer quant se troben, y així mateix dit bisbe 
per obligació te hun o�cial allí, la cort y residencia del qual està en dita vila, ab ample 
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poder y juristictió en més de trenta y quatre pobles, de tal manera que no·s pot assumir lo 
bisbe les causes en primera instancia segons se conté en lo cos dels privilegis del present 
Regne.

III. Tertio, que en dita vila, a més de la isglésia major y ha altres dos isglesies parro-
chials, tres monestirs, dos de frarers, hu de monjes y diverses altres isglesies y hermites 
cituades dins dita vila y en lo propri terme de aquella.

IIII. Cuarto, que la isglésia major de dita vila és ja hui molt principal, per que lo seu 
curat te dignitat de arciprestre ab insígnies de canonge, y ha en dita isglésia huitanta be-
nifets fundats y se dihuen tot lo any matines y les hores canòniques y lo edi�ci és de is-
glésia cathedral per ser a tres navades, hun molt principal chor, axí en lo edi�ci com en 
les cadires y ha també cadira episcopal per al temps que los bisbes allí residien, dos sa-
cristíes principals ab dos portes principalíssimes, dos campanars, és isglésia consagrada, 
te moltes y principals relíquies, moltes creus y peçes de planta, y custodia y creu y cane-
lobres y bordons de argent y es respectivament tan bons quals y haja en lo Regne, bons 
ornaments, dos jochs de tapiceries y una bona llibreria de llegats de dos bisbes naturals 
de dita vila.

V. uinto, que molt gran part de les rendes que lo bisbe y capítol de Tortosa trahuen 
de aquest Regne és de dita vila y port de Morella, puix y ha hagut any d’estos proxime 
passats que han valgut los dits delmes dotze mil lliures, per confessió propria del señor 
últim Bisbe que hui fonch de Tortosa, lo qual dix que la mitat dels dits delmes tocants a 
la isglésia de Tortosa, que és la part que a ell li toca, li valgueren sis mil lliures y la altra 
mitat partidora en cinch dignitats havia de valer altre tant, per que les demes parts del 
delme son del Rey, rectors y comunitats de les viles y llochs del dit terme general y se-
ñors particulars que viuhen en aquell.

Ninguna de les quals coses se trobarà en ninguna vila del dit districte y menys en la 
de Castelló y mostràs per lo que·s segueix

I. Primo, per que en la vila de Castelló sols y ha una isglésia parrochial sens rector, 
sols ab vicari perpetuo, que no te sinó cent lliures y lo peu de l’altar, perquè los fruyts de 
dita rectoria estan units als pares cartuixos del convent de Valldechrist y de ay se segueix 
que la dita isglésia de Castelló ha de esser pobre y molt falta de ornaments y adreços.

II. Secundo, que si se hagués de eregir dita isglésia en catedral, de necessitats, se 
haurien de aplicar los fruyts de la rectoria al bisbe y capítol (puix és cert que tots los 
fruyts de a hon està la sede han de ésser del bisbe y capítol) y se llavors se·ls hauria de 
donar alguna recompensa als pares cartuixos y no ha de ésser del patrimoni Real, per que 
no y ha per que se faça. Ni dels fruyts de la Plana, puix tots ells entrant-hi encara los de 
Almaçora, que és la vila de la mensa episcopal, lo any que més han valgut són quatre mil 
lliures, ni tampoch se poden aplicar fruyts de altra rectoria, per que lo papa que hui tenim 
no vol consentir en semblants desmembrations y unions a monestirs.
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III. Tertio, que en dita isglésia de Castelló no y ha tant número de benifets com en 
Morella.

IIII. uarto, que lo o�cial y lo bisbe de Tortosa te en la Plana sa residencia y cort te 
en Almaçora, y si alguna vegada viu en Castelló, com ara pròximament era lo vicari 
perpetuo, seguia a la persona y no a l’of�ci ni al poble, puix lo mateix mossèn Gascó14 
també era of�cial quant era vicari perpetuo de Vila-real, estant allí en Vila-Real de ordi-
nari, acudint certs dies a Almaçora, y fon continguent lo mudar-lo en vicari perpetuo de 
Castelló y perseverà en son of�cialat. Però en tots los actes y provissions se intitulava 
of�cial de Almaçora, segons era just perquè los bisbes a la vila de sa mensa han unit lo 
of�cialt.

Vistes totes les sobre dites coses y altres que·s poden més dir, supppliquem a vostres 
señories los dotors misser Gabriel Mateu Sanç, cavaller y misser Geroni Sancho, ciutadà 
antich, en nom de síndichs y embaxadors de la vila de Morella y districte, se serveixquen 
afavorir sa justícia y pretensió, escrivint en son abono y favor a la Magestad del Rey 
nostre señor y quant sia menester a la sede apostòlica, puix serà més assegurar lo be ge-
neral del Regne en la nova erectió de cathedral, representar a sa Magestad no sols una 
vila sinó moltes aptes per a ser ciutats y que en elles y haja cathedral, per a que sa Ma-
gestad puga veure a hon y ha més facilitat y sia més de són servici, estiga la isglésia 
cathedral novament eregidora en aquest Regne y així sens faltar vostres señories al que 
�ns a hui tenen dispost, poden fer merçè y favor a la dita vila de Morella, segons que ho 
espera de vostres señories.

14 Es tracta del vicari perpetu Jerònim Gascó, qui va prendre possessió el 4 d’abril de 1595, morint en 
gener de 1613. Vegeu ALBIOL CAVALLER, J.A., Visitas pastorales de Santa Maria de Castellón. 
Castelló, 2011, pp. 29-30.



B O L E T I N
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo XCI • Enero-Diciembre 2015 • I.S.S.N. 0210-1475 • pp. 141-152

El forment de la Cambra  
de la vila d’Almenara

Estel Bosó Doménech

Resum:
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LA CAMBRA DE LA VILA D’ALMENARA

En el segle XVII es documenta una cambra per emmagatzemar aliments a la vila 
d’Almenara (figura 1). Aquesta estava administrada pels consellers de la vila i estava 
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destinada a albergar forment i panís1. Segons explica Marcelino Menéndez y Pelayo les 
cambres i fundacions pies, o cases de misericòrdia, concedien grans als agricultors per al 
cultiu o consum i actuaven també, a les ciutats com institucions de crèdits per al consum. 
A més del préstec establert, que contribuïa sempre a garantir la sembra i el cultiu de les 
terres, les cambres realitzaven una funció importantíssima en els pobles: consistia a faci-
litar pa als habitants quan hi havia escassetat, bé perquè s’esgotava el gra de la collita o 
perquè era molt alt el preu. A més, realitzaven una funció estabilitzadora que atenuava els 
efectes de les males collites. Moltes cambres dedicaven sempre el seu gran a la fabricació 
de pa per abastir la demanda local i beneficiaven d’aquesta manera, sempre els consumi-
dors2.

La cambra de la vila es regia per unes ordenances establides pel consell. Aquestes 
normes que escrivim a continuació, són de l’any 1652 en elles, es disposen els següents 
reglaments:

Els veïns del poble eren els que facilitaven el producte per tenir abastida la cambra. 
Si els veïns no disposaven de grans s’adquiria a forasters.

Els veïns cada any després de la collita, havien de facilitar al consell la quantitat de 
forment que podien vendre a la vila.

Les quantitats eren comprades de barcella en barcella.

Estava prohibida la venda d’aquests productes a forasters baix la multa de 3 lliures 
en un primer moment, quantitat que decidiren augmentar en la successiva sessió del con-
sell a 25 lliures.

De la mateixa manera, estava prohibit que els veïns de la vila compraren farina3 de 
la cambra per vendre-la a foraster, baix multa de 3 lliures.

En moments de carència el cambrer i flequer tenien prohibida la venda de farines, 
grans i pa a forasters.

1 Els consellers de la vila estableixen emmagatzemar també farina de panís en la cambra segons mana-
ment de l’any 1652, fins que dure la voluntat de la vila.

2 MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino,  istoria de los heterodoxos espa oles, 1 0 i 1 2, Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes. eal Pragmàtica sobre la bona administració del almodin de la Ciutat 
de València ... bon avituallament de aquella. En València: per Iuan Llorens Cabrera, 1660. Biblioteca 
Valenciana —Col.: BV Fons antic— Ubicació: BV Biblioteca Nicolau Primitiu —Sig.: XVII/F-60.  
Se or, por parte del oficio de los panaderos de la Ciudad de Valencia se ha presentado a V. Magestad 
en el S.S. . Consejo de Aragon vn memorial, en que suplican les mande hazer merced de restituyrles 
la facultad de poder amassar y vender pan... 1637.

3 La venda de faria en la cambra estableix una connexió entre els molins i trulls de la vila i aquest immo-
ble. 
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Els cambrer i el flequer havien de disposar sempre de farines, gra i pa baix greus 
multes. 

La cambra estava autoritzada a vendre de mitja en mitja barcella a cada veí fins arri-
bar al cafís.

Els jurats de la vila establien el preu del cafís segons la carència o abundància del 
producte. Aquest any el forment estava a 12 lliures i el panís a 7 lliures, 10 sous.

Els veïns pobres que adquirien els productes de la cambra, tenien de temps per pagar 
el deute fins el dia de sant Joan.

L’any 1652 la vila sofria molta escasses i pobresa i va haver de demanar un préstec 
de 1000 lliures per poder abastir la cambra de forment i panís, de l’any4. Aquestes 1000 
lliures permeteren la compra d’uns 83 cafissos de forment, quantitat que s’extrau del 
preu d’aquest producte establert aquest any. L’any 1657 va ser molt abundant la collita 
del forment per la qual cosa, el Consell va decidir abaixar els preus del producte a 7 
lliures, 10 sous el cafís5. L’any 1700, es determina invertir 1000 lliures a censal per a 
comprar novament productes per la cambra. El senyor comte els va concedir la llicència 
no obstant els va recordar que alguns dels articles que volien emmagatzemar tenien cer-
tes obligacions. Per la qual cosa, el consell va decidir crear cambra únicament de farina 
de forment6. L’any 1707 es documenta que, el sr. Retor solia facilitar als jurats el forment 
replegat del delme i les primícies, per a què aquest el repartiren per a la sembra als veïns. 
Aquest forment es facilitava baix unes condicions: els veïns havien de pagar-ho després, 
al preu més alt que aconseguira en abril i maig. El període de pagament finalitzava el mes 
de juliol de l’any pròxim. No obstant, es documenta que a l’hora de pagar, i segons el 
preu que aconseguira el producte en els mesos d’abril i maig, l’Ajuntament de la vila li 
recordava al clergue o als fiadors el preu de venda originari7. L’any 1756 es documenta 
la notícia què alguns veïns, que havien pres forment al fiador se’ls exigia el preu de 10 
lliures, el d’altura, i a 9 el del mar. L’Ajuntament va mediar per aquest veïns, argumen-
tant què durant l’any 1755- 1756 no havia excedit el preu de 8 lliures, 15 sous i de 8 
lliures respectivament, van disposar que al so del tambor el ministre fera un pregó per 
difondre que ningú pagara el forment a major preu de l’assenyalat8. D’aquesta manera 
l’Ajuntament protegia els interessos dels veïns davant els excessos d’alguns fiadors.

4 CEBRIÁN MEZQUITA, Luís, Cd projectable, Universitat de Navarra. Rotllo 02, any 1652, pàg. 230.

5 Rotllo 02 any 1657, pàg. 234. 

6 Rotllo 02 any 1700, pàg. 251.

7 Rotllo 02 any 1707, pàg. 267.

8 Rotllo 02, any 1756, pàg. 307.
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UBICACIÓ DE LA CAMBRA

La cambra estava ubicada en el palau senyorial de la vila, que estava situat en el 
carrer Major, davant de l’actual plaça de la Font (fig. 4). La cambra ocupava una de les 
estàncies del gran palau, Luís Cebrián Mezquita descriu la casa senyorial: «Dicho case-
ron señorial... tenia en sus bajos y en los pisos superiores grandes estancias, para alma-
cenes de cosechas (propias y colectadas), de aperos de labranza, caballerias, etc.»

El comte que habitualment residia a València, llogava aquestes estances per emma-
gatzemar aliments dels arrendadors dels dominis senyorials, que eren veïns del comtat. 
Els arrendaments anaven canviant de mans i tenien una durada de 4 anys per arrenda-
ment9. El consell de la vila també llogava algunes habitacions com a cambra del poble. 

L’inventari de béns del palau d’Almenara ens descriu l’edifici estància per estància i 
ens facilita informació de la ubicació i funció de cadascuna, per conèixer on estaven 
disposades les cambres d’emmagatzematge. L’entrada al palau s’ubicava al centre de 
l’edifici en el mur Nord (figura 2), a l’esquerra de l’entrada hi havia dos estances, i a mà 
dreta les cavallerisses, a la part Est se situava la Capella de la Sang, i a l’ala Oest la cuina 
i la pastera, i l’escala d’accés a la planta noble, al Sud en la part central s’alçava la torre, 
a la part Sud-oest i al costat de les cuines i la pastera els tres cellers, i a la part Sud-est i 
al costat de la Capella de la Sang la presó del palau. A la planta noble (figura 310) a l’ala 
nord, al carrer Major se situaven les estances més importants: la sala del palau, l’alcova 
i l’oratori, lledoner, a l’Oest un altre oratori i quatre cambres o habitacions fins la part 
Sud, on estava la torre amb comunicació en aquesta planta. A l’ala Est sobre la Capella 
de la Sang hi havia tres estances. Sobre la planta noble es disposava l’andana11.

En els documents que estableixen les condicions d’arrendaments de la senyoria, es 
nomenen les estances del palau on es podien emmagatzemar els productes. Un d’aquests 
estableix: «Ítem ab pacte y condició que per a posar los grans y fruyts de dita señoria no 
tinga obligació lo dit egregi compte de donar més al dit arrendador que la Torre de la casa 
de Almenara y la botiga y davall la escala pera posar lo vi y la bodega del oli y los apo-
sentos de mà esquerra entrant per la porta del carrer mentres lo egregi Compte no els 

9 Arxiu del comte d’Almenara, 26-23, sense datació, «Pactes i condicions d’arrendaments de dominis 
senyorials».

10 Arxiu del comte d’Almenara, 17-11, any 1663, «Inventari format per don Gerardo Cervelló conde de 
Cervelló Varo de Orpesa en nom de curador de la egregia doña Maria de Proxita y Ferrer condesa de 
Almenara dels bens mobles sitys recaents en la herencia del egregi don Gaspar de Proxita conde de 
Almenara son pare aixi en la vila de Almenara com en la baronia de Quart que no estan compresos en 
lo vincle .

11 Croquis del palau del comte d’Almenara publicats en BOSÓ DOMÉNECH ESTEL, «El palau senyo-
rial de la família Próxida a Almenara», Estudis Castellonencs, 11, 2006-2008.
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vulla habitar12».  En altre document, es citen tres estances de dalt de la Capella de la Sang 
i l’andana disposades per emmagatzemar grans i fruits: «Para las habitaciones de dicho 
arrendamiento y poner los granos, y frutos de su arriendo y demás que huviere menester, 
se le hayan de dar los quartos baxos que hay en el Palacio de la Señoria de la expressada 
villa de Almenara, la torre, la bodega, cavallerisa, un corral para poner las gallinas, los 
tres quartos que estan arriba al lado de la capilla, y la Andana sin que pueda pedir ni 
pretender, otra cosa alguna13». 

EL FORMENT DE LA CAMBRA

En el mes de febrer de l’any 1666, Martí Gomis major de dies, justícia de la vila 
d’Almenara i Josep Dasca notari de la vila i comtat, van iniciar un interrogatori per a 
descobrir que passava amb el forment de la cambra, i esbrinar si les notícies que corrien 
per la vila, sobre l’extracció il·lícita del forment, eren verdaderes o no. Els testimonis 
d’aquest interrogatoris van ser veïns que habitaven pròxims a la cambra o van testimoni-
ar d’algun succés sospitós en el mateix carrer. Els cinc homes citats van ser: Jacinto 
Verdecho, Jeroni Royo, Felix Agustí, Josep Ferrer i Joan Verdecho de Macia. 

El primer que passa a declarar va ser Jacinto Verdecho llaurador de la vila d’Alme-
nara de seixanta anys, aquest després de prestar jurament va testificar que va sentir a Je-
roni Royo el següent: 

«cridar en lo carrer Major de dita vila que lo forment que estava custodiat y guardat en la 
casa de la senyoria que esta en lo carrer Major de dita vila el trayen a totes les ores que els 
donava gust així de nit com de dia per que dien per la vila que faltava forment y perço digué 
lo dit Gerony Royo que com los avia de faltar forment si els amos de aquell que els tenien en 
comanda a totes ores així de dia com de nit però que jamay li hoy dir que furtaven lo dit for-
ment14». 

Aleshores, el justícia de la vila va cridar a testificar a Jeroni Royo llaurador de la vila 
de quaranta anys. Aquest comentava i afirmava que havia dit el que testificava Jacinto 
Verdecho: 

«perquè Juan Verdecho de Macia que habitava en la dita casa de la senyoria li digué al 
testimoni que algunes ocasions avien tret forment de matinada y que a les ores quels donava 
gust lo trayen y que moltes nits avia sentit rumor dalt en la sala on estava dit forment15 e açò 

12 Arxiu del comte d’Almenara, 26-23 pactes i condicions d’arrendaments de dominis senyorials.

13 Arxiu del comte d’Almenara, 24-2, 1718.

14 Arxiu Municipal Almenara, c- 155-03, any 1666, f. 1

15 En el document es menciona on estava guardat el forment en 1666,  en una de les plantes superiors dels 
palau.
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dix saber per aver los dit lo dit Verdecho».

Altre dels interrogats, va ser Felix Agustí llaurador de la vila de trenta-tres anys. 
Aquest va comentar que ell podia testificar sobre la causa i digué el següent: 

«que una nit anant per lo carrer Major de la vila de Almenara, a la que estigué entre casa 
de Jacinto Verdecho y Josep Ferrer veu un home que anava Plaça amunt en una taleca al coll 
plena perquè no sap ell testimoni, si la portava en forment ni altre genero de gra, perçò que es 
de nit ni coneixia al home ni menys podia endevinar lo que portava dins de dita taleca ni tam-
poch, veu de a on eixia lo tal home, si que el veu en la Plaça16 en dret de dit carrer Major i açò 
és y no altra cosa».

Després del testimoni de Felix Agustí, el justícia passà a cridar a Joan Verdecho de 
Macia, per seguir el fil de l’interrogatori, segons la informació donada per Jeroni Royo. 
Joan era també llaurador de la vila, de trenta-sis anys i habitador de la casa senyorial, on 
estava la cambra del forment. Va testificar que: 

«estant en son llit per dos atres ocasions deves la matinada senti que obrien les portes de 
la dita casa les del carrer y que com senti que les obries a desora, crida colerant dos o tres crits 
demanant qui eren y no li respongueren y que així mateix, succehint lo referit altre mati crida 
també colerant quis axo qui obrils les portes a estes ores y entonces li respongue Llorenç 
Demeto dient yo so y en la veu lo conegué, però que no sap a que entrava ni deixava de en-
trar17».

El document analitzat finalitza amb aquest testimoni i no hem trobat fins al moment, 
altre document que continue descrivint aquests fets. Segons les pautes que segueix el 
justícia de la vila en aquest document, considerem que probablement, aquest citaria a 
Llorenç Demeto per consultar-li si el testimoni de Joan era cert i sent així, a que havia 
entrat exactament, eixa matinada en la casa senyorial? No obstant, per saber alguna cosa 
més sobre aquest cas, sols ens queda seguir la pista de l’interrogatori i esbrinar alguna 
cosa sobre el veí citat; qui era Llorenç Demeto?

Cebrián Mezquita en les seues transcripcions de l’arxiu parroquial d’Almenara, ens 
proporciona informació rellevant sobre la família dels Demeto, en aquesta data. Els De-
meto eren els beneficiaris de la capella de la casa senyorial, consagrada a la Mare de Déu 
dels Desemparats, però es denominava tradicionalment Capella de la Sang, perquè era 
allí on celebraven els actes de la confraria de la Sang. Cosa que, ens dóna lloc a pensar 
que els motius de l’entrada de Llorenç Demeto en la casa estaven relacionats amb l’as-
sistència de la capella o alguna cosa relacionada amb ella.

Segons la documentació, la casa dels Demeto era la continua a la casa senyorial, en 
el mateix carrer Major. A més, com descriu Cebrián Mezquita, la casa dels Demeto tenia 

16 La plaça citada pel testimoni és l’antiga Plaça del Palau, actual Plaça de la Font.

17 Arxiu Municipal Almenara, c. 155-03, any 1666, f. 1.
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un accés directe a la capella per una menuda porta: «Detrás de la puerta principal de 
dicha casa se ve una pequeña puerta tapiada, que debío dar acceso a la capilla». Clar que 
no sabem si la porta que comunicava la capella amb la casa dels Demeto estava feta en 
aquesta època o es va fer en posterioritat.

Segons el llibre mortuori, Mossèn Joan Demeto, beneficiat de la parròquia, va ser 
assassinat a València el dia 12 de març de 167218.

Si s’accedeix a la documentació de l’arxiu parroquial d’Almenara i segons es descriu 
en les visites pastorals del senyor bisbe de Tortosa, entre els anys 1664 i 1690, la capella 
es trobava amb greus perills estructurals. Justament, el mur Oest de la capella de la Sang, 
aquell que donava a la casa dels beneficiats Demeto, havia sofert un despreniment. El 20 
de novembre de l’any 1664 el Bisbe En Joan Baptista Verdejo va manar en la seua visita 
pastoral que: «s’arregle per haver caigut la pared que llindava amb la casa del beneficiat 
Juan Demetto». En la visita de l’any 1665 el Bisbe torna a manar: «que dins de sis mesos 
s’arregle la sagristia de la capella, per haver-se derruït la paret que llindava amb la casa 
del beneficiat. L’obra havia de ser costejada pels hereus del beneficiat i pels clavaris 
majorals de la confraria de la Sang19». En la visita del 16 de maig de 1680 pel bisbe Fr. 
José Frageda, encara no s’havia reedificat la part derruïda de la sagristia20, que va seguir 
en ruïna fins 1698 quan finalment es va reedificar21.

Amb el coneixement d’aquesta informació sobre l’estat ruïnós de la capella de la 
Sang i la relació d’aquesta capella amb la família dels Demeto, podem intuir els motius 
de l’entrada del citat Llorenç Demeto en la casa senyorial. Finalitzem en aquest punt, 
sense saber si els rumors que corrien per la vila sobre l’extracció il·lícita del forment de 
la cambra eren certs o no.  

CONCLUSIONS

Les cambres eren els bancs de l’època, llocs on es controlava el forment per repartir 
sement per plantar entre els veïns de la vila per a la següent collita i on disposar d’ali-
ments, en els moments de carència i necessitat dels veïns. Per la qual cosa, tenien un 
paper de rellevància a les viles i els rumors d’apropiació il·lícita del forment donaren lloc 
a una sèrie d’interrogatoris per descobrir la veritat. No obstant, el futur de les cambres es 
va veure limitat per una sèrie de disposicions i catàstrofes que dificultaren el seu funcio-
nament. A partir del 16 de març de 1751, es va decidir centralitzar totes les cambres del 

18 Ídem Rotllo 02, any 1672, pàg. 241.

19 Ídem Rotllo 02, any 1665, pàg. 239.

20 Ídem Rotllo 02, any 1680, pàg. 242.

21 Ídem Rotllo 02, any 1698, pàg. 249.
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Regne. El Secretari d’Estat i del despatx Universal de Gràcia i Justícia va ser nomenat 
Superintendent General de totes les cambres del Regne, fet que va comportar que els 
pobles tingueren l’obligació d’atorgar-li els comptes d’aquestes i informar de tots els 
problemes relacionats. Les imposicions realitzades a les cambres per part de l’Estat Cen-
tral i, a més, la gran crisi de subsistència de 1803 i 1804 agreujaren la situació i ocasio-
naren, les fallides de les cambres davant la impossibilitat dels llauradors de tornar-ne els 
grans i els diners obtinguts. Poc després, els saquejos i la destrucció de la guerra del 
francès iniciada en 1808, agreujaren per complet la situació i el manteniment d’aquests 
immobles22.

22 BOSÓ DOMÉNECH, ESTEL, «Almenara 1808-24, La guerra del francés-trienni liberal», Butlletí de 
la Societat Castellonense de Cultura, LXXXVIII, 2011. 
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Fig. 1: Almenara 1920 Fotograa de Sarthou Carreres.

Fig. 2 Plànol d’ubicació del palau senyorial en l’antiga trama urbana d’Almenara.
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Fig. 3: Croquis de la Planta baixa del palau.
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Fig. 4: Croquis de la Planta noble del palau
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Resum: 

El treball se basa en la introducció dels estudis d’agrimensura en l’Institut de Segona Ensenyança de 
Castelló durant el segle XIX. La majoria dels alumnes, al voltant d’una centena, es van matricular a partir 
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This paper is based on the introduction of the surveying studies in the Secondary School of Castellón 
during the XIXth century. Most of the pupils -about one hundred —were registered starting 1859 and they 
came from both the province and the rest of Spain. The final exam— once they had overcome their studies- 
consisted in taking a theoretical test and a practical test. This last one was based on the achievement —with 
the measuring tools decided by the teachers court— of a map of a zone around the city or the city itself. 
These maps mean an added value of this paper because, thanks to them, we can see, on a large scale, the 
streets and squares of the city of that time. The interest of studying the surveying can be also related to the 
consequences of the confiscation which had provoked the estimation and measure of the land, as well as the 
change of its proprietors.
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INTRODUCCIÓ

L’aparició recent a l’arxiu històric de l’Institut (AHR) de 112 expedients del títol 
d’agrimensors perits taxadors de terres1 ha donat lloc a la realització del present treball 
d’investigació. 

Ja es tenien referències abans de l’existència de la càtedra d’agricultura2 en 1859 per 
atendre els referits estudis implantats el mateix any i de la compra d’un camp de pràcti-
ques agrícoles per la Diputació provincial en el curs 1863-643, però la troballa dels es-
mentats expedients justifica el seu estudi per la valuosa informació aportada tant dels 
propis alumnes, de la importància de l’agricultura en el segle XIX a la província, com de 
l’existència de plànols de diferents parts de la ciutat de Castelló i del seu terme realitzats 
pels propis alumnes en l’examen per l’obtenció del títol. 

No és necessari realçar la importància de l’agricultura tan a Espanya com a Castelló 
durant el segle XIX que ocupava la major part de la població activa de manera directa o 
indirecta, tenint un pes fonamental en la creació de riquesa. Però, a part d’aquesta situa-
ció estructural, la implantació dels estudis d’agrimensura no apareixen de manera aïlla-
da, sense cap relació en el context històric, sinó que estan dintre del conjunt de les dife-
rents mesures liberals que lentament anaven implantant -se a Espanya. En aquest cas del 
sistema educatiu que des de l’inici de l’etapa isabelina anirà regulant -se, citem per 
exemple, el Plan General de Estudios (Plan Pidal) de 1845, però sobretot la Ley Moyano 
de 1857 que fruit del consens entre moderats i progressistes significarà la consolidació 
del sistema educatiu liberal i una major estabilitat de l’ensenyament públic. Concretament 
s’establiran en la 2.ª ensenyança els estudis de batxillerat i d’aplicació a les professions 
industrials, clarament diferenciats, i entre aquets últims, els d’agricultura, que fan refe-
rència al cas que ens ocupa. 

L’interès pels estudis d’agrimensura i la formació de nous professionals d’aquesta 
branca4 està relacionat per les noves mesures dels governs liberals en temes relacionats 
amb l’agricultura, en primer lloc de les lleis de desamortització de 1836-37 de Mendizabal 
o de Madoz en 1854-56 que van posar en circulació una gran extensió de terra en les 
noves mans de la naixent burgesia terratinent, terra que era necessari quantificar de ma-

1 Arxiu històric de l’IES F. Ribalta (AHR) Caixes nº 623 Agrimensors I (lligalls nº 1-44), 807 Agrimen-
sors II (45-83) i 1622 Agrimensors III (84-113). 

2 El primer titular de la càtedra fou el professor substitut Tomás Museros Rovira, natural de Castelló.

3 I Centenario del Instituto de Castellón (1 4 -1 4 ), Publicaciones del Instituto de Enseñanza Media 
«Francisco Ribalta», Castellón, Imprenta Mas, 1947, p. 30.

4 També parla d’aquest interès per l’agricultura i agrimensura, Vicenta ALTAVA RUBIO en el seu treball 
«La función social del Instituto de Castellón en el siglo XIX», en L’Institut . ibalta, Diputació de 
Castelló, 1994.
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nera exacta per a que tinguera els efectes corresponents en el mercat. La terra que s’ad-
quiria en les subhastes de bens nacionals s’havia de delimitar per no entrar en conflicte 
en els nous veïns a l’hora d’explotar-la i fer-la rendir. Abans, en l’Antic Règim aquests 
aspectes tan concrets no tenien tanta importància perquè el rendiment no era tan alt i els 
límits de la propietat a vegades eren difusos, transmesos oralment de generació en gene-
ració, tant és això que el titular de la propietat d’algunes parts havia estat dubtoses origi-
nant conflictes socials i sols la força dels poderosos resolia la disputa.

També va influir en el desenvolupament d’aquests estudis la implantació el 1845 de 
la reforma tributaria d’Alejandro Mon, ministre d’Hisenda del govern Narváez de 1844-
46, al principi de l’època moderada isabelina, per la qual s’establien entre altres, els im-
postos directes sobre els cultius, que d’alguna manera obligava a mesurar les propietats 
amb l’alçament de plànols quan el cas ho requeria, per tal de pagar a Hisenda exactament 
la contribució establerta5. Així la necessitat d’agrimensors es va veure incrementada en 
els anys següents a la implantació de l’esmentada llei.

LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA

El 9 de setembre de 1857 es va aprovar l’anomenada Llei Moyano (per ser Claudio 
Moyano ministre de foment del moment) que va significar un avanç en la consolidació 
de l’ensenyament públic liberal, del qual havia estat un antecedent el Pla General d’Es-
tudis de 1845 (Pla Pidal). La Llei Moyano va ser fruit del consens entre moderats i pro-
gressistes6 i per això la seua estructura general, llevat de variacions puntuals, durarà fins 
el segle XX. Pel que es refereix als estudis de segona ensenyança, aquestos es divideixen 
en Estudis generals, que permeten l’obtenció del títol de Bachiller en Arts després d’un 
examen final de Grau, necessari per l’accés a les diverses Facultats de la Universitat, i els 
Estudis d’aplicació, al final dels quals obtenia un Certificat de perits que habilita l’ingrés 
a les Escoles Superiors, d’enginyeria i Belles Arts. Aquestos estudis de Segona ense-
nyança es podien fer de forma simultània, però l’obtenció del Certificat de perits no 
significava que l’alumne era igualment bachiller. De fet, apareix un document a l’arxiu 
de l’Institut F. Ribalta (AHR, caixa 55, nº de ligall 94), en què l’enginyer en cap de pri-
mera classe del cos de Monts i cap del districte forestal, natural de Requena, Victoriano 

5 BURGUEÑO, J.: «L’ensenyament de l’agrimensura a l’Institut de Lleida (1857-1887)», en Cartografia 
i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2011, pp. 49-66; 
MURO, J. I.: «Los agrimensores y peritos tasadores de tierras formados en el Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza de Tarragona durante la segunda mitad del siglo XIX», en Cartografia i Agrimen-
sura a Catalunya i Balears, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2011, pp. 67-85.

6 DIAZ ALCARAZ, Francisco y MORATALLA ISASI, Silvia, «La segunda enseñanza hasta la dictadura 
de Primo de Rivera», evista de la acultad de Educación de Albacete, nº 23, Universitat Castilla-La 
Mancha, 2008, pp. 255-282.
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Montes Pérez, natural de Requena (Valencia) demana poder examinar-se de Fisiologia e 
Higiene i d’Agricultura, per completar el Batxillerat de Segona ensenyança (... y no 
falt ndole m s asignaturas para el completo de las que constituye el Bachillerato de 
Segunda ense anza...).

Dels estudis d’aplicació que són els que ara tractem, permetien entre altres l’obtenció 
del títol d’Agrimensor Perito tasador de tierras , que són l’objecte del present estudi. En 
el reial decret de 30 d’agost de 1858 (Gaceta del 31 d’agost) s’especifica les assignatures 
que han d’estudiar. L’article 8é diu exactament:

Los alumnos que hubieran estudiado dibujo lineal, los dos cursos de matemàticas ele-
mentales, el de topografia con el dibujo correspondiente, los elementos de física y las nocio-
nes de historia natural y de agricultura teórico-pr ctica, podr n aspirar, mediante un exa-
men general, al título de agrimensores y peritos tasadores de tierras  mas no se les expedirà 
este documento hasta que hayan cumplido 20 a os de edad. 

Aquestes set assignatures són les que apareixen en els 112 expedients del títol de 
cadascú, certificades pel secretari del centre. En cadascuna afegeix el centre i curs en què 
es va aprovar. Els dos cursos de matemàtiques elementals es concreten quasi sempre en 
Aritmètica i Àlgebra, i Geometria i Trigonometria, en molt poques ocasions posa dos 
cursos de matemàtiques elementals. En l’assignatura de Dibuix lineal, la majoria de les 
vegades s’aprovat en un Institut, però en algun cas es fa en l’Escola de Belles Arts.

En els certificats de les assignatures també apareixen en poques vegades, altres ma-
tèries com la geografia, el francès, religió que no estaven incloses en l’esmentat decret.

També hi ha el cas de dos alumnes que tenen el títol de batxiller (Pedro Pascual Martin 
Escriche, i Pedro José Narvón Muñoz, els dos de Terol), un altre és mestre superior i 
batxiller(Jose Campos Miravete, de Terol), un és professor de veterinària i del mateix 
Institut (Tomás Museros Rovira7), tres ajudants d’obres públiques (Manuel Lozano 
Dosdad, Enrique Alloza Agut i Vicente Serrano Aparisi, els tres veins de Castelló).

ELS ALUMNES

L’accés a l’Institut es produeix a partir dels nou anys segons la llei Moyano, però per 
a cursar els estudis d’aplicació s’exigia haver complit els 10 anys, ara bé com la mateixa 
llei deia, citada abans, no s’expedirà el títol fins complir els 20 anys, per tant hi ha un 
lògic relaxament per començar els estudis. Cal tenir en compte que l’edat comptabilitza-
da és el de la sol·licitud per realitzar l’examen final.

7 Professor ara del mateix Institut de Castelló, formava part dels tribunals moltes vegades per examinar 
als futurs agrimensors. Va ser també un dels primers impulsors dels estudis d’agricultura a l’Institut.
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Heus ací la taula d’edats, encara que no tots els alumnes (21) la fan constar:

EDAT
NOMBRE 
ALUMNES

EDAT
NOMBRE 
ALUMNES

EDAT
NOMBRE 
ALUMNES

EDAT
NOMBRE 
ALUMNES

16 1 24 2 32 3 40 0

17 3 25 9 33 1 41 1

18 8 26 3 34 1 42 0

19 8 27 3 35 0 43 0

20 12 28 1 36 1 44 0

21 7 29 1 37 0 45 1

22 6 30 2 38 4 63 1

23 11 31 1 39 0

De tots els alumes que posen l’edat (un 80% del total), el 70% estan compresos entre 
els 18 anys i els 25, per tant entre aquestes edats ha d’estar la mitjana, essent els 20 anys 
amb 12 alumnes i els 23 amb 11, els grups d’edat amb més alumnes. De la resta podem 
dir que l’alumne més jove té 16 anys (Emilio Martí Noel, de Cabanes) i de 17 anys hi ha 
tres (Francisco Blasco Rovira, Vicente Segarra Salomón els dos de Castelló i Joaquin 
Segura Fabregat, de Torreblanca). A l’altre extrem hi ha un alumne que té 63 anys 
(Bautista Gaya Escapa, natural d’Onda). Hi ha dos amb més de 40 anys, l’esmentat 
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Tomás Museros Rovira i Joaquin Monsonís Monterde, natural de Xèrica (Castelló). De 
30 a 40 anys hi ha 13 alumnes, la qual cosa significa que l’edat avançada no era inhabi-
tual, possiblement alguns d’aquestos ja exercirien aquesta mateixa tasca d’agrimensor i 
en aquest moment tindrien l’oportunitat d’obtenir el títol per si fos exigència al signar 
alguna mesura en un document oficial. 

La procedència geogràfica dels alumnes és molt variada, però destaca evidentment la 
capital Castelló amb la seua província que representa la meitat de l’alumnat. D’altra 
banda, les províncies limítrofes fan també una aportació important tenint en compte que 
tant València, Tarragona i Lleida també tenien en els respectius Instituts estudis d’agri-
mensura. De Terol no en tenim notícia. Precisament de les províncies de Tarragona, 
València i Terol procedia el 32’1% dels alumnes. El 20% que falta era originari de la 
resta d’Espanya, relacionats probablement amb l’arribada de funcionaris a la capital re-
cent estrenada.

La dispersió dels alumnes entre 20 pobles de la província de Castelló és a causa de la 
immigració i la lògica atracció de l’interior, més rural encara que la capital, a la recerca 
de millors oportunitats econòmiques. 

Naturalesa (lloc de naixement) dels alumnes agrimensors

CASTELLÓ I PROVÍNCIA

Albocàsser 1
Alcalà de Xivert 5
Almassora 1
Almenara 2
Artana 2
Borriana 1
Borriol 1
Cabanes 2
Càlig 1
Castelló 23
Coves de Vinromà 2
L’Alcora 1
Morella 2
Nules 2
Onda 3
Rosell 1
Sant Jordi 1
Torreblanca 1
Vall d’Uixò 2
Viver 1
Xèrica 1
TOTAL 56 (50 %)
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PROVÍNCIES LIMÍTROFES: VALÈNCIA, TARRAGONA I TEROL

Aielo de Malferit (Val) 1
Calamocha (Terol) 1
Canet de Berenguer (Val) 2
Catarroja (Val) 2
Chiva (Val) 1
Faura (Val) 1
Godall (Tarragona) 1
La Galera del Pla (Tarragona) 1
Linares (Terol) 1
Llíria (Val) 1
Mas de Barberans (Tarragona) 2
Moncada (Val) 1
Pedralva (Val) 1
Rubielos de Mora (Terol) 1
Russafa (Val) 1
Santa Bàrbara (Tarragona) 1
Sueca (Val) 1
Terol 5
Tortosa (Tarragona) 1
Ulldecona (Tarragona) 4
València 5
Villarroya (Terol) 1
TOTAL 36 (34’2%)

RESTA D’ESPANYA 

Almeria 1
Borja (Saragossa) 1
Bucias (Girona) 1
Castro de Caldelas (Orense) 1
Checa (Guadalajara) 1
Guadalajara 1
Piera (Barcelona) 1
Pozo de la Cañada (Albacete) 1
Puebla de Don Fadrique (Granada) 1
Santiago de Trasaris (Orense) 1
Saragossa 1
Torres (Almeria) 1
Turégano (Segovia) 1
TOTAL 13 (12’3%)
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La distribució de la matrícula dels alumnes per obtenir el títol d’Agrimensor Perito 
tasador de tierras al llarg del segle XIX mostra un perfil clarament diferenciat entre els 
últims anys d’Isabel II, on assoleix la major incidència, per anar declinant en el periode 
del Sexenni revolucionari i acabar per desaparèixer durant la Restauració (regnat d’Al-
fons XII).

Aquestes serien les dades:

CURSOS ALUMNES CURSOS ALUMMNES CURSOS ALUMNES

1859-60 1 1868-69 11 1877-78 0

1860-61 2 1869-70 1 1878-79 7

1861-62 5 1870-71 1 1879-80 1

1862-63 6 1871-72 3 1880-81 0

1863-64 13 1872-73 2 1881-82 0

1864-65 16 1873-74 1 1882-83 0

1865-66 17 1874-75 1 1883-84 0

1866-67 9 1875-76 0 1884-85 1

1867-68 13 1876-77 1
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Segons aquestes xifres, durant els últims anys del període isabelí es matricularia un 
73’2% dels alumnes, mentre que durant el Sexenni ho ha el 17%, i per últim en la 
Restauració d’Alfons XII seria sols d’un 9’8%. 

Malgrat que l’últim alumne matriculat (Francisco Ramon Bonet Tolós, natural de 
Càlig), per obtenir el títol és del curs 1884-85, en realitat els estudis d’aplicació a l’agri-
cultura s’havien suprimit el 1876 (article 3r de la llei de 1 d’agost de 1876) i encara que 
la reial ordre del 16 d’agost de 1876, disposició 13ena, disposava que no s’admetran 
noves matrícules per la carrera pericial d’Agrimensors taxadors de terres, en realitat, 
com veiem els matriculats (molt pocs) per obtenir el títol es perllongaran fins 1884-85, 
per tal de respectar els drets d’examen als estudiants que havien iniciat aquests estudis, 
però també a causa d’un error d’interpretació en la normativa.8 En realitat seran 10 alum-
nes en els últims 8 anys.

A la llarga els agrimensors seran substituïts pels pèrits agrícoles però la seua forma-
ció quedarà fora de la competència dels instituts d’ensenyament secundari. No obstant 
això, els agrimensors seguiran exercint la seua funció, és a dir, la formació del cadastre, 
la taxació de finques rústiques, parcel·lacions, alçaments de plànols, fitació de finques, 
fixar els límits de les finques, etc, d’altra banda, al mateix temps, veient el perill el futur 
de la professió es van organitzar i defensar corporativament davant les noves titulacions, 
però el temps, la modernització de les mesures i els nous estudis anaven en contra 
d’aquests professionals.

8 BURGUEÑO, J., Ibidem.



ELS PROFESSORS

La composició dels tribunals per examinar als aspirants al títol d’Agrimensor Pèrit 
taxador de terres, ens donarà una primera idea sobre els professors que van impartir les 
classes als alumnes en l’ensenyança dels estudis d’aplicació d’agricultura. Els tribunals 
estaven integrats per tres membres: el president, el vocal-secretari i el vocal. 

En 6 dels 112 expedients que hem estudiat, no apareix qui forma part del tribunal, i 
en un altre, sols està el president. 

Amb el càrrec de president del tribunal, qui participa de forma aclaparadora (68% de 
les vegades) és Domingo Herrero Sebastián, un dels professors més emblemàtics dels 
primers anys de l’Institut, va ser Director en quatre etapes, la primera de 1855 al 1857 i 
l’última de 1868 al 1875. Fou també secretari en el moment de la creació de l’Institut el 
1846 fins el 1855. Així mateix, catedràtic de Matemàtiques, que en un principi tenia 
aparellada també la Geografia9, fins la seua jubilació el 1892. Apareix igualment unes 
poques vegades com a vocal.

També Francisco Llorca Ferrandis, que fou catedràtic de Física-Química i Història 
Natural, fins la segregació d’aquesta última en 1863, quedant sols de la primera fins la 
seua mort el 1884, va ser president de tribunal el 26’5% de les vegades. Aquest eminent 
professor, doctor en medicina, també va ser Director de l’Institut intercalant-se en el 
càrrec de manera molt semblant a com ho feien els polítics de torn de la Restauració, amb 
Domingo Herrero. També està en algunes ocasions com a secretari.

Entre els vocals secretaris hi ha tres que destaquen de la resta per les vegades que 
participen, Tomas Museros Rovira, en primer lloc amb un 27’5% de les vegades. Aquest 
professor va ser anomenat quan es va introduir a l’Institut l’ensenyament de l’Agricultu-
ra el 1859. Era professor substitut, tècnic en la matèria perquè havia sigut professor en 
l’Escola Central d’Agricultura en La Flamenca, a Aranjuez, per tant va ser el que va or-
ganitzar en un principi l’ensenyament de l’agricultura a l’Institut, però mai va accedir a 
la càtedra. No obstant això, en el curs 1865-66 apareix com un dels aspirants alumne al 
títol d’agrimensor, del qual en 29 ocasions (no en aquest cas) va formar part del tribunal 
de l’Institut, per obtenir-lo. 

L’altre vocal secretari destacat (18% de vegades) és Catalino Alegre Renau, que 
també fa unes poques vegades de President del tribunal. És catedràtic de Ciències 
Naturals i en alguna ocasió d’Agricultura quan aquesta matèria va estar agregada a la 

9 «... la geografia se incluia en las secciones de Ciencias de los estudios universitarios —como Geografia 
astronómica, física y política o como Geografia física y matemàtica— hasta la reforma de los estudios 
de la Facultad de Filosofia realizada el 30 de septiembre de 1898...» en LUIS GOMEZ, Alberto, La 
geografia en el bachillerato espa ol, Universitat de Barcelona, 1985, pag. 96-97.
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primera. També va ser Secretari i Director del l’Institut, precisament quan mor el 1891 
estava amb aquest càrrec. 

Pedro Aliaga Millán està com a vocal secretari el 17% i de vocal simplement, el 22% 
de les vegades, per tant participa molt activament en la formació d’aquests tribunals. Era 
titular de la segona càtedra de Matemàtiques fins que mor Domingo Herrero i es fa càrrec 
de les dues, fins el trasllat a València el 1901. Fou també Director i Secretari del centre. 

El tercer membre del tribunal era el vocal, simplement, dels quals el que va ser més 
vegades fou Catalino Alegre amb un 23’8%, amb el mateix percentatge està José Vicente 
Martí Mallol, catedràtic de Dibuix lineal i topogràfic fins la seua mort el 1869. Després es 
va nomenar auxiliar substitut a Pascual Vallés Riba, fins 1874, a continuació a Bernardo 
Mundina Milallave, autor d’una istòria, eografia y Estadística de la provincia de 
Castellón, publicada el 1873. Pedro Aliaga Millan també destaca com a vocal amb un 22%.

Professors que van participar en els tribunals amb el número de vegades en qualsevol 
dels tres càrrecs:

PROFESSOR PRESIDENT SECRETARI VOCAL TOTAL

Alegre Renau, Catilino (CN)  25 50

Aliaga Millán, Pedro (Mat) - 18 23 41

Barchino Rubert, Enrique (Dib) - 6 - 6

Domenech Bueso, Francisco (CN) - 2 - 2

Fornes Bou, Antonio (Hist) - - 1 1

Fuster Galbis, Pedro (Agr) - 9 - 9

Herrero Sebastian, Domingo (Mat) 72 - 7 79

Llorca Ferrandis, Francisco (FQ) 28 8 5 41

Martí Mallol, Jose Vicente (Dib) - 8 25 33

Matutano Mas, José (Arit) - 5 - 5

Museros Rovira, Tomás (Agr) - 29 9 38

Pla Simbor, Tomás (Mat) - - 10 10

Remolar Sanchis, Vicente (Ret) - 1 - 1

La participació total de sis professors (Herrero, LLorca, Alegre, Museros, Aliaga i 
Martí) representa el 90% del total, per tant podem dir que són ells com titulars de les 
assignatures d’aplicació d’agricultura els que lògicament examinaran més vegades als 
aspirants al títol d’agrimensor. Com que per cada alumne s’escollia un tribunal, ja que 
aquest s’examinava individualment, l’aparició d’altres professors serà esporàdica, per 
suplir les necessitats d’examinar que podia tenir algun altre dels habituals. Fins i tot al-
gun d’ells com Vicente Remolar (una vegada, de secretari) era auxiliar de lletres, no te-
nia res a veure amb les assignatures específiques de l’agrimensura. 



ELS EXÀMENS

Una vegada l’alumne havia superat les assignatures corresponents als estudis d’apli-
cació del batxillerat, feia la sol·licitud per examinar-se, formant-se el tribunal i sotme-
tent-se a una primera prova de coneixements generals teòrics i si la superava, el mateix 
tribunal li indicava l’exercici pràctic (alçament d’un plànol a escala indicant les mesures) 
i l’aparell a utilitzar, de la segona prova que havia de presentar al dia següent al mateix 
tribunal, el qual després de revisar-lo i formular preguntes sobre el mateix, si era el cas, 
emetia la qualificació definitiva. Si aquesta resultava aprovada, l’alumne obtenia el títol, 
però no se’l podia expedir i per tant, fer-lo servir, fins no complir els 20 anys d’edat 
(Reial Decret 30 d’agost de 1858, Gaceta de Madrid, del 31 d’agost). En alguns casos 
veiem com l’alumne ajorna la tramitació del títol per raons de l’edat, però també per l’ 
elevada taxa de la tramitació administrativa (320 rals) superior a la del batxiller i que 
representava una despesa important en una economia modesta. Un obrer industrial cap a 
1860 guanyava un jornal entre 5 a 11 rals al dia, segons lloc i branca industrial, un mestre 
d’un poble de menys de 1000 habitants uns 2500 rals a l’any, un empleat de ferrocarril 
entre 7 i 10000 rals a l’any10. Un camperol al País Valencià, a l’horta entre 3 i 13 rals11. 
En les sol·licituds estudiades hi ha 20 (17’8%) alumnes que no arriben a l’edat establerta. 
De tots ells, Alvaro Montero Ortega (19 anys), Ramón Pla Marzo (19), Juan Bautista 
Cuenca Creus (18), Ramon Fernández Bujanda (19), José Prades Viché (no apareix 
l’edat), Tomás Martí Camilo (19 ) no consta a l’expedient que feren el dipòsit, però igual 
passa amb José Dominguez Sanz (23 anys), Policarpio Serrano Garcella (38 anys). 
D’altra banda Domingo Fletxer Ramos (21 anys) va fer el dipòsit 16 anys després, el 
1881 i Bautista Martinez Avinent (18 anys), tres anys més tard, el 1872. 

En aquestes proves l’alumne s’examinava de manera individual, per tant, per cada 
alumne es formava un tribunal. Un aspecte que cal destacar és que després de fer el pri-
mer examen, a l’alumne se l’indicava per part del tribunal el terreny o l’edifici concret 
que tenia que representar i mesurar, i que havia portar-lo fet al dia següent. Per tant, en 
primer lloc havia de desplaçar-se al lloc corresponent que podia estar en la mateixa ciutat 
o en el terme, a continuació fer les mesures adients i després dibuixar-lo per entregar-lo 
al dia següent. No havia de perdre temps per en fer totes aquestes operacions si volia 
tenir el plànol a punt per presentar-lo el matí següent. No era un exercici senzill, sols 
tenint en compte la logística que havia de desplegar, ja que no existien mitjans de trans-
port ràpids i a més a més, havia de tenir a l’abast els aparells que li demanaven, i suposem 
que alguna ajuda per mesurar distàncies, que eren certament llargues, pensem per exem-
ple, en el perímetre de la plaça de l’ermita de la Verge de Lledó. D’altra banda en els dies 
que es celebraven varis exàmens, el tribunal no repetia el mateix plànol, en realitat entre 

10 TUÑON DE LARA, M.: La Espa a del siglo XIX, Laia, Barcelona, 1976, pp. 205-206.

11 JUTGLAR, A.: L’era industrial a Espanya, Nova Terra, Barcelona, 1962, pp. 126-130.
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els 112 expedients d’alumnes, hi ha 55 plànols diferents, això significa que hi ha molt 
poca repetició, però mai en un mateix dia de tots els anys (1859-1885) en què es van 
celebrar exàmens. 

En el moment d’indicar el lloc concret per realitzar el plànol, ja hem dit que també se 
li indica l’aparell12 que ha d’utilitzar. Tot respectant el nom que apareix al document, 
aquest és el nombre de vegades que s’anomena cada aparell:

Brúixola + cinta 1

Brúixola 3

Cartabó 1

Cinta 5

Escaire 2 

Grafòmetre 21

Pantòmetre + cinta 1

Pantòmetre 36

Planxeta 24

Sextant + planxeta 1

Sextant 2

Sense dades 15

No sabem si l’alumne havia d’aportar ell mateix l’aparell que li indicava expressa-
ment el tribunal o podia agafar-lo del mateix Centre, del gabinet d’Agricultura, ja que 
s’ha de pensar que tots ells no eren habituals en els domicilis i la seua adquisició resulta-
va cara, afegint més encara les despeses per obtenir el títol, i difícils d’aconseguir. També 
es podien demanar prestats a algun professional. D’altra banda, és quasi segura l’existèn-
cia dels aparells al Centre, ja que en l’exposició —Geo-metries— que es va dur a terme 
a Castelló al maig del 2013 a la sala Sant Miquel, patrocinada per la Fundació Caixa 
Castelló, es van poder presentar la majora dels aparells que encara estan actualment en 
els departaments de Ciències Naturals i Física i Química. En realitat els únics que es van 
portar de fora van ser la planxeta i el sextant, possiblement perquè després de 150 anys 
s’han perdut després del canvi de local el curs 1916-17 o els avatars de la Guerra Civil 
1936-39 quan l’Institut es va traslladar a València o es va convertir part d’ell en hospital 
i molts llibres i material va anar a parar a les golfes del centre o a altres llocs. No obstant 

12 GIOL SOLDEVILLA, Isidro, Tratado de agrimensura, Imprenta de Manuel Minuesa, Madrid, 1876. 
CHEVALIER, Arthur, Catalogue, explicatif et illustré des instruments de géodésie, mathématiques, 
marine de la maison..., imprimé chez Bonaventure et Ducessois, Paris, 1860.
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això, en les diverses memòries13 de l’Institut hi ha una relació del material que anava 
adquirint-se i en la del curs 1862-63 apareix, per exemple, el sextant de reflexió i l’escai-
re de reflexió. 

EL PLÀNOLS DELS ALUMNES

Hem dit abans, que quant a l’examen per obtenir el títol d’Agrimensor Pèrit taxador 
de terres, l’alumne havia de fer l’alçament d’ un plànol d’un zona de Castelló o del seu 
terme, proposat pel tribunal corresponent i que havia d’entregar-se acabat el dia següent, 
amb el qual, aprovant-li’l14, l’alumne obtenia l’esmentat títol.

Dels 112 expedients apareguts, 9 d’ells no porten el plànol demanat, potser per ha-
ver-se perdut, el fet, és que no s’han conservat.

Aquests plànols confeccionats pels alumnes en un breu termini, a escala, amb les 
mesures corresponents de cada part, alguns d’ells amb color, amb l’aclariment mitjan-
çant números de cada lloc, amb l’orientació corresponent, tenen el valor de mostrar-nos 
a gran escala una sèrie de zones de la ciutat de Castelló i del terme municipal de gran 
interès per comprendre la forma i l’abast d’aquests espais a meitat del segle XIX. Encara 
que els autors són els propis alumnes, no oblidem que estan examinats per un tribunal i 
aprovats amb major o menor qualificació. 

Com que el plànol més antic és del curs 1859-60, no podem sinó agafar com a refe-
rència el plànol de Francisco de Coello15 realitzat l’any 1852 per a situar-nos en la ciutat 
de Castelló de la mateixa època. 

A meitat del segle XIX Castelló encara no havia escomès les grans obres civils que 
identificaran la ciutat durant molts anys: el parc Ribalta, l’estació de ferrocarril, el teatre 
principal, la plaça de bous nova, el casino antic, l’institut nou, l’hospital provincial, el 
cementeri nou està a punt d’ inaugurar-se i la ciutat estava envoltada en gran part per la 
muralla amb les seues bateries de reforç i per la sèquia major a l’est. 

La carretera de València a Barcelona o el Camí Reial creuava pel centre del rombe, 
el carrer d’ Enmig, i la que anava al Grau, actual Germans Bou, era la carretera nova del 
mar. Per l’oest el riu Sec quedava fora de la muralla i del recinte urbà i no es veia encara 

13 AHR, caixa 1150. Memòries de l’Institut.

14 Hi ha 5 alumnes (Ramon Fernández Bujanda, Emilio Martí Noel, Pascual Ibañez Martí, Cristobal 
Lairón Alonso i Jose Llidó Vilar) que no aproven l’examen, tornen a presentar-se passats quatre mesos, 
com exigia el reglament, aprovant definitivament. El plànol del seu expedient és de l’examen aprovat. 

15 Francisco de Coello de Portugal y Quesada, (Jaén 1822-Madrid 1898). Militar i geògraf.
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assenyalat el camí que duia cap a Morella16, però sí més al sud el que anava en direcció 
a l’Alcora.

En el mateix plànol s’observa la quadrícula del centre antic medieval que recorda 
vagament el sistema hipodàmic, en ell està l’ Ajuntament, l’església Major i la resta 
d’esglésies (Sant Miquel, Sant Joan, Sant Nicolau i de la Sang). En el convent de les 
Clarisses sobre el carrer Major està l’ Institut vell que s’havia fundat el 1846 aprofitant 
les conseqüències de la desamortització. 

Fora de la quadrícula, vora la sèquia està el Palau episcopal. Al sud a l’eixida cap a 
València la caserna militar de sant Francesc i més enllà el passeig de Campoamor entre 
el camí Reial a València i el camí a Almassora. D’altra banda apareixen tres places que 
amb diferent fortuna urbanística han tingut una continuïtat fins l’actualitat: la plaça 
Mallorca, la plaça del Rei, eixamplada cap al nord després de suprimir illes urbanes al 
seu pas i la plaça de Maria Agustina, cruïlla de varis carrers en el límit de la muralla i la 
sèquia Major. 

Del total dels 103 de plànols conservats hi ha repeticions, encara que el resultat no 
siga exactament el mateix, no obstant això hem pogut classificar 55 plànols de diferents 
zones. El que més es repeteix (14 vegades) són els camps de pràctiques del mateix 
Institut, un que tenia a l’horta i l’altre al secà, així i tot són evidentment plànols diferents 
ja que cadascú estava a un lloc. També el jardí del mateix Institut és repetit 5 vegades. 
Un altre lloc prou reproduït és la caserna de Sant Francesc i els seus voltants (7 vegades), 
encara que hi ha alguna variació pels voltants que agafa. Passa el mateix amb l’ermita de 
Lledó amb 5 vegades però també amb el perímetre distint. Després ja venen aquells que 
es repeteixen 3 o 4 vegades: l’hort de Mateu Asensi, el cementiri nou (que actualment és 
el vell) i voltants, ermita de Sant Isidre, el jardí de l’Hospital (evidentment l’antic hospi-
tal de Trullols), l’oval de l’eixida de la carretera del Maestrat (aquest encara esta repre-
sentat de tres maneres més), el passeig de la Pau i l’hort de Torres.

La major part dels plànols es refereixen a llocs rurals, terrenys, camps, horts, camins, 
ja que el títol al que optaven era d’agrimensor pèrit taxador de terres i lògicament aquest 
exercici pràctic consistia en mesurar la superfícies de terres. Però no obstant això també 
hi ha alguns plànols de llocs estrictament urbans com l’estació de ferrocarril, l’església 
del Grau i els voltants, la torre de carrabiners del Grau, el pati de l’Institut, la plaça de 
Maria Agustina, el passeig de la Pau, el passeig de Ribalta, el passeig de les Salines, la 
plaça de Sant Lluís, la plaça de Santa Bàrbara i els voltants, la plaça de bous, el Horno 
del Pla, la caserna de Sant Francesc, en altres casos opten per llocs de terreny en un en-
torn urbà com el cementeri nou o el vell amb els seus voltants, el jardí de l’Hospital o de 

16 Francisco PASCUAL MAS escriu de què la construcció de la carretera de Castelló a Saragossa per 
Morella, es fa cap a 1860, en Castellón entre dos siglos, Centenario de la cooperativa agrícola San 
Isidro y Caja ural Castellon, 1896-1996, Castellón, 1996, p. 14-15.
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l’Institut, l’hort del palau del Bisbe, l’oval de la carretera del Grau o de Morella. Per tant, 
aquesta varietat de zones permetrà tenir una idea de gran part de Castelló entre 1860 i 
1880. 

Sobre aquest plànol17 s’iniciarà l’expansió urbanística del segle XIX i la conseqüent 
renovació urbana. 

ELS PLÀNOLS18

Estació de ferrocarril, alumne Joaquin Segura Fabregat (1864) (Figura 1)

La disposició del plànol de l’estació de ferrocarril en forma de triangle respon exac-
tament a com l’hem vista fins el soterrament de l’últim trasllat.

L’elaboració del plànol que anem a explicar es realitza dos anys més tard (1862) de 
la inauguració de l’estació.

L’espai de l’estació està situat a l’oest de la ciutat en una zona que estava als afores 
en contacte amb l’espai rural d’horts i construccions de masos alguns dels quals encara 
perviuen actualment.

Per la part nord creuava de forma transversal la carretera de Morella, formant un pas 
a nivell, amb les corresponents andanes i arbres a cada costat. 

Davant de l’estació passava un camí de forma paral·lela, del qual, davant de la porta 
de l’estació partia un altre que aniria al centre de la ciutat.

Per darrere de l’estació també hi havia un camí veïnal que arribava a la carretera de 
Morella.

L’estació pròpiament dita estava formada per les vies corresponents i la resta de de-
pendències. L’edifici principal amb porta d’entrada i un terraplè que donava a les vies 
encara es conserva. Després, aïllades de l’edifici principal, al sud-oest, estaven les cotxe-
res i les habitacions dels guàrdies. També hi havia el jardí del cap de l’estació entre les 
dues vies principals i la de servei (apartadero). Tota ella estava envoltada per un enreixat 
que encara recordem.

En la memòria que guardem existia un magatzem en la part sud de l’estació adossat 
al enreixat prop de l’edifici principal. Aquesta construcció no està en el plànol encara 

17 Sobre aquest plànol vegeu l’acurada descripció que es fa a l‘Atles de Castelló de la Plana, el director 
del qual és Vicent Ortells Chabrera, editat per la Fundació Dávalos-Fletcher el 2004, Castelló. 

18 El plànols que estudiem a continuació són una mostra dels realitzats per 112 alumnes, dels quals 9 no 
han aparegut en l’expedient. Com que hi han plànols repetits amb alguna variant de poca importància, 
hem comptabilitzat en total, 55 plànols de diferent emplaçament.
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que es veu l’espai on s’ubicarà. No obstant això sí que apareix un magatzem de merca-
deries de forma triangular situat a la part nord, de dimensions majors que l’edifici prin-
cipal.

Voltants del forn del Pla, alumne Pedro Martin Escriche (1864)

La disposició del carrer de sant Roc és la mateixa que l’actual, en direcció nord-sud, 
que es bifurca formant una mena de plaça triangular. Des d’aquesta segueix per una 
banda el carrer sant Fèlix i per l’altra el carrer Moreres (actual Sanhauja). El carrer sant 
Roc i Moreres limiten amb una zona ocupada per horts i vivendes d’aquestos, per tant 
començava ahí la zona estrictament rural.

D’acord amb el plànol el forn del Pla estaria en el pany de la confluència del carrer 
S. Fèlix i el de Moreres.

En la part oest limitada per Sant Roc i Sant Fèlix apareixen blocs i panys de cases, 
destacant la plaça de Santa Bàrbara (actual plaça d’Isabel la Catòlica) des de la qual ixen 
de forma quasi paral·lela a sant Roc-sant Fèlix com avui en dia, el carrer Virgen de Lidón 
i el de sant Miquel. Hi ha també dos carrers que creuen, sense nom, que correspondrien 
als actuals Arquitecte Maristany i Sagrada Família. 

Per últim indicar que en el plànol antic els carrers sant Roc, sant Fèlix i Moreres estan 
plantats d’arbres a les voreres. 

Plaça Maria Cristina (sic) i els seus voltants, alumne Francisco Blasco Rovira 
(1864) (Figura 2)

La plaça Mª Cristina (errada de l’alumne), Maria Agustina, té una disposició sem-
blant a l’actual, com es podia esperar, excepte la part est que està recorreguda de sud a 
nord per la sèquia Major amb un pont (al nord de la plaça) que donava eixida a la zona 
d’horta immediata, a continuació hi ha un altre pont que eixia a un molí, i més al sud, on 
la sèquia presenta un caixer d’obra, estava el partidor de la divisió de la sèquia, una de 
les quals era la Major, que entrava cap a l’horta i l’altra la de Coscollosa que seguia més 
prop del nucli urbà en direcció nord. Després hi havia un baixador amb escala on es po-
dia traure aigua d’ella.

La resta de la plaça, de considerable dimensió (al voltant de cent metres, segons l’es-
cala que l’acompanya), donava entrada als següents carrers:

•	 el	de	Moreres	(actual	Sanahuja)

•	 el	de	los	naranjeros	o	naranjos19 (actual Comte Pestagua)

19 AHR caixa nº 623,segons el plànol de l’alumne José Domenech Sanz (1865), nº 32.
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•	 el	de	sant	 luís,	o	carrer	de	l’ ospital20, en referència a l’hospital de Trullols en 
el mateix carrer, òbviament. 

•	 el	carrer	Major

•	 i	el	carrrer	del	Governador	o	carrrer	Matadero21, per l’escorxador que hi havia de 
seguida a l’altra part de la sèquia22. 

Passeig de les Salines, alumne Blas Domingo Castaño (1862)

El Paseo de las Salinas té una estructura rectangular, en el sentit d’oest a est, que es 
correspondria actualment al carrer de Gasset, des de la Porta del Sol a la plaça de la Pau.

En el plànol apareixen dues voreres limitades per arbres, al final del qual, part est, 
està l’eixida del carrer Major, després segueix el pany de forma ziga–ziga fins el carrer 
santa Magdalena (Escultor Viciano) que està a l’extrem est, després apareixen dos boca 
carrers a l’altra vorera que donen entrada al carrer (plaça) de la Pau.

El rectangle que forma el passeig està tancat excepte les quatre eixides de carrer i 
segons l’escala té una llargària d’uns vuitanta metres. 

Passeig de la Pau, alumnes Antonio Ivañez Sanchis(1861), Francisco Pérez 
Vivas(1867), Bautista Martínez Avinent (1869) (Figura 3)

Sobre el plànol del Paseo de la Paz (plaça de la Pau) existeixen tres versions de dife-
rents dates les quals podrien donar una visió de l’evolució dels possibles canvis d’aques-
ta zona de la ciutat, però en realitat no és així, ja que en el primer de 1861 i l’últim de 
1869 han agafat estrictament el propi passeig i el segon del 1867, és el que abraça els 
voltants i per tant té més dades d’interès.

En tots ells l’ estricte Paseo de la Paz té una forma quasi rectangular dividida longi-
tudinalment per arbres en tres parts. La del centre un poc més ampla, amb una superfície 
de 19.199 pams quadrats (segons la mesura d’Ivañez) que equivalen 985 m223, amb un 
seient en cada angle i vuit punts de llum en les dues línies d’arbres interiors. 

Des del nord, apareix en primer lloc un carrer ample en sentit transversal que és el 
passeig de les Salines (Gasset actual) amb la corresponent entrada al carrer Major. 

20 Ibidem ,Plànol de l’alumne Jose Domenech Sanz (1865)

21 Ibidem, Plànol de l’alumne José Domenech Sanz (1865)

22 «Plano de Castellón de la Plana a mediados del siglo XIX», uia de la província de Castellón de 1 0, 
Director Fermin Gil Ballester, Castellón, 1890 

23 Segons les equivalències que estableix Jose M.ª ORENGA BELTRAN en El sistema de medidas, pesos 
y monedas del eino de Valencia, publicat per la Sociedad Castellonense de Cultura , Imprenta Hijos 
de F. Armengot, 1973. 
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Després es continua cap a l’est, més estret, amb el carrer de la Magdalena (Escultor 
Viciano).

A cada vora del passeig de la Pau hi ha dos carrers que van a parar a una plaça sense 
nom que és on actualment estaria el Teatre Principal, que s’inaugurarà encara el 1894, i 
a la vora oest d’aquesta plaça sense nom està assenyalat l’hort d’Ana Mas.

En aquesta part sud del plànol, on està la plaça sense nom, hi aniran a parar dos boca 
carrers que seran els futurs carrers Falcó i Asensi. Del carrer Herrero actual no hi ha de 
moment cap insinuació perquè la plaça sense nom apareix dibuixada tancada.

Per últim, la part oest del passeig de la Pau, ja està urbanitzada, mentre que a la de 
l’est encara hi ha horts majorment, excepte el cantó del carrer de la Magdalena, on edifi-
caran l’any 1886 el Banc d’Espanya, així com l’altre cantó de més al sud, on s’insinua 
l’entrada al futur carrer Asensi. 

Plaça de Sant Lluís, alumne Jose Ripollés Roca (1864)

El plànol de la plaça de Sant Lluís correspon al que actualment és la plaça Clavé.

Tota ella forma un llarg rectangle amb les corresponents andanes assenyalades amb 
arbres.

Té un boca carrer cap al centre de la part sud, carrer Arriba, (actual Alloza). Al final 
de la plaça (est) es creuen el carrer Sant Felix i el d’Enmig, com ara, i a continuació, 
igualment està la bifurcació que s’obri cap al carrer Naranjeros (actual comte Pestagua) 
i el de Sant Lluís.

En la part oest, creuant també perpendicularment está el carrer Sant Tomás i el del les 
Creus (la part final de l’actual Avda Rei En Jaume). Després d’aquesta cruïlla hi ha un 
mur edificat, com si no tingués continuació cap a l’oest, però en realitat en el plànol de 
Coello (1852) si que hi ha una obertura, tanmateix en el plànol que sí que està tancat és 
el de Sarthou Carreres de 191324.

Plaça de bous, alumne José Martinez Valero (1864), Francisco Vaquer Abella 
(1866) (Figura 4)

La plaça de bous estava situada més o menys en el solar que ocupa actualment 
l’Institut Ribalta, en l’anomenada plaça Villaroig, al final del que actualment és 
l’avinguda del rei en Jaume, apareix en el plànol de Coello en una zona sense urba-
nitzar.

24 SARTHOU CARRERES, Carlos: eografia del reino de Valencia, província de Castellón. Barcelona 
1913, Reedició Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1989.
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Els dos plànols que estem explicant tenen dos anys de diferència 1864-1866 però les 
aportacions urbanístiques són semblants.

La porta principal d’entrada estava situada en la part est encara dins de la plaça 
Villaroig, però davant també del carrer Cruces que segons el plànol estava a diferent al-
tura i per tant s’accedia des de la plaça Villaroig per una xicoteta escala.

En la part nord hi havia un camí en el que apareixen zones edificades, una d’elles és 
un magatzem de rajoles, al centre hi ha un descampat amb la llegenda: ensanche de los 
alfareros ocupados en le as.

Els torils de la plaça de bous estan al sud-oest.

Segons la mesura dels alumnes la plaça de bous tenia al voltant de 60 metres de dià-
metre. 

Hort de D.ª Ana Mas, alumne Jose Soteras Vidal (1866)

El plànol de l’hort D.ª Ana Mas té una memòria descriptiva molt detallada amb una 
execució molt acurada.

Estava situat entre la plaça sense nom de davant (sud) de la plaça de la Pau, que do-
nava a l’est de hort, el carrer de la Trinitat a l’oest, mentre que al nord oest estaria en part 
el futur carrer Falcó i al sud oest el futur carrer de l’hort de Mas. En la part que donada 
al carrer Trinitat hi havia una porta d’entrada ja que és on estava més prop de les depen-
dències edificades de l’hort.

L’hort de D.ª Ana Mas també apareix sols amb el seu contorn en el plànol que hem 
explicat de la plaça de la Pau, de l’alumne Francisco Pérez Vivas del 1867.

La forma de l’hort és d’un quadrat irregular per un dels costats, el de l’oest i nord est. 
Està dividit en quatre parts quadrangulars en cultius de pastures, cànem, hortalisses i 
plantes d’arrel.

En la part nord-oest és on el costat del quadrat està irregular, allí a pareixen diverses 
dependències: el paller, la cuina, la bassa, les cavallerisses i més separat una glorieta o 
sopador que es repeteix al centre de l’hort.

Entre les quatre parts del cultiu hi ha uns camins rectilinis que l’autor del plànol ano-
mena passeigs. Així mateix una sèquia segueix el perímetre per la part est.

La finca estava envoltada per un enreixat. 

Oval de camí del Grau, alumne Agustin Arasa Ferrer (1863) (Figura 5)

L’oval del camí al Grau, el camí vell que en aquella època era el nou, segons el plànol 
de Coello, continuació de Germans Bou actualment, era un referent per tots els que eixi-
en de la ciutat cap al Grau, de tal manera que quedaven allí per emprendre el camí. A 
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hores d’ara encara queden restes d’aquell banc per asseure’s que tenia forma d’oval 
abraçant la carretera.

El plànol està format per una construcció ovalada, que per mig, en els angles més 
separats, passava la carretera amb les corresponents andanes. En realitat com hem dit era 
un banc de pedra corregut per asseure’s, que tenia plantat albers al llarg d’ell igual que la 
carretera. 

Immediatament després de l’oval apareix un camí que la creua tan ample com la 
carretera, que seria el Caminàs, a la vora del qual a la part sud hi havia un abeurador per 
animals. 

Tots els voltants de l’oval que apareixen són terra d’horta.

Cementeri nou i voltants, alumnes Jose Bernardo Novoa Aznar (1862), Jacinto 
Serra Juan (1865), Pascual Ivañez Martí (1869), Vicente Fernández Doñate 
(1874)

Els quatre plànols que anem a comentar tenen una diferència cronològica de dotze 
anys, però el primer d’ells es va realitzar sols un any després d’haver-se inaugurat el 
cementeri (1861)25. De tots ells, sols el de 1865 amb els voltants de la part davantera on 
està la porta d’entrada, té referències significatives per poder ubicar-lo en l’actualitat. Els 
altres tres sols reflecteixen el quadrat perimetral amb alguna indicació puntual.

El plànol de 1865 representa l’espai triangular comprés entre el riu Sec i la façana 
davantera del cementiri, en la que el costat més llarg és el riu Sec, i el altres són la façana 
davantera de la porta d’entrada i una línia recta que va des de la paret lateral del cemen-
tiri al riu Sec.

En primer lloc en el riu Sec crida l’atenció el fet de què no apareix cap pont per tra-
vessar-lo com passa actualment, però des del mateix sí que hi ha una carretera curta amb 
andanes (ho diu així al plànol) que va des del riu a la porta del cementiri.

Aquesta carretera divideix en dues parts la zona exterior de davant del cementeri que 
estem comentant. La de més al nord està coberta d’una superfície forestal, com està en 
part encara avui en dia, excepte un tros menut quasi a la porta d’entrada que és un hort. 
L’altra part, del sud, també està coberta per superfície forestal, excepte la que està més a 
prop del cementiri de la qual diu que és el lugar donde se recoge agua. 

 En aquest mateix lloc on es recull aigua, també està, adossat a la paret del cementeri, 
la casa del guarda (on estan les actuals dependències administratives) i un pou, que pos-

25 GIMENO MICHAVILA, V.: Del Castellón viejo, Castellón, 1926. Les obres es van acabar el 1860, 
però es va inaugurar el 13 de maig de 1861, pag. 186-188.



174 F. Mezquita Broch

siblement podria nodrir -se en part d’aigua ploguda en aquesta zona, tal com diu la indi-
cació anterior. 

En els plànols de 1862, del 1869 i de 1874 sols apareix el propi cementiri, res de 
l’exterior, amb la divisió en quatre parts i els camins perpendiculars en creu i el perime-
tral. En el de 1869 estan les mesures de cada costat: 156’35, 155’76, 168’64 i 155’76 
metres, a més de la superfície total que se li demana en l’exercici: 24779’72 m2. En 
aquest mateix plànol està ubicada una capella al final del carrer central, en la part oposa-
da a l’entrada principal. Sarthou26 diu que aparte de la entrada, capilla, sala de observa-
ciones, habitaciones para empleados y demas dependencias, per tant aquestes sales i 
habitacions podien estar al costat de l’entrada, però els alumnes no ho indiquen en els 
plànols. 

Plànol de l’hort del palau del Bisbe, alumnes Ramon Segura Queralt (1868), 
Manuel Lozano Dosdad (1877) (Figura 6)

Els dos plànols que tenim de l’hort del palau del Bisbe (1795), situat a les espatlles 
del propi palau, en el carrer Governador, tenen una diferència de 10 anys però la forma 
rectangular és la mateixa amb una superfície d’un poc més de 36 àrees (3696 m2). 
Probablement arribara al que actualment és el carrer Bellver; pel costat nord actualment 
està el carrer Bisbe Salinas en honor a qui va manar edificar el palau, però en el seu mo-
ment no hi hauria carrer perquè en el plànol de Sarthou de 1913 no està obert. Pel sud 
avui està el carrer peatonal bisbe Pont i Gol). Actualment es veuen algunes cases que 
aboquen per darrere sense eixida al que seria l’hort, mostrant que totes les edificacions 
d’aquest costat serien així.

L’hort estava dividit en quatre rectangles de forma perpendicular amb els carrers 
corresponents en forma de creu i seguint el perímetre.

L’aigua de reg entrava des de la sèquia major amb una canalització envoltant l’hort.

Abans d’entrar al propi hort hi havia un xicotet jardí al costat de la porta de comuni-
cació des del palau. A l’altra part, darrere del palau també, es situava un femer i un aljub. 

Les quatre parts de l’hort estaven ocupades per diversos cultius especificats en el 
plànol de 1868: panís, verdures, llegums, cebes, creïlles, melons, arbres fruiters en gene-
rals i terres preparades per al cultiu. Al plànol de 1877 hi ha construït un xicotet hiverna-
cle junt al mur nord i un galliner en el vèrtex nord est. 

Plànol del cementeri vell i rodalies, alumne Manuel Peña Chirivella (1865) 
(Figura 7)

26 SARTHOU CARRERES, C.: Op. cit., pag. 367 (edició 1989).
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El 1865 el cementeri vell estava situat en l’actual Parc de Ribalta, més en concret en 
la zona de l’edifici de la Pérgola, en un moment en què el cementeri nou ja estava funci-
onant des de 1861.

Limitava al nord en el camí del cementeri nou, que és l’actual carrer de Ribalta que 
segueix pel carrer Cardenal Costa en direcció al cementiri. Per la part sud estava el camí 
de Morella, actual passeig de Cotxes que divideix el Passeig de Ribalta i el de l’Obelisc. 
A l’oest estava la via del ferrocarril. Aquestos tres límits formaven un triangle, essent el 
vèrtex de l’est la plaça de la Independència.

Dintre d’aquest triangle, en la part més ampla estava el cementiri, de forma rectangu-
lar, amb dos carrers principals que formaven una creu i una porta d’entrada mirant a la 
ciutat. A continuació d’aquesta porta hi havia una mena de tancat i en eixir terra plantada 
amb vinya.

Conta V. Gimeno Michavila27 que durant la guerra de la independència els france-
sos van cometre molts excessos en aquest cementeri, profanacions —deia—, de tal 
manera que en acabar la guerra van procedir a tornar-lo a beneir. Probablement, en les 
tapies d’aquest cementiri van hi haver molts afusellaments i execucions, per això el 
1891, 77 anys més tard, aquesta plaça precisament serà retolada amb el nom referit a 
aquesta guerra. 

Ermita Verge de Lledó, alumnes Bautista Ballester Adell (1862), Vicente Pascual 
Bosch (1865), Miguel Mir Llopis (1866), Francisco Pascual Vila (1867) i Teodoro 
Gaya Vives (1869) (Figura 8)

Aquests plànols corresponen sempre als dos edificis de l’ermita i als seus voltants, 
per davant sobretot i també en algun d’ells per darrere, envoltat tot el paratge per un pe-
rímetre que en el nord, est i oest era una sèquia, tant és això que les entrades a tot aquest 
recinte es fa a través de dos ponts, un que es troba enfront mateix de la porta d’entrada a 
l’ermita mateixa i l’altre davant del pou que hi ha a part de davant. El conjunt segons la 
mesura d’un d’ells (1869) era de 6.065 m2.

D’aquesta manera el perímetre d’aquest any era semblant a l’actual, excloent lògica-
ment el terreny d’aparcament que s’ha afegit al nord de l’ermita.

L’edifici construït de la pròpia ermita era rectangular amb bancs adossats a la faça-
na d’entrada i en part a la casa de l’ermità. Al costat sud de l’ermita i separat per un 
estret carrer hi havia un hort tancat per un mur amb una porta d’entrada cap a l’oest, en 
el mateix sentit que la de l’ermita. En la part nord, també contra l’ermita estava la casa 
de l’ermità amb la porta d’entrada. En el plànol de 1865 apareix la insinuació del por-

27 GIMENO MICHAVILA, V.: Op. cit., p. 185.
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xo de la casa amb dos pilars hexagonals, en el de 1867 el porxo està ja perfectament 
format. 

En la plaça està el pou28, enfront de l’hort del costat de l’ermita, a uns 20 metres, 
després un xicotet camí que arriba al límit del perímetre. La resta està format per arbres 
plantats que cobreixen tota la plaça amb una sèrie de bancs per asseure’s.

En el racó nord est del recinte, darrer de l’ermita, apareix un planter d’arbres tancat 
per un xicotet mur.

En el plànol de 1867 apareix per fora del recinte el camí de La Plana entre terra con-
reada. 

Jardí de l’Hospital29, alumnes Francisco Pachés Andreu (1863), Felix Temprado 
Perez (1864) (Figura 9)

Dels dos plànols que tenim, el de 1863 està representat el jardí de l’Hospital més en 
concret, mentre que el de 1864 dóna una major perspectiva a l’ aparèixer els carrers que 
l’envolten.

Segons aquests plànols, l’antic hospital de Castelló, hospital de Trullols, estava situat 
on hi és actualment l’edifici de la Diputació provincial i enfront, en la plaça de les Aules, 
estaria el jardí de l’ Hospital tancat per un mur, amb forma rectangular i en sentit NO-SE. 
Així apareix en el plànol de Vicente Martí Salazar reproduït en l’article citat. Dintre hi 
havia un passeig principal que arribava a dues portes cap al carrer de Cavallers i la tra-
vessera del carrer Major (davant de la porta de l’hospital). Després hi havia un altre 
passeig paral·lel que no tenia eixides, però que al creuar-se igual que l’anterior, amb un 
passeig perpendicular donava lloc a una glorieta amb quatre bancs. Al racó NE estava el 
«pou de la bomba» que servia per al reg mitjançant una sèquia que recorria el costat est 
del jardí.

En els voltants del jardí apareix el carrer Sant Lluís en la part Nord més ample que la 
resta, després el carrer de Cavallers a l’oest i el carrer de l’Hospital cap al sud que actu-
alment estaria integrat en la plaça de les Aules, i per últim la travessera del carrer Major 
per l’est, davant de la porta de l’Hospital, com hem dit.

Així mateix on hi és l’accés des del carrer Sant Lluís a l’esmentada travessera aparei-

28 PRADES GARCIA, José, «El pouet de Lledó», Castelló esta Plena, 1996, pp. 96-97. En un acta de 
l’Ajuntament del 4-IX-1895 hi ha un referència al trasllat de materials del pou de la plaça de Tetuan que 
es cega per falta d’ús, al de la plaça de l’ermita de Lledó, que era de planta quadrada (com el plànol de 
1869) no com l’actual.

29 OLUCHA MONTINS, Ferran, «Hospitales en la ciudad de Castellón», I Centenario Colegio de Médi-
cos de Castellón , Ilustre Colegio oficial de médicos de Castellón, 2000, pp. 96-99. 
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xen uns escalons per superar el diferent nivell dels carrers.

Plano del pati30 del l’Institut vell de Castelló, alumne Cristobal Layron Alonso 
(1868) 

Aquest plànol, al representar exclusivament el pati ens dóna una informació molt esca-
rida sinó fos per les dimensions dels costats i la superfície de 594 m2 calculada per l’autor.

La forma no és exactament rectangular. Els costats llargs tenen una longitud de 27’27 
i 27’25 metres, pràcticament iguals, mentre que els curts, suposem que el del nord 24’32 
mentre que el del sud 19’ 66 metres.

També hi apareix l’única porta d’entrada de 2’27 metres sobre el costat llarg de 27’25.

En el centre del pati apareix una font de forma circular d’uns 5 metres de diàmetre, 
igualment hi ha una palmera en l’angle NE.

Les orientacions les he pres del plànol de V. Traver en l’article de la nota a peu de 
pàgina anterior, ja que l’autor no la posa.

La descripció que fa V. Traver del patí en el mateix article (pag 473) també és escas-
sa, però no coincideix amb el jardí del centre, que Traver diu que és rectangular mentre 
que en aquest plànol és circular, però coincideixen en el detall de la palmera.

Ermita de Sant Isidre, alumnes Alvaro Montejo Ortega (1863), José Campos 
Miravete (1867) i Joaquin Valls Roig (1869) (Figura 10)

L’ermita de Sant Isidre està situada en el terme de Castelló, en la zona de l’horta, 
partida de Gumbau.

En el plànol de 1867 l’ermita està edificada de forma obliqua respecte a l’antic camí 
del Mar. El recinte està tancat al nord i a l’est per una sèquia que ve de l’oest, sobre la 
qual hi ha un pont per on s’entra a l’ermita. Per la part est està limitada per una senda i 
una zona triangular d’arbres plantats sense especificar que dóna a la plaça de davant de 
l’ermita, on també hi ha un pou i unes columnes davant de la porta que podien fer de 
suport a un possible emparrat.

L’edifici de l’ermita de forma rectangular-trapezoïdal amb dues portes d’entrada, una 
és de l’església i l’altra de la casa de l’ermità. En la part est hi ha tres entrades i dues ei-
xides del mur que possiblement són els contraforts de l’església.

Darrere de l’església hi ha un espai rectangular de dimensions tan grans com les del 
recinte edificat plantat d’arbres.

30 TRAVER TOMAS, V., «El Instituto viejo», BSCC, Tomo XXII, 1946, pag. 468-475.
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Al marge mitger de l’ermita hi ha un camp d’horta, després del qual hi ha un camí, 
aquest camp també és tan extens com el del recinte de l’ermita.

En la part lateral que dóna a la casa de l’ermità hi ha una altra porta d’entrada.

L’àrea del recinte edificat més la plaça tenia una mesura de 850 m2 (1869).

Ermita de Sant Josep, alumnes Timoteo Andrés Beltrán (1865), Francisco Fortea 
Guillén (1865)

El plànol que veritablement representa l’ermita i els voltants de la part nord (darrere 
de l’ermita) i est és el de Timoteo Andrés Beltrán ja que l’altre plànol és de davant de 
l’ermita, on apareix una casa de camp orientada cap al nord oest, havent al final d’aquest 
una bassa de cànem.

En el plànol pròpiament de l’ermita apareix l’ edifici de forma quasi quadrangular 
formada per l’església i la casa de l’ermità. Darrere d’aquest edifici hi ha un corral que 
seria d’ús de l’ermità.

Davant de l’entrada a l’església hi ha un pòrtic —porxo que no arriba a la casa de 
l’ermità.

Envoltant el recinte edificat per l’est i la part del corral hi ha un camp d’ almenys una 
Ha o més, plantat de blat.

Davant del conjunt del recinte edificat hi ha un camí ample (30 metres) en el qual hi 
ha un pou molt prop del porxo i més enllà a un 50 metres cap a l’est, en una cruïlla de 
camins hi ha una creu que faria de referència a la pròpia ermita.

Jardí de l’ Institut, alumnes Domingo Caballer Castells (1860), Vicente Ferré 
Albiol (1861), Pascual Villalonga Espinosa (1861)

Els tres expedients demanen per a la seua confecció un hort o un jardí del propi 
Institut i en el de Pascual Villalonga(1861) un huerto propio del director de este 
Instituto . En tot cas, no apareix descrit en textos de l’època.

El jardí era de forma quadrangular semblant al pati del mateix Institut. És possible 
que fora el mateix, transformat més tard (1868) en simple pati?

El jardí és de forma rectangular quasi quadrangular, pareix que el costat oest siga 
menys curt que el de l’est. Està dividit en quatre parts i a la vegada aquestes quatre en 
quatre més. La que dóna al nord té una edificació adossada al mur, com una entrada.

Al centre del pati hi ha una pèrgola ovalada amb quatre bancs, a la qual van a parar 
els passeigs que es creuen de forma perpendicular.

Hem dit que cada quadrat està a la seua vegada dividit en quatre parts en forma de creu 
amb passeigs de forma perpendicular, havent a la cruïlla un banc de forma romboïdal.
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Segons l’escala calculada per l’alumne, el costat llarg del rectangle és d’uns 27 me-
tres mentre que el curt es queda en uns 20 metres (mesures semblants a les del pati).

En el plànol de 1861 hi ha una entrada al jardí per la part oest. Igualment sembla que 
l’edificació esmentada adossada al mur nord té una entrada amb escales que dóna al 
jardí.

Així mateix el jardí està tancat per un mur amb passeig perimetral. 

Caserna de Sant Francesc i els seus voltants, alumnes Manuel Garcia Giner 
(1862), Ramon Vives Urrea (1864), Vicente Segarra Salomón (1863), Francisco 
Albert Cherta (1866), Ramón Fernandez Bujanda (1866), Gabriel Arasa Lázaro 
(1866), José Prades Viché (1866) i Cristobal Salvia Peñarroja (1867) (Figura 11)

La caserna de San Francisco en l’eixida sud de la ciutat comprenia una extensió im-
portant. Segons un veí que encara va conèixer el seu perímetre, els límits del recinte eren 
l’actual carrer Orfebres Santalinea pel nord, l’avinguda de Borriana al sud, el carrer 
d’Herrero a l’est i l’avinguda de València a l’oest, incloent l’actual edifici del Col·legi 
Menor on hi era l’antiga residència d’oficials.

El plànol que examinem en primer lloc, de l’any 1862, presenta la façana d’entrada 
de la caserna en línia trencada amb la porta corresponent, les garites de guàrdia i un fos-
sat de defensa tot seguit davant del mur de la façana. En els plànols posteriors de 1866 hi 
apareix davant de la porta de la caserna una construcció tancada, rectangular, una mena 
de sala d’entrada, amb una porta.

Davant, que correspondria a l’actual plaça del País Valencià, hi havia una plaça allar-
gada formant una albereda amb un espai entre els arbres que donava a la caserna. De 
forma perpendicular, en direcció est oest, entre l’Albereda hi havia una sèquia sobre la 
qual es passava per un pont. Aquest espai acabava en un vèrtex que arribava quasi a 
l’actual cruïlla entre el carrer de la Trinitat i el de Sant Francesc.

La part oest d’aquesta albereda estava limitada per la carretera real a València d’uns 
11 metres d’amplària segons l’escala realitzada per l’alumne. Més enllà cap l’oest hi 
havia un terreny sense cultivar de forma triangular limitat per una sèquia al nord i una 
muralla en la zona sud oest. A continuació d’aquest tros triangular estava l’hort de Felix 
Breva, entre els actuals carrer de Lepant i el del Treball. La muralla continuava pel que 
seria ara mateix la Ronda de Millars.

A continuació de la caserna de Sant Francesc cap al sud, a partir del que ara seria 
l’avinguda de Borriana, es formava un espai entre la carretera de València i el camí d’Al-
massora, en forma d’un triangle allargat d’uns 300 metres de llargària (segons l’escala de 
l’alumne) que era el passeig de Campoamor. Arribaria més o menys fins l’alçada de 
l’actual plaça de la Llibertat. En el planòl de Coello de 1852 apareix aquest passeig amb 
horts cultivats encara, als costats, tal com està també en el plànol de l’alumne, en aquest 
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cas amb oliveres (1863). 

ANNEX

Plànols d’agrimensores situats a Castelló i al seu terme

ALIAGA MILLAN, Pedro, campo de... nº 10031 (1872-73), 101 (1872-73)

ASENSI, M. huerto de... nº 40 (1864-65), 47 (1865-66), 88 (1868-69)

Barón de Benicassim, huerto del... nº 106 (1878-79)

Barón de la Puebla, antiguo pinar del... nº 5232 (1865-66), 56 (1865-66)

BELLVER, Luis, huerto de... nº 43 (1864-65)

BREVA, F., huerto de... nº 63 (1866-67)

Camino Catalu a, ferrocarril y acequia de Cosocollosa, entre... nº 75 (1867-68)

Camino de Morella y estacion, terreno situado entre... nº 41 (1864-65)

Camino de Morella, puente del rio Borriol en.. nº 46 (1865-66)

Camino nuevo Estación, foso, camino Alcora y la sequiota, terreno entre el... nº 83 Carretetera 
real, campo situado a la salida de Catalunya limitado por la... nº 68 (1866-67) 

Cementerio nuevo y cercanías, nº 8 (1861-62), 44 (1864-65), 86 (1868-69), 102 (1873-74), 111 
(1878-79)

Cementerio viejo y cercanías, nº 39 (1864-65)

Ermita de San Isidro, nº 13 (1862-63), 72 (1867-68), 94 (1868-69)

Ermita de San osé, nº 30 (1864-65), 35 (1864-65), 113 (1884-85)

Ermita Virgen de Lidon, nº 4 (1861-62), 38 (1864-65), 51(1865-66), 66 (1866-67), 85 (1868-69), 
10333 (1874-75)

Estación errocarril, nº 24 (1863-64)

FUENTES, Tomás, huerto de... nº 33 (1864-65)

Giner, alqueria de, nº 105 (1878-79), 110 (1878-79)

rao, huerto a espaldas de la fàbrica de blanqueo de hilo, junto al... nº 54 (1865-66)

rao, Iglesia y cercanias, nº 17 (1863-64)

rao, Torre de carabineros, nº 26 (1863-64)

31 Diu així: situado en la partida de Almalafa.

32 Posa així: antiguo pinar de Castellón propiedad del Barón de la Puebla, de la vía férrea de la carretera 
de València.

33 Diu així: plano del huerto que se halla junto al gasómetro, si bien el que presentó no fué el se alado 
sino el de la plazuela del ermitorio de la virgen del Lidón, que el tribunal le ha se alado nuevamente, 
por prohibir la autoridad militar levantar el designado. 



Herrero, Domingo, huerto de... nº 31 (1864-65)

Horno del Pla, nº 21 (1863-64)

Hospital, jardín del... nº 14 (1862-63), 25 (1863-64)

Instituto, campo de prácticas, nº 20 (1863-64), 29 (1864-65), 37 por Cº S. Roque (1864-65), 42 
(1864-65), 53 (1865-66), 57 (1865-66), 61 (1865-66), 74 (1867-68), 78 1867-68), 8134 (1867-
68), 82 (1867-68), 92 (1868-69), 93 (1868-69), 97 (1871-72), 109 (1878-79)

Instituto, jardín del... nº 1(1859-60), 2 (1860-61), 3 (1860-61), 95 (1869-70)

Instituto, patio del... nº 87 (1868-69)

JIMENEZ, M., huerto de... nº 62 (1866-67)

LOZANO, Julian, campo de... nº 9635 (1870-71)

Mª Agustina, plaza de... nº 1636 (1863-64), 32 (1864-65)

MADRAMANY, Jose, huerto de... nº 112 (1879-80) 

MAÑÁ, Juan B., casa de campo y cercanías de... nº 64 (1866-67)

Mas, jardín de la casa de D.ª Ana... (Huerto de Mas), nº 58 (1865-66)

MIRALLES BENEDITO, Tomas, algarrobar de... nº 65 (1866-67)

Molinos y camino Lidon, campos limitados por los caminos de los... nº 70 (1866-67)

MUÑOZ, Juan, alqueria y campo junto al Grao de... nª 59 (1865-66)

Muralla, terreno situado entre la estación, camino Maestrazgo, cementerio y la... nº 18 (1863-64), 
77 (1867-68)

Obispo, huerto del palacio del... nº 80 (1867-68), 104 (1876-77)

Óvalo camino del Grao, nº 9 (1862-63)

Óvalo carretera Morella-Maestrazgo, nº 10 (1862-63), 11 (1862-63), 49 (1865-66)

Paz, paseo de la... nº 7 (1861-62), 67 (1866-67), 91(1868-69), 108 (1878-79)

RECH, Francisco, campo de... nº 99 (1871-72)

Ribalta, paseo de... nº 84 (1868-69), 9037 (1868-69)

Salinas, paseo de las... nº 5 (1861-62)

San Francisco, cuartel y alrededores, nº 6 (1861-62), 27 (1863-64), 45 (1865-66), 48 (1865-66), 
50 (1865-66), 55 (1865-66), 69 (1866-67)

San Luis, plaza, nº 23 (1863-64)

SANCHO, Emilio, campo de, nº 98 (1871-72)

34 De forma inusual, hi ha una descripció pormenoritzada de la finca.

35 Diu així: situado en esta ciudad en la partida de la Mota.

36 En el plànol posa: Plaza de M.ª Cristina.

37 Descriu així el terreny: parte del paseo Ribalta comprendida entre el anden último junto al óvalo gran-
de hasta el ferrocarril.
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Santa Bàrbara, plaza y alrededores, nº 28 (1863-64)

Seco, río y huerto de Valero, terreno situado entre... nº 36 (1864-65)

Seco, rio, camino de Catalunya, acequia Coscollosa y alqueria . archa, terreno situado entre... 
nº 71 (1867-68)

Toros, plaza de... nº 22 (1863-64), 60 (1865-66)

Torres, huerto de... nº 73 (1867-68), 76 (1867-68), 79 (1867-68), 107 (1878-79) 

Valero, huerto de... nº 3438 (1864-65)

VILLARROIG, B., huerto y alqueria de... nº 89 (1868-69)

Notes
-  Número del plànol en negreta significa que aquest no està en l’expedient.
-  En la denominació del plànol s’ha respectat la grafia l’original.
-  El número és el de l’expedient del qual forma part el plànol en les caixes 623 (1-44), 807 (45-83) i 1622 

(84-113). Quan hi ha varis números a continuació del lloc és que el plànol és el mateix però de amb 
lleugeres variacions en els diversos expedients.

38 Posa així: huerto llamado vulgarmente de Valero (de rancisco Vilar).
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Fig. 1: Estació ferrocarril. 1864. Joaquin Segura Fabregat.

Fig. 2: Plaça M.ª Cristina (Agustina). 1863. Francisco Blasco Rovira. 

FIGURES DE PLÀNOLS (Fotos de F. Duria)
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Fig. 3: Passeig (plaça) de la Pau. 1861. Antonio Ivañez Ortiz.

Fig. 4: Plaça de Bous. 1863. José Martinez Valero. 
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Fig. 5: Oval del camí del Grau. 1862. Agustín Arasa Ferré. 

Fig. 6: Jardí (hort) del palau del Bisbe. 1867. Ramón Segura Queralt. 
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Fig. 7: Cementeri vell i rodalies. 1864. Manuel Peña Chirivella. 

Fig. 8: Ermita Verge de Lledó i voltants. 1861. Juan A. Ballester Adell. 
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Fig. 9: Jardí de l’Hospital de Castelló. 1862. Francisco Pachés Andreu. 

Fig. 10: Ermita de Sant Isidre. 1862. Alvaro Montero Ortega. 
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Fig. 11: Eixida de  la ciutat pel quarter de Sant Francesc. 1861. Manuel Garcia Giner. 

Fig. 12: Plaça i església del Grau. 1863. Manuel Cabedo Soler. 
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Fig. 13: Torre de carrabiners del Grau. 1863. Joaquin Vicent Dolz.
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Durant quasi tota la seua història, fins l’èxode rural que va deixar pràcticament 
despoblades les terres altes castellonenques a partir de l’últim terç del segle passat, la 
gent de pobles com Xodos, en la zona més elevada de la comarca de l’Alcalatén, va 
viure —quasi podria utilitzar-se millor l’expressió «sobreviure»— en unes condici-
ons d’extrema duresa practicant una pobra economia de subsistència. Una pobra eco-
nomia i una vida molt dura què, molt més a sovint del que pensem, es van agreujar a 
causa de guerres i guerrilles què, als darrers segles XIX i XX, presenten una nòmina 
molt ampla1.

EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO I EL CONTROL DE LA MOLTURA 

En finalitzar la darrera Guerra Civil (1936-1939) el franquisme, variant hispànica del 
feixisme europeu contemporani, va imposar la política autàrquica propugnada pel seu 
ideari, la qual pretenia aconseguir l’autosuficiència econòmica i, peremptòriament, l’au-
tosuficiència alimentària en un país destrossat per la guerra. Serà, doncs, en el context de 
violència, por, fam i escassesa d’aquella postguerra, on s’emmarca l’actuació del Servi-
cio Nacional del Trigo (SNT), l’instrument de la dictadura per a controlar el blat —el 
cereal basic de l’alimentació tradicional— produït i consumit al país.

L’aplicació d’aquella política i l’actuació del SNT, tindrien dramàtiques conseqüèn-
cies per a la població en general i per als llauradors de les nostres terres en particular, en 
agreujar les seues penúries tradicionals, ja que si ja l’agricultura tradicional representava 
la precarietat i les estretors, les específiques circumstàncies de postguerra encara agudit-
zaren més aquesta precarietat durant les dècades de 1940 i principis de la següent. 

El punt de partida d’aquests patiments seran els tres anys de guerra què havien des-
mantellat tota l’estructura productiva i de comercialització dels aliments, de manera que 

1 Per fer un ràpid recompte d’aquestes circumstàncies bèl·liques, el XIX comença amb la guerra del 
Francès o de la Independència, de 1808 a 1814, on va actuar en aquestes terres la guerrilla liberal del 
Frare. Posteriorment, a partir de 1822, durant el Trienni Liberal, l’Alcalatén es va convertir en escenari 
de les guerrilles reialistes. 

 Una dècada després, a partir de 1833, la comarca s’ensangonarà amb la Primera Guerra Carlina o de 
Cabrera, el final oficial de la qual, el 1840, no va significar el final dels patiments per a la gent de 
l’Alcalatén perquè les partides carlistes, es van convertir en molts casos en simples partides de bando-
lers. Afortunadament, la revifada carlista entre 1846 y 1848, anomenada Guerra dels Matiners a Cata-
lunya i què alguns qualifiquen com a Segona Guerra Carlista, no va tindre repercussions apreciables a 
l’Alcalatén. No així, la Tercera Guerra Carlina què, de 1872 a 1875, va tornar a ensangonar aquestes 
terres.

 Seixanta-un anys després, el 1936, la Guerra Civil recomençava un altre cicle de violència què perdura-
ria, a l’Alcalatén, amb la seqüela dels maquis, els guerrillers antifranquistes, fins entrada la dècada de 
1950.
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el cultiu del blat va perdre pràcticament un milió d’hectàrees cultivables a tota Espanya 
provocant l’escassesa d’aquest i d’altres productes alimentaris. 

Amb l’autarquia imposada pels vencedors de la guerra van cessar totes les relacions 
econòmiques amb l’exterior, tant d’exportació com d’importació, de manera que els tractes 
comercials amb l’estranger van ser quasi únicament amb l’Alemanya nazi i la Itàlia feixis-
ta, els dos únics països que van donar suport econòmic clar al règim. Això va significar que, 
amb la derrota d’aquells a la Segona Guerra Mundial, el règim franquista es va veure pràc-
ticament aïllat d’un món dominat pels vencedors durant quasi una dècada fins el comença-
ment de la Guerra Freda, quan l’anticomunisme del règim i la situació geogràfica d’Espa-
nya el van convertir en un peó de primer ordre en l’estratègia d’Estats Units front a la 
Rússia soviètica. Aquell bloqueig comercial amb l’exterior va provocar, en l’agricultura, 
una dràstica disminució de l’ús d’adobs químics i de llavors selectes, així com enormes 
dificultats per renovar o adquirir maquinària agrícola què va obligar a substituir la maqui-
nària per mà d’obra, que en aquell moment era abundant i barata, amb la qual cosa es va 
produir una dràstica disminució de la producció i la productivitat agràries.

Amb l’objectiu d’aconseguir l’autosuficiència alimentària del país, el Servicio Naci-
onal del Trigo, creat el 23 d’agost de 1937, encara en plena guerra, fixava les superfícies 
de cultiu, tant a nivell nacional, regional com local, i requisava el cereal a preus fixos, 
controlant tot el procés de producció, distribució, comercialització i consum del blat. 
Mentre que, per a assegurar l’aprovisionament dels productes de primera necessitat i 
evitar la fam, es va imposar el racionament a través de cartilles. Així, els productors de 
blat i altres cereals estaven obligats a vendre a preu fix la totalitat de la seua producció a 
l’Estat què, al seu torn, la venia als consumidors a un preu taxat. Els productors tenien 
prohibida, per tant, la venda d’aquells a fabricants de farina i moliners. Una prohibició 
que va continuar fins ben acabada la guerra, de manera que l’Estat es quedava tota la 
producció cerealícola espanyola, a preus extraordinàriament baixos.

Per a completar el control estatal sobre el blat, una altra llei, la del 25 de novembre 
de 1940, concedia al Delegado Nacional del Trigo, facultats amplíssimes per a clausurar 
aquells molins i indústries dedicades a la mòlta de blat que estimara convenient, a fi 
d’evitar que, d’una manera clandestina, transformat en farina, es perdera per al proveï-
ment normal una gran quantitat de blat. Una decisió que es prenia tenint en compte 
l’extraordinària capacitat de moltura dels molins i la seua enorme difusió per tot el terri-
tori espanyol què feia molt difícil exercir una vigilància eficaç d’ells. Dotze anys estaria 
vigent aquesta clausura, i no serà fins 1952 quan, per fi, es permeta la reobertura dels 
molins clausurats des de 19402.

2 Els molins clausurats havien de sol·licitar al SNT la seua reobertura, encara que concedint-se per a açò 
un temps molt escàs, de manera que aquells molins que no ho hagueren sol·licitat en el termini fixat van 
quedar permanentment clausurats perdent el seu dret a indemnització. Amb tota aquesta normativa, el 
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Aquesta clausura i el control sobre la producció de blat van tindre una forta repercus-
sió en la vida camperola, produint com a reacció l’aparició de la moltura clandestina del 
blat. Així, encara que el molins clausurats eren precintats per la Guardia Civil, acompa-
nyada per inspectors del SNT3, la necessitat obligava a la població a proveir-se de blat 
per qualsevol mitjà, de manera que molts molins van continuar molent clandestinament 
compensant els riscos que corrien amb elevades remuneracions per aquest treball.

Si el propietari del molí tenia influència els inspectors i la Guardia Civil feien la 
vista grossa tal com conta M. Sanz Elorza d’un a Sacramenia (Segòvia), on el molí era 
propietat «de un militar de alta graduación, al que todas las noches acudían los campe-
sinos acompa ados de sus caballerías con el trigo en las alforjas y que desde las postri-
merías de la tarde permanecían escondidos en las laderas boscosas próximas, sabiendo 
que por allí la uardia Civil no iba a presentarse 4.

Una pràctica, la de la moltura clandestina present també, per suposat, a l’Alcalatén 
on, a tall de mostra, en una entrevista personal amb un veí de Figueroles, es va confirmar 
la moltura clandestina, al menys a un molí d’aquesta població. Així, els llauradors deixa-
ven els sacs de blat amagats entre la malesa a prop del molí, i el moliner el molia per la 
nit deixant posteriorment, al mateix lloc, les taleques de farina i quedant-se amb la meitat 
d’ella com a pagament. Evidentment, un clar abús aprofitant-se de la situació de clandes-
tinitat.

També, en altres entrevistes a Llucena, es va confirmar la pràctica clandestina de la 
moltura a pesar del segellat de les moles dels molins. El segell es ficava al forat de la 
mola, però el moliner de determinant molí —cosa extrapolable si no a tots, sí a la majoria 
dels molins de la localitat— disposava —podem suposar que mitjançant el suborn— de 
més segells, què substituïen els arrancats i així es molia per la nit. Segons un entrevistat, 
la guàrdia civil de la localitat feia els ulls grossos ja que, sotmesos el agents a les matei-

què pretenia el règim franquista era reconvertir el sector fariner, eliminant tota competència a les grans 
fàbriques de farina, que d’altra banda, eren fàcils de controlar. Així, a partir de meitat del segle XX, 
l’activitat molinera tradicional va passar a ser una labor subsidiària i ocasional, dirigida a l’autoconsum 
o al servei de veïns i coneguts, emprant com a matèria primera cereals i lleguminoses destinats a 
l’alimentació del bestiar, fins anar desapareixent del tot a les dècades següents.

 SANZ ELORZA, Mario, «Los molinos harineros de la provincia de Segovia. Su esplendor y decadencia 
a través del Catastro». Revista CT Catastro, nº 70. 2010, pag. 82.

3 Aquests inspectors eren especialment odiats per la població i així sabem per entrevistes personals, 
que, almenys, a Llucena i a Costur, la seua presència al poble era avisada amb uns determinats tocs de 
campanes. Per a evitar la requisa del seu blat per aquells, els agricultors amagaven aquest com podien 
en els més variats i imaginatius llocs de les seus cases, corrals i altres dependències annexes. A Llucena 
hi hagué inclús un conat de motí popular protagonitzat per dones contra aquells inspectors.

4 SANZ ELORZA, Mario. «Los molinos harineros de la provincia de Segovia. Su esplendor y decadencia 
a través del Catastro». Revista CT Catastro, nº 70. 2010. pag. 81, 82.
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xes condicions de penúria que la resta de la població, uns saquets de farina de deu o 
dotze quilos, convenientment repartits, feien miracles. De fet, durant molt de temps, un 
camió propietat d’un conegut transportista llucener pujava quasi tots els dies 1.000 kg de 
blat des de la Plana on, en aquell moment també es cultivava blat, per a la seua moltura 
nocturna i, pel matí, baixava la farina molta; camió que es carregava i descarregava pràc-
ticament al costat del mateix quarter de la guàrdia civil.

En quant a les influències, si a la cita textual anterior es parla d’un molí propietat 
d’un militar d’alta graduació que continuava molent, què podem suposar quan un molí, 
com el de Xodos, era propietat del mateix alcalde? De fet, sabem que el molí de Xodos, 
el de Lluna, a Vistabella, i el molí Marcelino de Benafigos molien normalment d’amagat 
durant aquest període de teòrica clausura d’aquests. 

D’altra banda, sempre quedava, especialment per als masovers, més difícils de con-
trolar en les seues vivendes aïllades, el recurs a la moltura particular utilitzant rústics 
molins de pedra picada o màquines més elaborades que, en una altra entrevista, es van 
descriure com grans molinets manuals de cafè dels que hi havia abans. A la imatge ad-
junta es veu una peça de moli manual de pedra dels utilitats pels masovers durant aquest 
període. Una peça que no te res que envejar-li a molins trobats en excavacions arqueolò-
giques de jaciments neolítics i ibèrics. A aquelles èpoques va fer retrocedir als llauradors 
aquelles terribles guerra i postguerra.

En definitiva, el tancament de molins i l’espoli al que es veien sotmesos els llauradors 
va provocar, com a reacció defensiva, la moltura clandestina aprofitant la impossibilitat del 
control absolut d’aquells o la corrupció dels poderosos i dels seus agents. En un país mort 
de fam i en una dictadura on, com en totes, la corrupció és la norma, què es podia esperar?

L’ESTABLIMENT D’UNA SUPERFÍCIE OBLIGATÒRIA DE CULTIU DE 
BLAT

Com a conseqüència del control sobre la producció i comercialització del blat, als 
xicotets agricultors se’ls feia dificilíssim eludir les quotes de venda obligatòria establer-
tes, de manera que, com a reacció, aquests van reduir la superfície destinada a cereals, 
substituint aquests per productes més ben pagats o menys controlats pel règim, de mane-
ra que preferien no sembrar cereals i substituir-los per farratge o deixar les terres per a 
pasturatge. 

Això va desembocar en una disminució del cultiu del blat així com en l’abandó de 
terres de conreu, a la qual cosa va respondre el règim establint superfícies obligatòries de 
sembra per municipis que, en el cas de Xodos, es va establir, en un principi, en 288 hec-
tàrees, què representaven més d’una tercera part —el 35,5%— de la superfície cultivada 
del poble. 
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Una vegada establerta la superfície a sembrar per a cada poble, l’Ajuntament corres-
ponent i la ermandad Sindical de Labradores y anaderos5 local repartien aquesta 
entre els diferents propietaris del poble en funció de criteris com la qualitat de la terra o 
la grandària de les propietats.

La manera de procedir en aquest aspecte es manifesta en un document, conservat a 
l’arxiu municipal, on el SNT estableix la superfície de guaret per a la sembra obligada de 
blat a Xodos per a la campanya 1945-46, així com les condicions per aconseguir aquest 
guaret. Un document, a partir del qual, es pot deduir l’apurada situació en què es trobava 
l’economia espanyola aquell setembre de 1945, a quatre mesos de la finalització de la 
Segona Guerra Mundial, patint plenament encara els estralls de la seua guerra civil, i 
aïllada i sotmesa a boicot polític i econòmic per part dels vencedors de la mundial. 

De fet, com veiem, les condicions que fixa per tal d’aconseguir aquella superfície 
són ben dures. Així: deben realizarse en ese municipio labores de barbecho que asegu-
ren el cultivo del trigo en el próximo a o agrícola de 2  ect reas  a tal efecto ...  se 
considera apta para barbechar toda finca que lo hubiera sido alguna vez desde 1 00, 
aunque en los ltimos a os no hubiese sido objeto de labores de barbecho, así como no 
se considerar  motivo suficiente para reducir la extensión de los barbechos las alegaci-
ones que hagan los cultivadores de la escasez de medios propios para la realización de 
las correspondientes labores.

La distribución entre los labradores la har  esa unta Agrícola primeramente en las 
fincas de secano y en estas, en primer lugar, en aquellas no productoras de trigo en la 
actualidad ...  La distribución entre los cultivadores lo har  con la m xima urgencia 
comunic ndolo a los interesados ...  Es así mismo obligación de esa unta Local vigilar 
las labores de barbecho y que estas se hagan a uso y costumbre local de buen labrador, 
que se realicen en la totalidad de las superficies fijadas termin ndose en la fecha que sea 
costumbre en esa localidad, d ndome cuenta mensualmente del estado de dichas labores 
y de su terminación 6.

Però una cosa eren les disposicions dels buròcrates del SNT i altra les possibilitats 
reals dels llauradors per a complir-les. Així, al següent document de l’arxiu municipal, es 
veu com, al 1947, que és l’any d’aquest, no es va arribar a cultivar sinó la meitat de la 
superfície establerta pel SNT, per la qual cosa, aquest organisme demanava les pertinents 

5 Les ermandades Sindicales de Labradores y anaderos, creades en 1941, eren l’instrument del 
règim franquista per a controlar el món rural; tenien un caràcter públic, i es basaven en el principi 
jeràrquic sota la disciplina del Movimiento Nacional, el partit únic d’aquell règim. En definitiva, eren 
la translació al camp dels anomenats «Sindicatos Verticales», una creació del feixisme italià copiada en 
el uero del Trabajo franquista.

6 ARXIU MUNICIPAL DE XODOS. Circulares- ermandad. 1 45. ermandad. Corresponsalía y 
correspondencia, etc. asta 1 50-1 52.
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explicacions. Unes explicacions, entre les quals cal que considerem el fet sistemàtic de 
l’ocultació de les dades reals, per part dels llauradors, amb la complicitat dels funcionaris 
de la ermandad —gent de Xodos, en definitiva— ja fóra obligada per la impossibilitat 
de comprovar les xifres reals de superfície cultivada, ja voluntària per solidaritat amb els 
seus veïns.

D’altra banda, si ens fixem en que el document és una plantilla vàlida per a qualsevol 
localitat en la que només cal omplir els buits corresponents, ens adonarem que els incom-
pliments denunciats en ell no es donarien només a Xodos sinó que eren generalitzats. De 
fet, en una entrevista personal amb antics funcionaris de la ermandad de Llucena, 
aquests reconegueren que l’ocultació de superfície cultivada i de collita era una constant 
a tots els pobles. A Llucena, concretament, segons els interlocutors, se solien declarar 
1.000 TM de blat anuals, mentre que la collita real calculaven que duplicava aquesta 
quantitat.

Com es veu al document exposat, la superfície d’obligada sembra a Xodos estava 
establerta, per a aquell 1947 en 288 hectàrees i, posteriorment, es va establir en 280 hec-
tàrees, una xifra que es va mantindre constant fins la desaparició de la regulació de la 
producció bladera en 1952, encara que podem dubtar que realment s’arribara mai a com-
plir amb aquesta xifra. 

Entre els diversos factors que van impossibilitar, en algun moment, a Xodos, el cul-
tiu de tota la superfície establerta com d’obligada sembra, hi ha un molt especial; l’exis-
tència dels maquis en les seues terres i la lluita antiguerrillera duta a terme per la Guàrdia 
Civil. Així, un document de l’ ermandad Sindical de Labradores y anaderos local de 
maig de 1949, conservat al seu arxiu municipal ens parla d’aquest problema:

Anselmo Allepuz Moliner, jefe de la ermandad Sindical de Labradores y anaderos de 
Chodos informo  que debido a la escasez de abonos y, adem s, que la mayoría de masías de 
este término municipal se encuentran evacuadas, teniendo que vivir muchos de estos masove-
ros a 7 y  ms de sus respectivas tierras, es por lo cual no ha podido sembrarse de trigo la 
super cie ordenada sembrar por la efatura Agronómica.

 para que así conste, expido el presente informe que rmo y sello en Chodos a diecisie-
te de Mayo de mil novecientos cuarenta y nueve 7.

Per a entendre completament el document, cal saber que, entre 1948 y 1949, els 
masovers d’alguns dels masos de Xodos van ser desallotjats i obligats a concen-
trar-se en quatre altres del terme: el mas de Montoliu, el de Noguereta, la Lloma, i el 
mas d’Ahicart. Quatre masos situats precisament en la part més meridional del ter-

7 ARXIU MUNICIPAL DE XODOS. Circulares- ermandad. 1 47. ermandad. Corresponsalía y 
correspondencia, etc. asta 1 50-1 52.
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me, a les terres més allunyades de Penyagolosa que era on es concentrava l’activitat 
guerrillera. Una mesura aplicada també als pobles dels voltants; Vistabella, Benafi-
gos, Villahermosa i el Castillo de Vilamalefa, almenys, que va durar, com a Xodos, 
alguns mesos. 

D’aquesta manera, durant el dia, els masovers podien tornar als seus masos per a 
traure els animals i donar-los de menjar i per a treballar un poc les terres i, abans que es 
fera de nit, havien de tornar als punts de concentració. En alguna ocasió sembla que es va 
permetre que alguns jovenets romangueren al mas per la nit per a fer-se càrrec del besti-
ar8. Cal dir que aquesta mesura de desplaçament nocturn de la població masovera està 
documentada a Llucena ja durant la Primera Guerra Carlina. Igualment la va aplicar 
l’exèrcit espanyol a Cuba durant la guerra d’independència d’aquest país a finals del se-
gle XIX.

L’ENTREGA D’UNA QUOTA OBLIGATÒRIA DE BLAT, I L’ESTRAPERLO 

Fins 1942, els llauradors estaven obligats a vendre tota la seua collita de blat al SNT, 
als preus fixats per aquest. I només podien reservar-se d’aquella una quantitat destinada 
a la sembra per a la campanya següent, i una altra per a consum propi; el qual estava fixat 
en 200 kg per persona i any per al propietaris i els seus obrers fixes i eventuals, i 120 kg 
per als familiars de tots ells. El preu de compra pel SNT es va establir, aquell 1942, en 84 
pessetes el quintar mètric, és a dir, els 100 kg.

A l’any següent, es va modificar el sistema de manera que va continuar pagant-se el 
mateix preu per al contingent forçós, però ara el llaurador podia establir per ell mateix la 
quantitat dedicada a alimentació i sembra, i l’excedent vendre’l al SNT el qual li pagava 
les 84 pessetes de preu base, més una prima de 140 pts per quintal. 

Com es diu al libre Servicio Nacional del Trigo. Veinte a os de actuación, publicat 
pel Ministeri d’Agricultura, en 1958:

«La introducción de dos precios muy distintos para una misma mercancía dio lugar a 
grandes luchas locales entres agricultores al repartir el cupo forzoso a bajo precio, del que 
todos querían la menor cuota posible, para poder disfrutar luego del m ximo de ventas a 
precio primado. Ante la mente de cada agricultor y la presencia de dos sacos del mismo trigo, 
se presentaba el dilema del precio  uno a 4 pesetas el quintal métrico, el otro a 224 pesetas 
por la misma unidad  Esa diferencia de precios puso en pie toda la picaresca rural y, a la 
vez, algunos industriales, con la posibilidad de venta de dos clases de harina, unas baratas y 
las otras caras, contribuyeron a excitar los nimos, dando como consecuencia nal el que se 
estabilizara un mercado clandestino de trigo que creció de manera alarmante y que dio lugar 

8 Informació facilitada per Enric Roncero, aconseguida per aquest en entrevistes personals.
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en estas campa as a que circulara por el mercado invisible m s trigo que el que fue contro-
lado por el Servicio Nacional del Trigo entre cupo forzoso y cupo forzado»9.

Cal dir que, a partir de 1946, al País Valencià, Catalunya i les Illes es va aplicar amb 
flexibilitat aquest cup obligatori atenent, o bé a que eren deficitàries o bé, com diu el 
mateix llibre, perquè així ho aconsellaven el seu regim de propietat i les seues peculiars 
característiques.

Però no era només el blat el què estava regulat, sinó que ho estaven també, i molt 
rigorosament, les lleguminoses de consum humà i els cereals i lleguminoses per a pin-
sos. Tot el qual va provocar, com diu el text, l’explosió del mercat negre, de manera 
que aquesta va ser l’època daurada de l’anomenat «estraperlo». Un comerç clandestí 
practicat tant a xicoteta escala, des de l’agricultor que venia una part de la seua produc-
ció (per exemple, pataques de les nostres terres que es venien a les ciutats i pobles de 
la costa), com a gran escala, amb grans «estraperlistes» que van acumular en aquesta 
època grans fortunes. 

Pel que respecta al blat, els càlculs oficials, exposats al llibre del Ministeri d’Agri-
cultura que hem citat, quantifiquen en un elevadíssim 38,26% el percentatge del que 
anomenen «consum invisible», és a dir, venda clandestina, d’aquest cereal a la campanya 
1942-43. Uns percentatges que aniran baixant a mesura que, a partir de 1952, s’introdu-
ïsca la llibertat de cultiu i venda del blat, de manera que, en la campanya 1955-56 només 
representava ja el 2,97%, i en la de 1957-58 el 0,79%10.

Així, mentre, durant aquest període, uns pocs es feien rics a costa de les necessitats 
de la majoria de la població, aquesta estava sotmesa a un estricte racionament dels ali-
ments i productes de primera necessitat que implicava l’existència, per a cada persona, 
bebès inclosos, de la corresponent cartilla de racionament.

Cal dir que, com és evident, on més palesa es feia la carència d’aliments va ser a les 
ciutats, ja que als pobles, la pràctica agrícola de la immensa majoria de les famílies els 
proporcionava a aquestes uns recursos que la població urbana no tenia. Això no lleva que, 
tant a les ciutats com als pobles, el pa més consumit fóra l’anomenat «pa negre», un pa 
d’inferior qualitat què va constituir la base de l’alimentació de la majoria de la població 
espanyola d’aquells anys quaranta11. 

9 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Servicio Nacional del Trigo. Veinte a os de actuación, Madrid, 
1958, pag. 24.

10 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Servicio Nacional del Trigo. Veinte a os de actuación, Madrid, 
1958, pag. 63.

11 Aquest pa, de tan mal record en la memòria dels qui van patir aquella època, estava fet amb farina amb 
segó, farina de cigrons, de panís i de faves i, fins i tot, pellorfes de fruites i llegums. En alguns casos, 
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ELS ÚLTIMS ANYS DE LA INTERVENCIÓ DEL BLAT I LA SEUA 
SUPRESSIÓ DEFINITIVA 

L’abril de 1950 es va tornar al sistema anterior a 1942, establint-se un contingent 
forçós de venda sobre la collita de la superfície senyalada com de sembra obligatòria, la 
qual es pagaria a 250 pessetes per quintar mètric. L’agricultor podia reservar-se el neces-
sari per al consum dels seus familiars i obrers fixes, segons els mòduls establerts, quedant 
la resta considerada com «excedent», amb l’obligació d’entregar aquests excedents als 
magatzems del SNT el qual abonava aquests dipòsits al mateix preu que els contingents 
forçosos, entregant, a més, uns resguards per a que els llauradors pogueren negociar 
lliurement amb ells. 

Finalment, el 26 de març de 1952, en vista de que el SNT disposava ja de suficient 
cereal als seus magatzems i les previsions eren de provisió suficient de blat, es decideix 
suprimir el racionament de pa a partir de l’1 d’abril, fixant uns preus per a ell entre 4,60 
i 5 pessetes el kg segons zones. I, definitivament, el 14 de juny de 1952, es decideix su-
primir els sistemes de contingents de venda obligatòria de blat, establint quatre tipus de 
blat fixant-se preus variables per a cadascú d’ells.

De tota manera, no serà fins juny de 1958, quan s’establisca la completa llibertat 
d’ús i comercialització del blat per part dels agricultors, podent-se utilitzar, inclús, els 
d’inferior qualitat per a farratge dels animals, una cosa completament impensable en les 
èpoques de gran escassetat. Aquesta llibertat s’amplia també per als altres cereals i les 
lleguminoses, i es fixen uns preus mínims per al blat que vengueren voluntàriament els 
llauradors al SNT quan els preus del mercat lliure baixaren fins un límits establerts. Uns 
preus calculats de tal forma que garantitzaren als agricultors una remuneració suficient 
per a garantir al pervivència de les seues explotacions. 

Així, quasi dos dècades després de finalitzada la guerra, s’arribava per fi a la norma-
lització agrícola. Déneu anys en què els xicotets llauradors van ser espoliats i privats del 
seu treball i les seues collites. «Demanar més que el govern». Quí no ha escoltat mai 
aquesta frase feta tan encertada i popular als nostres pobles?

EL CULTIU DE BLAT A XODOS DURANT ELS ANYS DEL RACIONAMENT

Com ja s’ha dit, la superfície de cultiu obligatori de blat i el seu contingent de venda 
al Servicio Nacional del Trigo l’establia aquest organisme per a cada poble. Posterior-

estafant als consumidors, es ficava també serradura; tot per a donar-li volum ja que la gent volia pa amb 
volum ja que tenia gana i només importava la mida. I era precisament aquesta barreja el que convertia 
el pa negre en el pa més barat de tots. 
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ment, l’Ajuntament i la ermandad Sindical de Labradores y anaderos, ho repartien 
entre els cultivadors de cada localitat. El procediment per a establir la superfície anual de 
sembra obligada individual era a partir de l’extensió de la propietat i la qualitat de les 
terres de cada llaurador, mentre que el blat a vendre obligatòriament al SNT es calculava 
segons el nombre de garbes que havia fet cada productor amb el blat segat, establint així 
una succinta quantificació de la collita obtinguda per cadascú d’ells. 

Així, acabada la sega, es contaven les garbes als camps, per a la qual cosa, en alguns 
pobles, es designaven uns delegats a cada partida del terme què havien de comptar-les o 
bé, en altres, es comissionava a algú que ho fera en tot el terme, de manera que, en una 
reunió posterior dels dirigents i funcionaris de les ermandades, s’establia el contingent 
individual a entregar en funció del total de kg fixats per a cada poble. Així, solien esta-
blir-se uns contingents des de només 100 grams a un quilo per garba, atenent a les cir-
cumstàncies de cada llaurador i a les característiques de les garbes ja que, en diverses 
entrevistes personals, se’ns ha dit que mentre que les garbes solien pesar normalment uns 
5 kg, els llauradors solien fer-les, en aquelles circumstàncies, més grosses del normal per 
tal d’evitar tindre’n moltes. D’altra banda, com no pensar també, en la capacitat d’influ-
ència dels diferents llauradors sobre els qui contaven o establien el contingent? Evident-
ment, la transcendència econòmica d’allò que s’establia permet imaginar moltes tensions 
i moltes pressions dels qui les podrien fer, en la determinació, tant de la superfície a 
cultivar com en el contingent de blat a entregar, del que no estava exempt ningú.

La culminació del procés era l’elaboració d’una llista amb el nom i el domicili de 
cada cultivador, on figuraven la superfície obligada de cultiu de blat i el contingent que 
havia d’entregar al SNT cadascú d’ells. I precisament ara, amb aquestes llistes, tenim una 
extraordinària font d’informació sobre el cultiu del blat —i moltes altres coses— als 
nostres pobles, que ens permeten elaborar una mena de radiografia no sols d’aquest cul-
tiu a Xodos, sinó també d’elements com la distribució espacial de la població, la grandà-
ria dels masos, l’onomàstica de la població, etc.

LA LLISTA DE CULTIVADORS DE BLAT DE XODOS DE 1951

En l’Arxiu Municipal es conserven dos llistes de cultivadors de blat12 de 1951, en les 
quals, en la primera, corresponent a l’inici de la campanya bladera, s’indica la superfície de 
sembra obligada i, en altra, amb el blat ja segat, la quantitat d’aquest que havia d’entregar 
al SNT cada cultivador, identificat pel nom complet i el seu domicili. Aquesta última està 
datada, el 10 d’octubre de 1951 i signada pel cap i el secretari de la ermandad. Una llista 
que, suposem, devia de ser esperada amb expectació pels veïns de Xodos per motius obvis. 

12 Arxiu Municipal de Xodos. Carpeta: Circulares ermandad. Anys 1947 a 1952.
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1951 és un bon any per a fer una mena de «radiografia» del cultiu i dels cultivadors 
de blat, així com una aproximació a la societat del Xodos tradicional ja que és un any en 
què ja havien desaparegut o s’havien esmorteït considerablement les tensions econòmi-
ques de la guerra, encara que feia poc, i la societat, malgrat que s’havia reprès l’emigra-
ció tradicional, congelada els anys immediatament posteriors a la guerra, no havia entrat 
encara en el brutal èxode rural que caracteritzaria la dècada següent. Era, doncs, un Xo-
dos quasi immòbil, similar al d’altres dècades anteriors, amb una economia tradicional 
en una societat tradicional. 

Aquell any, la superfície establerta de sembra obligatòria pel Servicio Nacional del 
Trigo era de 280 hectàrees, les quals, s’havien repartit entre 243 cultivadors, al major dels 
quals se li obligava a sembrar 4,66 ha i al menor 0,16. Aqueixes quatre hectàrees i mitja 
de diferència entre ells ens marquen amb claredat la diferència entre la riquesa i la pobre-
sa del Xodos de meitat del segle passat.

Si busquem una aproximació ideal, la mitjana de superfície d’obligada sembra era de 
1,15 ha per cultivador. 133 dels quals la tenien establerta per baix, i 110 per dalt d’eixa 
superfície. I a la gràfica adjunta podem visualitzar el percentatge de cultivadors agrupats 
segons la superfície de sembra obligada per a cadascú d’ells. Com es veu, la majoria 
d’ells (el 42,4%) es troba en l’interval de sembra entre 1 i 1,99 ha; quedant per damunt 
d’ells el 14,7% dels cultivadors, i per baix el 43,1%. 
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cultiu a Xodos, sinó també d’elements com la distribució espacial de la població, la 
grandària dels masos, l’onomàstica de la població, etc..   

La llista de cultivadors de blat de Xodos de 1951

En l’Arxiu Municipal es conserven dos llistes de cultivadors de blat12 de 1951, en les 
quals, en la primera, corresponent a l’inici de la campanya bladera, s’indica la superfície 
de sembra obligada i, en altra, amb el blat ja segat, la quantitat d’aquest que havia 
d’entregar al SNT cada cultivador, identificat pel nom complet i el seu domicili. 
Aquesta última està datada, el 10 d’octubre de 1951 i signada pel cap i el secretari de la 
Hermandad. Una llista que, suposem, devia de ser esperada amb expectació pels veïns 
de Xodos per motius obvis.  
1951 és un bon any per a fer una mena de “radiografia” del cultiu i dels cultivadors de 
blat, així com una aproximació a la societat del  Xodos tradicional ja que és un any en 
què ja havien desaparegut o s’havien esmorteït considerablement les tensions 
econòmiques de la guerra, encara que feia poc, i la societat, malgrat que s’havia reprès 
l’emigració tradicional, congelada els anys immediatament posteriors a la guerra, no 
havia entrat encara en el brutal èxode rural que caracteritzaria la dècada següent. Era, 
doncs, un Xodos quasi immòbil, similar al d’altres dècades anteriors, amb una economia 
tradicional en una societat tradicional.  
Aquell any, la superfície establerta de sembra obligatòria pel Servicio Nacional del 
Trigo era de 280 hectàrees, les quals, s’havien repartit entre 243 cultivadors, al major 
dels quals se li obligava a sembrar 4,66 ha i al menor 0,16. Aqueixes quatre hectàrees i 
mitja de diferència entre ells ens marquen amb claredat la diferència entre la riquesa i la 
pobresa del Xodos de meitat del segle passat. 
Si busquem una aproximació ideal, la mitjana de superfície d’obligada sembra era de 
1,15 ha per cultivadors. 133 dels quals la tenien establerta per baix, i 110 per dalt d’eixa 
superfície. I a la gràfica adjunta podem visualitzar el percentatge de cultivadors agrupats 
segons la superfície de sembra obligada per a cadascú d’ells. Com es veu, la majoria 
d’ells (el 42,4 %) es troba en l’interval de sembra entre 1 i 1,99 ha; quedant per damunt 
d’ells el 14,7 % dels cultivadors, i per baix el 43,1 %.  

Com es pot concloure, doncs, el Xodos de mitjan del segle XX era un poble de xicotets 
propietaris, amb una minoria de més grans. Una circumstància que, en afegir a 
continuació, el factor producció, podrem visualitzar amb més concreció. 
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Com es pot concloure, doncs, el Xodos de mitjan del segle XX era un poble de xico-
tets propietaris, amb una minoria de més grans. Una circumstància que, en afegir a con-
tinuació, el factor producció, podrem visualitzar amb més concreció.
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LA DESIGUALTAT ENTRE VEÏNS EN ELS CONTINGENTS DE BLAT A 
ENTREGAR

En una societat agrària tradicional de subsistència com era la del Xodos d’aleshores, 
la major o menor quantitat de blat que havia d’entregar-se al SNT és un bon indicador del 
nivell de riquesa de cada cultivador (amb la matisació de que no podem considerar aques-
ta quantitat com un indicador cent per cent fiable ja que hi veurem casos, com els de fo-
rasters que tenen terra al terme del poble, o xodencs que poden tindre-la a altres pobles, 
que amagarien així, per a nosaltres, la seua riquesa real). Dit açò, sí que, considerem, 
però, que les dades que s’exposen a continuació, ens poden orientar sobre el nivell de 
desigualtat social existent al Xodos de mitjan del segle passat.

Per començar, en general, si atenem la quota de blat que havien d’entregar els culti-
vadors, veiem que, aquell 1951, el contingent total de blat de Xodos, repartit entre 251 
cultivadors13, va ser de 20.509 Kg, la qual cosa equival a una mitjana de 81,7 kg per 
cultivador. Però, com sempre, les mitjanes amaguen grans diferències que cal exposar. 

Així, si atenem a la següent gràfica, veiem com els cultivadors que més blat havien 
d’entregar, aquells que lliuraven més de 200 kg —29 persones en total— corresponien 
només al 11,6% del total de cultivadors. I aquest 11,6% entregava el 29,8% del total del 
blat de Xodos, el que fa una mitjana de 201,8 kg per cadascú d’ells. (I d’aquests, els 8 
primers, que corresponen al 2,4% dels cultivadors, entregaven el 10,6% del blat, el que 
dóna una mitjana de 272,9 kg cadascú). 

Per la banda de baix, a la gràfica es veu també com més de la meitat dels cultivadors, 
el 67,8%, (on s’agrupen aquells que havien d’entregar menys de 100 kg), només entre-
guen el 40,3 del blat. Com veiem, una minoria de veïns controlaven una bona porció del 
blat cultivat a Xodos. Quedava un 19,8% dels cultivadors, què podem considerar mitjans, 
que entregaven el 39,7% del blat.

13 Com es veu, hi ha una diferència entre el nombre de cultivadors als qual s’assigna una superfície de 
sembra obligatòria (243), i el de cultivadors obligats a entregar una part del blat collita (251). Això es 
deu a que a la llista de superfície de cultiu obligat no figuren tants com a la d’entrega obligatòria de blat. 
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La desigualtat entre veïns en els contingents de blat a entregar

En una societat agrària tradicional de subsistència com era la del Xodos d’aleshores, la 
major o menor quantitat de blat que havia d’entregar-se al SNT és un bon indicador del 
nivell de riquesa de cada cultivador (amb la matisació de que no podem considerar 
aquesta quantitat com un indicador cent per cent fiable ja que hi veurem casos, com els 
de forasters que tenen terra al terme del poble, o xodencs que poden tindre-la a altres 
pobles, que amagarien així, per a nosaltres, la seua riquesa real). Dit açò, sí que, 
considerem, però, que les dades que s’exposen a continuació, ens poden orientar sobre 
el nivell de desigualtat social existent al Xodos de mitjan del segle passat. 
Per començar, en general, si atenem la quota de blat que havien d’entregar els 
cultivadors, veiem que, aquell 1951, el contingent total de blat de Xodos, repartit entre 
251 cultivadors13, va ser de 20.509 Kg, la qual cosa equival a una mitjana de 81,7 kg per 
cultivador. Però, com sempre, les mitjanes amaguen grans diferències que cal exposar.  
Així, si atenem a la següent gràfica, veiem com els cultivadors que més blat havien 
d’entregar, aquells que lliuraven més de 200 kg -29 persones en total- corresponien 
només al 11,6 % del total de cultivadors. I aquest 11,6 % entregava el 29,8 % del total 
del blat de Xodos, el que fa una mitjana de 201,8 kg per cadascú d’ells. ( I d’aquests, els 
8 primers, que corresponen al 2,4 % dels cultivadors, entregaven el 10,6 % del blat, el 
que dóna una mitjana de 272,9 kg cadascú).  
Per la banda de baix, a la gràfica es veu també com més de la meitat dels cultivadors, el 
67,8 %, (on s’agrupen aquells que havien d’entregar menys de 100 kg), només 
entreguen el 40,3 del blat. Com veiem, una minoria de veïns controlaven una bona 
porció del blat cultivat a Xodos. Quedava un 19,8 % dels cultivadors, què podem 
considerar mitjans, que entregaven el 39,7 % del blat. 

Si fiquem noms i cognoms, els tres majors productors de blat eren Aurelio Tena Porcar, 
del mas de Carrasca, que va entregar 368 kg, i Bienvenida Porcar Vicent,  i Manuel 
Monfort Miralles, residents al poble, què van entregar 318 i 262 kg respectivament.  El 
primer va cultivar obligadament 4 ha, la segona en va cultivar 3,84 ha, i el tercer 4,66, la 
qual cosa els situa com a majors propietaris de terres de Xodos. 
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Si fiquem noms i cognoms, els tres majors productors de blat eren Aurelio Tena 
Porcar, del mas de Carrasca, que va entregar 368 kg, i Bienvenida Porcar Vicent, i Manu-
el Monfort Miralles, residents al poble, què van entregar 318 i 262 kg respectivament. El 
primer va cultivar obligadament 4 ha, la segona en va cultivar 3,84 ha, i el tercer 4,66, la 
qual cosa els situa com a majors propietaris de terres de Xodos.

Per la banda de baix, els qui menys van entregar van ser un veí del mas de l’Estepar 
que va entregar 5 kg, i un veí del mas de Roig que va entregar 8, el mateix que un culti-
vador resident a Llucena que va entregar també 8 kg. Desgraciadament, d’aquests no 
tenim la dada de quanta terra havien de cultivar. Dels que sí en tenim, els cultivadors que 
menys superfície van estar obligats a cultivar, van ser quatre amb només 0’17 ha cadascú.

LA DESIGUAL CONTRIBUCIÓ DELS MAJORS I ELS MENORS 
CULTIVADORS

Aparentment, com tots els cultivadors estaven obligats a entregar la corresponent 
quota de blat al SNT, la mesura semblava igualitària ja que no distingia entre rics i pobres 
a l’hora de complir amb aquesta obligació, però, com ens hem acostumat a veure en els 
anys que portem de crisi en aquesta segona dècada del segle actual, les crisis no les solem 
pagar tots per igual i, normalment són els més acomodats els qui menys paguen. Per això 
és molt il·lustratiu comparar la mitjana de kg de blat que havien d’entregar per hectàrea 
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els xicotets cultivadors i els que havien d’entregar els majors, tal i com es veu al següent 
quadre on s’utilitzen les dades de sembra obligada i de kg d’obligada entrega de blat de 
cada cultivador.

Com es veu, els tres majors cultivadors, és a dir, aquells que havien de cultivar la major 
superfície de blat, entregaven una mitjana de 75,2 kg per hectàrea, mentre els tres menors 
123,5. A partir d’aquesta diferència de pressió impositiva, per a explicitar més la gran desi-
gualtat d’exigències entre uns i altres, a la quarta columna s’indica el que haurien d’entre-
gar cadascú dels dos grups si els aplicàrem el coeficient de kg per hectàrea de l’altre grup. 
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Dels tres 
majors 
cultivadors

316 4,2 75,2 518,7 kg - 443,5 kg

Dels tres 
menors 
cultivadors

21 0,17 123,5 12,8 kg  110,7 kg

Com es pot apreciar, hi ha una evidentíssima i escandalosa desproporció a favor dels 
majors cultivadors; els més grans haurien d’haver entregat 443,5 kg més per hectàrea, i 
els més xicotets 110,7 menys, la qual cosa significa que cadascú d’aquests menors, si els 
aplicàrem el coeficient del majors cultivadors nomes hauria d’haver entregat 2,2 kg de 
blat en total en lloc dels 21 establerts, mentre els majors, per la seua banda, haurien d’ha-
ver-ne entregat 2.178,5 en lloc dels 316 de mitjana. Com es veu, no hi havia cap progres-
sivitat en aquell contingent d’entrega obligada, de manera que, com sempre en les socie-
tats desiguals, pagaven més, realment, els qui menys tenien. 

Cal dir també que encara va hi haver 18 cultivadors als qui se’ls havien assignat unes 
xicotetes superfícies de sembra obligatòria dels quals no se’ls anota cap entrega de blat 
posteriorment, la raó de la qual cosa no coneixem, però podem suposar que o bé no van 
poder sembrar o bé no van tindre collita per alguna causa.

XODOS, ENCARA UN POBLE MASOVER, A MEITAT DEL SEGLE PASSAT

Les llistes per al Servicio Nacional del Trigo ens aporten moltíssima informació. 
Entre ella, el lloc de residència dels cultivadors de Xodos, amb la qual cosa confirmem 
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el que ja sabíem; que, a meitat del segle passat, aquest era un poble masover. De fet, prou 
més de la meitat dels productors de blat vivien als masos, tal i com es pot apreciar a la 
gràfica següent on s’especifiquen dos dades diferents; en negre, el percentatge de culti-
vadors totals on s’inclouen els terratinents forasters, és a dir, aquells cultivadors no resi-
dents a Xodos que tenien propietats al poble; i, en gris, el percentatge de cultivadors 
pobletans i masovers, exclosos els terratinents forasters. 
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Xodos, encara un poble masover, a meitat del segle passat

Les llistes per al Servicio Nacional del Trigo ens aporten moltíssima informació. Entre 
ella, el lloc de residència dels cultivadors de Xodos, amb la qual cosa confirmem el que 
ja sabíem;  que, a meitat del segle passat, aquest era un poble masover. De fet, prou més 
de la meitat dels productors de blat vivien als masos, tal i com es pot apreciar a la 
gràfica següent on s’especifiquen dos dades diferents; en negre, el percentatge de 
cultivadors totals on s’inclouen els terratinents forasters, és a dir, aquells cultivadors no 
residents a Xodos que tenien propietats al poble; i, en gris, el percentatge de cultivadors 
pobletans i masovers, exclosos els terratinents forasters.  

Com es veu, el 1951, el 61,4 % dels cultivadors eren masovers i només el 38,6 vivien al 
nucli urbà, uns percentatges que casen completament amb els resultats del cens de 
població de l’any anterior, quan la població de dret (798 habitants en total) que vivia al 
nucli urbà  era el 39,5 % i als masos el 60,5 %. 
 Si recordem que, en 1940, vivien als masos el 65 % i al  poble el 35 % dels 891 
habitants d’aquell any, podem apreciar com, entres les dos dates, va hi haver una 
xicoteta variació a favor del percentatge de població urbana, mentre als masos 
disminuïa aquest, dins de la dinàmica general de despoblació del municipi, més evident  
als masos.  
Tanmateix, a meitat del segle passat, Xodos continuava definint-se bàsicament com un 
poble masover. 

... On els rics vivien al poble

Si des de la repoblació cristiana del segle XIII, com va succeir als pobles veïns -Llucena 
per exemple-, els més rics dels seus habitants vivien als masos, a les altures que estem 
estudiant, ja  no era així. Els nuclis urbans, a mitjan del segle XX, oferien ja unes 
comoditats que els masos, per molt importants que foren i per ben condicionades que 
tingueren les seues vivendes, no podien igualar. Pensem, per exemple, en coses tan 
importants com la llum elèctrica, l’aigua corrent, el telèfon, o els serveis bàsics com els 
mèdics, les escoles, els establiments comercials...  

LLOC DE RESIDÈNCIA DELS 
CULTIVADORS (EN %)
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Sobre total
cultivadors

33 55 12

Sobre veïns de Xodos 38,6 61,4

Poble Masos Forasters

Com es veu, el 1951, el 61,4% dels cultivadors eren masovers i només el 38,6 vivien 
al nucli urbà, uns percentatges que casen completament amb els resultats del cens de 
població de l’any anterior, quan la població de dret (798 habitants en total) que vivia al 
nucli urbà era el 39,5% i als masos el 60,5%.

Si recordem que, en 1940, vivien als masos el 65% i al poble el 35% dels 891 habi-
tants d’aquell any, podem apreciar com, entres les dos dates, va hi haver una xicoteta 
variació a favor del percentatge de població urbana, mentre als masos disminuïa aquest, 
dins de la dinàmica general de despoblació del municipi, més evident als masos. 

Tanmateix, a meitat del segle passat, Xodos continuava definint-se bàsicament com 
un poble masover.

... ON ELS RICS VIVIEN AL POBLE

Si des de la repoblació cristiana del segle XIII, com va succeir als pobles veïns —Llu-
cena per exemple—, els més rics dels seus habitants vivien als masos, a les altures que 
estem estudiant, ja no era així. Els nuclis urbans, a mitjan del segle XX, oferien ja unes 
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comoditats que els masos, per molt importants que foren i per ben condicionades que 
tingueren les seues vivendes, no podien igualar. Pensem, per exemple, en coses tan im-
portants com la llum elèctrica, l’aigua corrent, el telèfon, o els serveis bàsics com els 
mèdics, les escoles, els establiments comercials... 

En general, si apliquem a Xodos les pautes estudiades a Llucena14, podem establir 
que els veïns acomodats haurien continuat vivint als masos fins l’últim terç del segle 
XIX i va ser, a partir de la darrera guerra carlina (1872-1875), quan començarien a 
traslladar la seua residència al nucli urbà, de manera que a meitat del segle passat, la 
majoria vivien ja en ell. Això, la residència dels veïns acomodats al poble, és el que es 
veu a la següent gràfica on s’han agrupat els cultivadors segons el volum de blat a en-
tregar al SNT.

144

En general, si apliquem a Xodos les pautes estudiades a Llucena14, podem establir que 
els veïns acomodats haurien continuat vivint als masos fins l’últim terç del segle XIX i 
va ser, a partir de la darrera guerra carlina (1872-1875), quan començarien a traslladar la 
seua residència al nucli urbà, de manera que a meitat del segle passat, la majoria vivien 
ja en ell. Això, la residència dels veïns acomodats al poble, és el que es veu a la següent 
gràfica on s’han agrupat els cultivadors segons el volum de blat a entregar al SNT. 

Com es veu, dels huit majors cultivadors –els qui havien d’entregar més de 200 kg- sis 
vivien al poble  i només dos als masos; concretament, un al mas de Carrasca i altre al de 
Gargant, tal i com es veu al quadre següent on s’especifica el nom i la residència 
d’aquests. 

Residència dels majors cultivadors de blat de 1951 

Nom Residència Kg de blat entregat
Aurelio Tena Porcar Mas de  Carrasca 368 
Bienvenida Porcar Vicent Poble 318 
Ramon Galindo Solsona Poble 299 
Manuel Monfort Miralles Poble 262 

Ramon Salvador Porcar 
Mas de 
Gargant15 254 

Salvador Salvador Porcar Poble 253 
Juan Navarro Montolio Poble 218 
José Aparici Juan Poble 211 

En totes les altres categories expressades a la gràfica els cultivadors masovers superaven 
als pobletans. Els terratinents forasters, per la seua banda, només representaven un 
contingent significatiu en els menors cultivadors, especialment en els menors de tots, ja 
que, segurament havien de tindre el gros de la seua explotació en altres localitats on, 
lògicament, tindrien establerta la seua residència.  

CULTIVADORS SEGONS LLOC DE 
RESIDÈNCIA I KG DE BLAT ENTREGAT
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Com es veu, dels huit majors cultivadors —els qui havien d’entregar més de 200 kg— 
sis vivien al poble i només dos als masos; concretament, un al mas de Carrasca i altre al 
de Gargant, tal i com es veu al quadre següent on s’especifica el nom i la residència 
d’aquests.

14 ESCRIG FORTANETE, J.: Llucena  na istoria de l’Alcalatén. Sociedad, Poblamiento y Territorio. 
Universitat Jaume I, CIT de Llucena. Castelló, 1998.
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Residència dels majors cultivadors de blat de 1951

NOM RESIDÈNCIA KG DE BLAT ENTREGAT

Aurelio Tena Porcar Mas de Carrasca 368

Bienvenida Porcar Vicent Poble 318

Ramon Galindo Solsona Poble 299

Manuel Monfort Miralles Poble 262

Ramon Salvador Porcar Mas de Gargant* 254

Salvador Salvador Porcar Poble 253

Juan Navarro Montolio Poble 218

José Aparici Juan Poble 211

En totes les altres categories expressades a la gràfica els cultivadors masovers supe-
raven als pobletans. Els terratinents forasters, per la seua banda, només representaven un 
contingent significatiu en els menors cultivadors, especialment en els menors de tots, ja 
que, segurament havien de tindre el gros de la seua explotació en altres localitats on, lò-
gicament, tindrien establerta la seua residència. 

ELS MASOS SEGONS LES DADES DEL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO

Les dades que ens proporcionen els documents del SNT, ens permeten també, entre 
altres coses, realitzar una aproximació als masos de Xodos què ens pot proporcionar una 
panoràmica, difícil d’aconseguir per altres mitjans, de la situació demogràfica i econòmi-
ca d’aquells a meitat del segle passat. Gràcies a elles podem fer-nos una idea dels masos 
més poblats, els més rics, aquells que tenien millors terres de cultiu, etc.

Per començar, constatem que, el 1950, Xodos tenia, segons els censos, 798 habitants 
de dret, 222 dels quals, segons les dades del SNT, eren, en 1951, cultivadors de blat (dei-
xem fora els 29 forasters amb terres de blat a Xodos). Això ens dóna una relació de 3,5 
persones per cada cultivador. Una relació cultivador-persones amb la qual ben bé podem 
establir que, a nivell estadístic, pràcticament cada cultivador equival a una família, enca-

* Ramon Salvador Porcar, encara que vivia al mas de Gargant, no era el propietari d’aquest ja que la propie-
tària era Bienvenida Porcar Vicent. Per informacions orals, sembla que Ramon Salvador Porcar era només 
un mitger d’aquest mas, ja que no era, en absolut, una persona acomodada. El mateix passa amb el seu 
germà Salvador Salvador Porcar, resident al poble, què apareix també en la llista de major cultivadors, el 
qual seria també un mitger. Ambdós sembla que eren, conjuntament, propietaris del mas de Caixò.

 Es una incògnita el per què figuren els dos germans com uns dels majors cultivadors de Xodos d’aquell 
any si són certes les informaciones actuals de que eren uns llauradors sense grans patrimonis
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ra que en la realitat no seria així ja que, per exemple, existia la figura del mitger; aquell 
llaurador, generalment sense terra, que treballava en terres alienes a canvi de la meitat de 
la collita i que, per tant no figuraria en les llistes de cultivadors. 

Davant la gran dificultat d’establir en quins masos hi hauria mitgers, podem realitzar 
una succinta aproximació per a establir, almenys, alguns masos que podrien estar habi-
tats per mitgers aquell 1951. Són el masos que estaven habitats en 1940 i en 1965, però 
que, en 1951, no consta que hi visquera en ells cap cultivador. Com és estrany que en un 
any intermedi entre 1940 i 1965 estigueren deshabitats, podem imaginar que sí que ho 
estarien però per persones que no serien titulars de cap explotació; és a dir, per mitgers. 

Aquests seria el cas dels masos dels Col·legials, del Corralet, el mas de Jonquera 
(també anomenat mas d’Eulogio), del de la Teuleria, i del mas del Tossal. Cinc masos 
que, de ser certa la hipòtesi, estarien habitats i treballats només per mitgers (la qual cosa 
no significa que no n’hi haguera mitgers en els altres). De tota manera, sembla que el 
règim de mitgeria no estava tan estès a Xodos com en altres pobles. Així, en 1962, data 
del primer cens agrari espanyol, només el 9,6 % de les terres del nostre poble estaven sota 
el règim que el cens anomena «aparceria» —el terme castellà per a designar la mitge-
ria—, mentre que a la veïna Llucena, aquest percentatge arribava al 32. 

CULTIVADORS I RIQUESA D’AQUESTS A CADA MAS

A la gràfica següent es poden veure els masos ordenats segons el nombre de cultiva-
dors de blat censats a cadascú d’ells. Això, evidentment, ens indica els masos més i 
menys poblats. I, com és d’esperar, dels més poblats (considerant com a tals aquells que 
tenen 6 o més cultivadors, 8 masos en total), 7 estan situats en la part més «amable del 
terme», a la meitat oriental, més baixa i, per tant, de millor clima, i menys accidentada, 
dins de la relativitat d’aquest terme en ser aplicat a Xodos.

Com es pot apreciar, on més cultivadors hi ha és al mas de l’Estepar, el més poblat 
de tot el terme al llarg de la història, amb 15 productors de blat, seguit del mas de la 
Lloma, amb 8, i el de les Calçades amb 7. 

Però si mirem la segona gràfica, on figuren els kg de blat de mitjana que ha d’entre-
gar cada cultivador de cada mas, les coses varien. Així, l’Estepar, que era el mas amb més 
cultivadors, passa de la primera a la trenta-setena posició ja que els seus 15 cultivadors 
han d’entregar només una mitjana de 29 kg cadascú, mentre la Teuleria i el Molí, que 
només tenen un cultivador cadascú i, per tant estaven al final de la llista per cultivadors, 
se situen ara al primer i segon lloc segons el blat a entregar ja que han d’entregar cadascú 
d’ells 474 i 471 kg respectivament.

Els cultivadors que menors quantitats havien d’entregar, com ja s’ha dit, eren un del mas 
de l’Estepar, amb 5 kg, i un altre que vivia al mas del Roig, amb només 8 kg del cereal.
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ALTRES ASPECTES DE LA SOCIETAT DE XODOS A PARTIR DE LES 
LLISTES DEL SNT

És interessant també indicar que el 9,9% dels cultivadors que apareixen a les llistes 
del SNT són dones. En total 24 (exclosa una dona, titular de cultiu, resident fora del 
municipi), de les quals, 13 residien al nucli urbà —el 54,2% del total de dones cultivado-
res—, i 11 als masos —el 45,8% d’aquestes—. Evidentment aquestes dones cultivadores 
havien de ser fadrines o viudes, donada la tradicional subordinació legal de la dona que 
ficava en mans del pare o dels marits la propietat i/o la gestió del patrimoni.

D’altra banda, i finalment, un element curiós que es desprèn també de la llista de 
cultivadors de blat, és la qüestió de la relativa consanguinitat dels habitants de Xodos 
deduïda dels cognoms més habituals dels cultivadors d’aquella. Així, més de la meitat 
dels cultivadors del municipi —el 54,8%— tenen com a primer cognom un dels set que 
figuren al quadre següent del total de 43 que figuren a la llista del SNT. I dins, d’aquest 
set, Porcar, Gasch i Aparici són els més abundants ja que la tercera part dels cultivadors 
del municipi duen un d’aquests tres cognoms.

COGNOMS % SOBRE EL TOTAL DE COGNOMS

Porcar 13,0

Gasch 11,6

Aparici 9,8

Gonell 6,0

Escrig 6,0

Seguer 4,2

Monfort 4,2

De tota manera, aquesta ordenació varia als masos i al nucli urbà, així, al quadre 
següent s’ordenen aquests set cognoms segons siga entre els cultivadors masovers o del 
nucli urbà. Així, per exemple, Gonell, un dels dos més abundant als masos, on el porten 
un 11,3 %, només el porten el 3 % dels veïns del nucli urbà, mentre que en el cas de 
Gasch, el segon cognom del poble, passa una cosa prou similar al revés.

COGNOMS DELS 

MASOS

% SOBRE EL TOTAL DE 

COGNOMS MASOVERS

COGNOMS DEL NUCLI 

URBÀ

% SOBRE EL TOTAL 

DEL NUCLI URBÀ

Porcar 15,2 Aparici 11,3

Gasch 13,6 Gonell 11,3

Aparici 8,3 Porcar 10

Escrig 7,6 Gasch 7,5

Monfort 4,5 Seguer 5

Gonell 3,0 Escrig 3,8

Seguer 2,3 Monfort 3,8
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Fig. 1: Molí de Xodos. L’antic molí senyorial de la localitat, en funcionament �ns la segona 
meitat del segle passat. Foto de Joaquim Escrig.

Fig. 2: Moli domèstic utilitzat als masos durant l’època estudiada. Fotos de Juanvi Miralles, 
del llibre La Llucena masovera.

FIGURES
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Fig. 3: Carregant les garbes al matxo. Foto d’Ernest Nabàs.

Fig. 4: Trillant als peus de Penyagolosa. Foto d’Ernest Nabàs.
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Fig. 5: Document de l’Arxiu Municipal, de 1947, demanant explicacions a la Junta Local 
Agrícola de Xodos per no haver cultivat tota la superfície de blat establerta per a aquell any 
pel SNT
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Polítiques de memòria en Espanya.  
Un projecte per a l’Ajuntament de Castelló

Juan Luis Porcar Orihuela1

Resum:

La construcció del passat d’una comunitat i la seua rememoració, és a dir l’acceptació per la societat 
d’una memòria històrica i col·lectiva que siga compartida, està produint nombrosos estudis i un interessant 
debat historiogrà�c a Europa. A Espanya aquestes recerques i debat historiogrà�c vénen acompanyades de 
les reivindicacions del moviment de la memòria històrica que en representació d’una important part de la 
societat exigeix polítiques de reparació per a les víctimes de la guerra i del franquisme i política públiques 
de memòria per part de l’Estat i les seues institucions. El desenvolupament de polítiques d’aquest tipus per 
part de l’Estat contrasta amb les polítiques impulsades en altres països del nostre entorn i d’Amèrica Llatina, 
i amb les desenvolupades en algunes comunitats autònomes i amb les possibilitats que ens ofereix l’àmbit 
municipal, en aquest cas amb propostes especi�ques per la ciutat de Castelló.

Paraules clau: 

Drets Humans; memòria històrica; repressió; víctimes; franquisme. 

Abstract:

The building of the past of a community and his remembrance, the acceptance for the society of a 
historical memory and collective that it was shared, is producing numerous studies and an interesting 
historiographical debate in Europe. In Spain these researches and historiographical debate come accompanied 
by the reivindicacions of the movement of the historical memory than in representation of an important part 
of the society demands political of repair for the victims of the war and of the Franco regime and political 
public of the State and his institutions. The development of political of this type for part of the State contrasts 
with the politics driven in other countries of our surroundings and of Latin America, and with the developed 
in some autonomous communities, and with the possibilities that offers us the municipal �eld, in that case 
with proposals specify for the city of Castelló.

1 Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló. Universitat Jaume I. Grup d’Estudis d’His tò-
ria Local i Fonts Orals. jporcar@uji.es. juanluis@memoriacastello.cat
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1. INTRODUCCIÓ. LA MEMÒRIA EN EL NOSTRE TEMPS

Els estudis, debats i publicacions referents a la memòria històrica han experimentat 
un auge sense precedents a la � del segle XX i principis de l’actual, sent una constant no 
solament en l’àmbit acadèmic, també als mitjans de comunicació, penetrant en l’esfera 
política i el teixit social.

La societat actual mostra una sensibilització en tot el relacionat amb la seua memò-
ria, és a dir, amb la construcció d’un passat i la seua rememoració dins d’un marc de re-
ferència col·lectiu en el present. La memòria històrica es refereix a episodis del passat 
que generalment el subjecte no ha experimentat personalment i els manté vius per mitjà 
de commemoracions, reforçant així els llaços d’identitat d’una comunitat. A la història 
com saber cientí�c i acumulatiu dels fets passats s’oposaria, doncs, la memòria, entesa 
com la representació del passat conreada pels contemporanis i els seus descendents; com 
la «construcció social del record»2, un record compartit que es converteix en element 
central per a la continuïtat simbòlica de les identitats col·lectives3. La lectura de la histò-
ria comporta sempre una batalla per la memòria en ser un component essencial de la in-
terpretació de la vida social en el passat. La memòria col·lectiva és el record d’aquests 
esdeveniments en funció del nostre context social, recordar des del punt de vista del grup 
o grups que comparteixen una identitat comuna, i es transmet encara que l’individu deixe 
d’existir; adquireix una dimensió social establint uns punts de referència per a un marc 
col·lectiu i una homogenització de les representacions del passat reduint la diversitat dels 
records, és una forma d’organitzar una societat armada d’uns referents ideològics per a 
argumentar el seu present. La memòria com a referent moral del present es basa en la 
revaloració de l’experiència traumàtica de la resistència i el sofriment com a canal 
d’identi�cació moral, convertint-se en un ensenyament per al present mitjançant l’articu-
lació d’usos públics4.

2 Segons Gaborit la memòria històrica entesa com a memòria associada a episodis traumàtics o de 
violència patits per una comunitat, cerca des del dolor, la reconstrucció del teixit social. Des d’un 
sofriment injust patit col·lectivament ve la construcció d’un nou món, que els va donant sentit als 
projectes de vida que tenen en aquest moment.

3 RODRIGO, Javier, «Ecos de una guerra presente. «memoria», «olvido», recuperación e instrumentación 
de la Guerra Civil Española» dins uerra civil  documentos y memoria, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 2006.

4 RODRIGO, Javier, «Ecos de...», op. cit.
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La intensitat dels debats i pràctiques sobre aquest tema respon clarament a conjuntu-
res polítiques concretes. Així ha ocorregut en diferents països , que han impulsat políti-
ques de memòria més o menys enèrgiques de signe democràtic, per a tractar de tancar les 
ferides obertes per un passat recent traumàtic marcat, segons els casos, per l’apartheid, la 
guerra, els genocidis, les dictadures o el totalitarisme. En el cas d’Espanya les investiga-
cions i el coneixement del nostre passat més recent i traumàtic han conduït al debat soci-
al i polític sobre la memòria, a les demandes de justícia i reparació per part de familiars 
de repressaliats i moviments memorialístics, a l’aprovació de l’anomenada Llei de la 
Memòria Històrica i d’altres iniciatives autonòmiques. Es tracta en el seu conjunt de 
polítiques de memòria vinculades a processos de democratització encara en marxa o que 
intenten consolidar-se i a la lluita pels drets humans.

2. DRET A LA MEMÒRIA I POLÍTIQUES DE MEMÒRIA

1. Polítiques i principis de memòria

El dret a la memòria es presenta com una obligació ètica i política de la societat 
que comparteix una tragèdia col·lectiva amb unes memòries i una història que em-
malalteixen d’un reconeixement insu�cient5. És interessant en aquest sentit el debat 
historiogrà�c obert sobre la constatació de l’existència d’una pluralitat de memòries 
relegades en l’àmbit de la història, sobre la crítica del discurs històric dominant i 
l’aparició dels Drets Humans com a base jurídica i ètica per a la reconstrucció del 
nostre passat traumàtic. La recuperació de la memòria representa un paper preventiu 
des del punt de vista social, desmantellant els mecanismes que van possibilitar la 
barbàrie, qüestionen i deslegitimen els arguments que �ns ara han justi�cat la impu-
nitat. Fixen també les bases de la concòrdia, la reconciliació i la pau per a una comu-
nitat. Segons Carme Molinero les institucions democràtiques han d’impulsar la in-
corporació del coneixement rigorós del passat a la memòria col·lectiva i les polítiques 
institucionals de memòria diuen molt dels valors ètics i cívics subjacents en un siste-
ma polític, la memòria pública no és espontània sinó resultat d’una selecció de fets 
per al record6. En aquest sentit és important destacar l’impacte que la via política pot 
tenir per a la transformació del passat, les institucions democràtiques han de ser 
conscients del resultat terapèutic per a la societat; el poder dels repressors en les 
transicions marquen la capacitat de les democràcies per afrontar el seu passat. Les 
polítiques públiques de memòria s’impulsaran mitjançant els organismes de l’Estat i 

5 GÁLVEZ BIESCAS, «Memorias, historia, derechos humanos, políticas públicas: reflexiones en torno 
a la práctica historiográfica. Conclusiones» en ispania Nova, 8, 2010, p. 103.

6 MOLINERO, Carme, «Lugares de memoria y políticas de memoria» en El derecho a la memoria, San 
Sebastián, Departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 2006.
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de la societat civil, aquesta es bene�ciarà amb la incorporació de les víctimes a una 
societat genuïnament reconciliada7.

2. Justícia transicional

Hi ha tres danys referits a les víctimes del terror i la violència política: un personal 
—la mort, el segrest, la tortura, l’amenaça—, un dany polític —la persona assassinada és 
negada en el seu dret a la ciutadania— i un altre dany social —la societat travessada per 
la violència queda fracturada i empobrida. Parlar de la justícia referida a la violència 
política contemporània signi�ca enfrontar aquest triple dany. En l’àmbit polític i social 
signi�ca situar en el centre del nou projecte polític el ple reconeixement de la ciutadania 
de les víctimes i recuperar per a la societat a les víctimes i els victimaris8. Garantir els 
drets de les víctimes de les violacions dels drets humans és un mitjà per a construir la pau 
i consolidar la democràcia en una societat que ha viscut una experiència traumàtica com 
una guerra o una dictadura. 

La justícia transicional és la sèrie de processos i mecanismes associats (judicials i 
extrajudicials) amb els intents d’una societat per resoldre problemes d’un passat d’abu-
sos a gran escala a � que els responsables rendisquen comptes, que se servisca a la justí-
cia i s’aconseguisca la reconciliació9. És un concepte associat a processos de canvi polí-
tic que segueixen a situacions de con�icte armat o règims autoritaris que transiten cap a 
la pau o la democràcia, la justícia transicional cerca processos de reconciliació justs i 
duradors. La reconciliació és un procés mitjançant el qual una societat evoluciona d’un 
passat dividit a un futur compartit; no pot ser una alternativa a la veritat i la justícia, ni 
una excusa per a la impunitat, per a l’oblit o per a un simple perdó, aquest és un acte 
privat entre l’agressor i la víctima, i no pot haver-hi perdons col·lectius sense tenir en 
compte a les víctimes10. L’Estat no és qui per a subrogar-se la facultat de perdonar i les 
amnisties no poden ser «perdons» sinó suspensions de determinades conseqüències le-
gals del delicte. La justícia transicional té com a objectiu la lluita contra la impunitat, i 
promocionar l’obligació dels Estats de protegir a les víctimes de violacions dels Drets 
Humans preservant que disposen dels mecanismes necessaris per a garantir el dret a un 

7 MÉNDEZ, Juan E., «Justicia de transición» en Desaparaciones forzadas, represión política y crímenes 
del franquismo, Madrid, Trotta, 2013.

8 REYES MATE, Manuel, La significación política de las víctimas, Buenos Aires, Nuestra Memoria. 
Museo de la Memoria Shoah Buenos Aires, 2009.

9 CHINCHÓN, Javier, «La investigación de los crímenes cometidos en la guerra civil y el franquismo 
como delito de prevaricación. Análisis crítico del auto del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2010 
desde la perspectiva del derecho internacional», en evista Electrónica de Estudios Internacionales, 
2010.

10 Durant els últims anys les Nacions Unides han desenvolupat un conjunt de principis per a establir pro-
cessos de reconciliació justs que lluiten contra la impunitatl.
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recurs efectiu davant l’administració de justícia, l’Estat té el deure de respectar i fer res-
pectar els Drets Humans segons el Dret Internacional, adoptant les mesures oportunes i 
e�caces per a lluitar contra la impunitat, doncs aquesta comporta la violació del dret a la 
veritat, a la justícia i a la reparació11.

2.1. El dret a la veritat. Els arxius de la repressió

El dret a la veritat es con�gura com un dret individual però també com un dret de 
cada poble a conèixer la veritat sobre el seu passat. En conseqüència, els Estats tenen 
l’obligació de preservar arxius i proves que salven de l’oblit la memòria col·lectiva. El 
reconeixement d’aquest dret té també com a objectiu evitar que sorgisquen tesis revisio-
nistes i negacionistes, assegurar el dret de les víctimes i de les seues famílies a conèixer 
les circumstàncies en què es van cometre les violacions de Drets Humans de què van ser 
objecte i, així mateix, l’obligació de l’Estat de fer efectiu aquest dret amb processos no 
judicials que complementen la funció del poder judicial, com per exemple amb l’establi-
ment de comissions de la veritat. La veritat reconeguda socialment deriva en un reconei-
xement de les víctimes. El dret a la veritat comporta un deure de memòria per part de 
l’Estat12; està reconegut pel Tribunal Europeu de Drets Humans i la Cort Interamericana 
de Drets Humans i suposa la veri�cació dels fets, la seua revelació pública, la disculpa, 
el reconeixement i la celebració d’homenatges i commemoracions, la decisió judicial del 
restabliment de la dignitat i reputació de les víctimes.

En el dret a la veritat és important la preservació dels arxius, doncs són testimonis de 
les violacions dels Drets Humans. Aquest dret a saber de les víctimes inclou l’accés a 
dades sensibles blindades �ns ara per polítiques de la desmemòria i que es realitze la 
depuració de dades falses i discriminatoris13. Les víctimes tenen dret a conèixer la veri-
tat, que es faça justícia i que es reparen els danys causats. El dret a la veritat està directa-
ment relacionat amb l’anàlisi i la recerca històrica, recolzant el paper dels historiadors i 
convertint-se en elements essencials en un procés de justícia transaccional i de reconcili-
ació, mitjançant una veritat reconeguda o�cial i públicament, un pas previ del dret a la 
reparació i la justícia. L’anomenada, per alguns autors com Jose�na Cuesta, cultura del 
record, s’estén a diversos àmbits d’acció com el de la recerca cientí�ca de la veritat que 
ha d’impulsar els coneixements històrics i possibilitar els altres àmbits: el de l’expressió 
mitjançant l’estètica del passat del que s’ha perdut, i sobretot, el que tracta de les vícti-

11 CAPELLA, Margalida, «Aportacions de la Justícia Transiccional a les polítiques públiques de me-
mòria» en ornada de Memòria istòrica, Barcelona, Institut de Drets Humans de Catalunya, 2007.

12 GÓMEZ ISA, F., «El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de 
los derechos humanos», en El derecho a la memoria, San Sebastián, Departamento para los Derechos 
Humanos, el Empleo i la Inserción Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006.

13 L’aparició de presions, coaccions i amenaces per a inhibir les recerques juntament amb l’absència de 
depuracions es tradueix en la impossibilitat d’exercir aquest dret a saber.
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mes i els botxins des d’una perspectiva jurídica i biogrà�ca14. És necessari que tots els 
arxius documentals estiguen preservats i que al mateix temps es facilite la consulta, tal 
com ho destaquen diferents resolucions d’organismes internacionals15.

Els processos judicials no són l’únic mecanisme per a garantir el dret a la veritat per 
part dels estats. Entre les diferents modalitats alienes als procediments judicials, trobem 
procediments administratius i civils, les recerques d’entitats de Drets Humans, els pro-
jectes històrics, i els limitats a la recerca i documentació dels fets com les comissions de 
la veritat. Les comissions de la veritat són organismes o�cials que investiguen la violació 
dels Drets Humans en un període històric concret, són temporals, no són judicials, inten-
ten esclarir els fets creant un registre històric dels abusos comesos —és l’anomenada 
justícia històrica—, els informes elaborats per aquestes comissions de la veritat ajuden a 
esclarir la veracitat dels fets, promouen la responsabilitat dels autors de violacions de 
Drets Humans, són una plataforma pública perquè les víctimes puguen sentir-se repara-
des, protagonitzen el debat públic tan necessari sobre el passat recent, complementen 
l’acció de la justícia i recomanen reparacions per a les víctimes alhora que reformes 
institucionals i legals necessàries; produeixen a més un efecte dissuasori dels fets i per-
meten a les societats extraure lliçons vàlides per a la construcció del futur sent un referent 
històric per la memòria col·lectiva en la qual insereix el sofriment i la reparació de les 
víctimes16; i poden donar lloc a un càstig social que és e�cient i més efectiu, sobretot una 
eina e�caç quan l’aplicació de la justícia és difícil perquè ha passat molt temps, els assas-
sins ja no viuen o s’han aplicat lleis d’amnistia17. Una comissió de la veritat necessita 
voluntat política i consens social i polític per a dur-se a terme18. Els països sotmesos a 
dictadures que no recuperen la seua memòria històrica amb comissions de la veritat tras-
lladen el problema a les generacions següents, el poder que mantenen els repressors du-
rant les transicions marca la capacitat de les democràcies per afrontar el passat19.

14 CUESTA, Josefina, «Memoria e historia. Un estado de la cuestión» en Ayer, Memoria e historia, 1998.

15 Com s’assumeix en l’informe elaborat per l’experta independent Diana Orentlicher «Conjunt de 
prin cipis actualitzats per a la protecció i la promoció dels drets humans mitjançant la lluita contra la 
impunitat». Comissió de Drets Humans de Nacions Unides, E/CN.4/2005/102/Add.1, 08 febr 2005.

16 SCHABAS, William A., «Comisiones de la Verdad y Memoria» en El derecho a la memoria, San 
Sebastián, Departamento para los Derechos Humanos, el Empleo i la Inserción Social de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 2006.

17 ARMENGOU, Montse, Les fosses del silenci , Barcelona, Rosa dels Vents, 2004.

18 La pràctica internacional ofereix precedents vàlids per Espanya (Pérez González, op. cit).

19 Aquesta situació es repeteix, en països tan diferents com Xile, Alemanya, El Salvador, Guatemala, 
Argentina, Sud-àfrica i Espanya. En el cas alemany, el debat social sobre el seu passat no es va obrir 
fins a finals dels anys 60 i va anar de la mà dels moviments de protesta estudiantils i actualment, 60 
anys després de la derrota del nazisme, el debat segueix obert amb gran virulència.
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2.2. El dret a la justícia

Els estats han de crear un entramat judicial per la denúncia, recerca i enjudiciament 
de casos de violacions dels Drets Humans; solament per estat de necessitat, de supervi-
vència de la nació o d’amenaça seriosa de colp d’estat es podria entendre el no compli-
ment de la seua obligació general de castigar i processar els culpables. El dret a la justícia 
implica importants obligacions de l’Estat en matèria d’administració de justícia per a 
evitar abusos o irregularitats en l’aplicació dels mecanismes judicials encomanats a l’en-
judiciament de violacions de Drets Humans i de crims internacionals, com per exemple 
la declaració de prescripció i l’adopció d’amnisties per a aquest tipus de crims o la con-
cessió d’asil, la invocació de l’obediència deguda, l’actuació com a càrrec o�cial o la 
competència de tribunals militars per al coneixement de violacions de drets o crims in-
ternacionals20.

2.3. La reparació de les víctimes

El dret i la jurisprudència referits als Drets Humans reconeixen a les víctimes de 
violacions d’aquests drets21, el dret a la reparació, sent el record i la memòria essencials 
en la reparació que es deu a les víctimes22. És una de les bases, després de llargs i sag-
nants con�ictes armats, per a assentar fermament un procés de reconciliació i, en última 
instància, garantir el dret a la pau23. El dret a la reparació comporta obligacions per a 
l’Estat en bene�ci de les víctimes que persegueixen la no repetició de violacions de Drets 
Humans. Hi ha nombroses mesures extretes de la pràctica internacional: reformes insti-
tucionals, mesures de justícia transicional de caràcter administratiu com la separació de 
funcionaris i agents implicats en les violacions dels Drets Humans, el desmantellament 
de les forces armades paramilitars, o reformes legislatives per a eliminar lleis o mecanis-
mes que contribuïsquen a la impunitat, mesures de reparació econòmica o relatives a 
l’eliminació de la simbologia que exalte als repressors.

Actualment en la pràctica internacional s’entén la reparació en un sentit ampli «Re-
paratory Justice» centrada en els drets de les víctimes. S’han adoptat diferents mesures 
de reparació segons països: en forma d’indemnitzacions com a Alemanya, amb la resti-

20 Les lleis d’amnistia són contràries al dret internacional, són violacions del dret a la justícia inter nacio-
nalment reconegut.

21 Per exemple en la Declaració sobre els principis fonamentals de justícia per a les víctimes de delictes i 
de l’abús del poder . Resolució 40/34 de Nacions Unides de 1985 i en diferents resolucions del Comitè 
contra la Tortura i del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides.

22 GÓMEZ ISA, F., «El derecho...» op. cit.: pp. 23-24».

23 GÓMEZ ISA, F., «Reparación, memoria y derecho a la paz», en Rueda Castañón, C.R. y Villan Duran, 
C. (Eds.): La Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz, Siero, Ediciones Madú, 2007, 
pp. 479-490.
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tució de propietats con�scades, la creació de plans de pensions per a les víctimes de les 
violacions de Drets Humans durant una dictadura entre altres mesures d’índole econòmi-
ca a Xile, satisfaccions públiques i morals (condemna dels abusos de Drets Humans, 
garanties de no repetició, homenatges, reparacions no materials en matèria d’educació, 
habitatge o salut), i la posada en pràctica de reformes legislatives en matèria de Drets 
Humans, com per exemple la tipi�cació de la «desaparició forçada» a Argentina. Aques-
tes mesures simbòliques de reparació són tant importants per a les víctimes individuals 
com per al conjunt de la societat, signi�cant tot un conjunt de mesures que tendeixen a 
modi�car l’imaginari polític i social en el qual s’han d’inserir les víctimes. En el fons, 
ens trobem davant un procés polític que cerca la reconstitució de la comunitat política, 
un nou equilibri en la societat en el qual les víctimes siguen reconegudes en la seua con-
dició de víctimes i passen a ocupar un nou paper en l’espai polític i social. Les comme-
moracions ajuden a rememorar esdeveniments col·lectius: revesteixen de dignitat, mit-
jançant rituals, els sentiments dels supervivents. En situacions de violència organitzada 
les víctimes i familiars no han pogut pronunciar en públic els seus noms, parlar de les 
circumstàncies de la mort o desaparició i assenyalar als culpables24.

L’aspecte més important a l’hora d’identi�car a les víctimes és que aquesta identi�-
cació es duga a terme sense cap tipus de discriminació, atenent fonamentalment al sofri-
ment de les persones i no al seu color polític, el seu credo religiós, la seua pertinença 
ètnica o el seu gènere. Les víctimes han d’estar presents en tot procés de reparacions, són 
els qui han experimentat el sofriment, aqueix sentiment de participació i de reconeixe-
ment públic és essencial i in�ueix positivament en la seua autoestima. En els últims anys 
les víctimes i les seues associacions han guanyat terreny en l’àmbit polític i social i 
l’exercici de la seua pressió i demandes ha sigut clau per l’aprovació d’adequats progra-
mes de reparació, però hi ha factors que limiten la seua capacitat d’in�uir en processos 
de reparacions, la seua competència i la seua politització. Un procés de reparacions ha de 
ser integral i no es pot concebre sense, al mateix temps, avançar en l’exercici del dret a 
la veritat i del dret a la justícia. La reparació no pot convertir-se en un mer substitut de la 
veritat i la justícia, com en ocasions es pretén, ja que açò equivaldria a voler comprar el 
silenci i la injustícia. La reparació ha de cercar un nou equilibri polític i social.

3. POLÍTIQUES DE MEMÒRIA A ESPANYA

El reconeixement i la recuperació de la memòria de les víctimes de la repressió a 
Espanya és una assignatura pendent del sistema democràtic actual. A l’espai públic, la 
memòria democràtica antifeixista i antifranquista, com a portadora de valors ètics i com 
a motor dels canvis del segle XX, no ha tingut reconeixement com a patrimoni comú; bé 

24 GÓMEZ ISA, F., «Reparación...» op. cit.
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al contrari, ha obert con�ictes en la nostra historiogra�a, en la política i la societat. 
Aquesta presa de consciència de la recuperació de la memòria històrica, de reconstrucció 
d’un passat dins d’un marc de referència col·lectiu i des del present, apareix a la � del 
segle passat per la necessitat de trencar el silenci i l’oblit en què es troben immerses les 
víctimes del franquisme. Col·lectius i grups de recerca històrica actuen com a interlocu-
tors de persones que han sentit la necessitat de relatar la seua experiència, la seua memò-
ria amagada, per a sentir-se alleugerits d’un pes que volien referir abans de morir. 

1. El cas espanyol. La transició

El �nal del Franquisme va intentar transmetre que el desenvolupament econòmic va 
oferir anys de pau i estabilitat enfront del desordre i caos que suposava la República. En 
la Transició temes com el terrorisme, les tensions socials, la por a una possible interven-
ció de l’exèrcit va provocar que gran part de la societat valorara més la pau que altres 
metes com la democràcia, la llibertat i la justícia; predominant una descon�ança davant 
el desordre i la por a la guerra que va donar lloc a la naturalesa pactada de la transició 
espanyola. Jose�na Cuesta rebutja la idea d’una transició amnèsica i es decanta per la 
d’una transició memoriosa, silenciosa en alguns camps, com el polític o el de la justícia 
—amnistia no és amnèsia—, però alimentada pel record col·lectiu —social i polític— 
dels traumes passats, i pels records personals d’un passat reprimit, exclòs i pel de vícti-
mes desaparegudes. Flors en les cunetes de carreteres o de camins, o la pròpia literatura 
i la �lmogra�a constituïen un crit permanent d’aquesta memòria25. Alguns autors a�r-
men que en la Transició va semblar produir-se un pacte de silenci, en relació amb els 
temes de la Guerra Civil i la Dictadura, ha sigut per açò una transició travessada per 
l’amnèsia social. L’oblit voluntari del passat va constituir part substancial del pacte per a 
assegurar el futur, van desaparèixer de la política les referències al Franquisme, i els 
polítics van passar a proclamar les virtuts de la democràcia, no es van demanar respon-
sabilitats per a les velles, sí, però llargues injustícies. Més encara, es construeix una nova 
interpretació de la Guerra Civil, considerant-la un xoc inevitable, dins del context inter-
nacional, del con�icte global entre feixisme i comunisme. En aquest pacte de silenci, les 
elits polítiques haurien consensuat suposadament, en els acords polítics, deixar de fer 
esment al passat per a així evitar que es repetira. Paloma Aguilar ho concep com a «acord 
tàcit», segellat durant la transició per a oblidar els crims de la Guerra Civil i la repressió 
franquista, consegüent a la victòria del 39. Tenia com a objectiu evitar el risc desestabi-
litzador que, per al nou règim democràtic, haguera suposat tot el que poguera encoratjar 
la petició de responsabilitats i l’ajust de comptes per conductes passades26. 

25 CUESTA, Josefina, «Recuerdo, silencio y amnistía en la Transición y en la Democracia españolas 
(1975-2006)» en Studia istorica. istoria contempor nea, 25, 2007.

26 AGUILAR, Paloma, «Justicia, política y memoria: los legados del franquismo en la transición española» 
en Las políticas hacia el pasado uicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, 
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En els anys vuitanta els historiadors van començar a investigar sistemàticament so-
bre la repressió franquista, i en la segona meitat dels noranta van eixir a la llum fets i 
dades noves i contundents sobre les víctimes de la Guerra Civil i de la violència franquis-
ta. La recerca històrica mostrava la magnitud de la repressió i part d’aqueix coneixement 
historiogrà�c ha dotat de base empírica als moviments que durant anys han reivindicat el 
reconeixement de les institucions democràtiques a les víctimes del franquisme. Els in-
vestigadors i historiadors han aportat un compromís actiu amb els seus estudis sobre la 
guerra i la repressió perquè ja durant la transició no s’establira el franquisme historiogrà-
�c en la democràcia. Van aparèixer dos nous fenòmens: d’una banda, una desconeguda 
dimensió social del record, mal anomenada quasi sempre memòria històrica, descen-
dents d’aquestes desenes de milers d’assassinats, els seus néts més que els seus �lls, es 
van preguntar què havia passat, per què aquesta història de mort i humiliació s’havia 
ocultat, qui havien sigut els botxins i, en aquells casos on les víctimes no havien sigut 
identi�cades o s’havien donat per desaparegudes, volien a més saber on estaven enterra-
des. Alhora, la generació dels �lls, majoritàriament sentien aquest coneixement com a 
reconeixement, com un bàlsam reparador del trauma familiar. Les associacions de me-
mòria històrica es con�guraran en un moviment social al marge dels partits polítics amb 
una doble dimensió de reivindicació: les reparacions degudes a les víctimes mitjançant 
un programa d’aplicació d’una justícia transicional i l’adopció de polítiques públiques de 
memòria basades en valors democràtics i de Drets Humans. Malgrat tots aquests esdeve-
niments hi ha encara tot un fals consens polític sobre la veritat dels fets, la seua valoració, 
la suposada necessitat d’oblidar i tancar suposades ferides; sembla que no siga conveni-
ent reivindicar el dret a la veritat, al coneixement i a l’anàlisi històrica honesta, ni la 
construcció d’una memòria democràtica i antifeixista que s’ha establit per consens en les 
democràcies europees després de la Segona Guerra Mundial27.

2. Polítiques de memòria i justícia transicional a Espanya

2.1. Polítiques de memòria. eivindicació social de la memòria històrica

L’escassetat de polítiques de la memòria és clau per a entendre que avui hi haja una 
demanda generalitzada de record col·lectiu i de rememoració del passat. A Espanya hi ha 
un consens relatiu ampli sobre la necessitat de polítiques de reparació, que plasmen el 
reconeixement de les institucions democràtiques cap a els qui van lluitar contra la dicta-
dura. No hi ha, no obstant això, tant consens sobre la conveniència que els governs de-
senvolupen polítiques públiques de memòria més àmplies, les quals són una necessitat 

Madrid, Istmo, 2002.

27 És alguna cosa que alguns consideren necessari impedir i tenen els recursos socials, polítics i econòmics 
per a aconseguir-ho. N’hi ha prou amb aniquilar els símbols, el llenguatge, buidar l’educació i la vida 
col·lectiva de senyals d’identitat col·lectives entroncades amb la realitat i la pròpia memòria comuna.
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per a les societats democràtiques. A Espanya persisteix l’absència de polítiques públi-
ques de la memòria reparadores pel que fa als vençuts de la Guerra Civil i als lluitadors 
antifeixistes enfront de les demandes d’una societat civil agrupada en més de dos cente-
nars d’associacions. Com hem comentat anteriorment durant la transició es va deixar de 
costat la memòria per a concentrar-se en un futur de convivència pací�ca; no es tracta 
doncs d’oblit, es va afrontar el passat deixant-lo de costat, era una forma de temor que 
condicionava actuar amb prudència i responsabilitat. La transició i la seua ombra del 
record de la Guerra Civil mitjançant unes regles mordassa deixa aparcats temes o qüesti-
ons divisoris o polèmics, presidint importants decisions polítiques com l’absència de 
mesures de justícia política i de debat sobre elles, pel desig obsessiu d’evitar la repetició 
de l’enfrontament fratricida. 

En l’actualitat la reivindicació social entorn de la necessitat de polítiques de memò-
ria democràtica continua sent igualment necessària doncs sectors signi�catius de la soci-
etat espanyola continuen manifestant actituds de rebuig cap a l’assumpció per part de les 
institucions democràtiques de la signi�cació del Franquisme i les seues pràctiques re-
pressives. Alguns sectors oposats a l’existència de polítiques públiques de memòria argu-
menten que del passat només s’han d’ocupar els historiadors, però aquest coneixement 
ha de ser socialitzat. La producció historiogrà�ca és ingent; no obstant això, tots sabem 
que la majoria no coneix les seues conclusions, a voltes ni �ns i tot la seua existència; en 
la fragmentació del món actual, encara que les recerques es publiquen, en realitat la so-
cialització del coneixement històric es realitza en bona mesura a través de la memòria 
pública —l’estesa pels canals públics i privats—; és per açò que són imprescindibles 
polítiques públiques de la memòria que, fonamentades en el coneixement històric, con-
tribuïsquen a enfortir els valors democràtics. La lluita per desenterrar aquest passat, el 
coneixement de la veritat i el reconeixement jurídic i polític d’aquestes víctimes mai van 
ser senyals d’identitat de la nostra transició a la democràcia. Els mites i ressons de la 
propaganda franquista s’imposen a la informació veraç perquè centenars de milers de 
persones poc o gens van aprendre en les aules sobre aquesta història i perquè alguns 
mitjans de comunicació ovacionen i aplaudeixen als seudohistoriadors28.

La Dictadura va deixar una pesada herència en l’imaginari col·lectiu i ara és deure 
de les institucions democràtiques impulsar polítiques actives que faciliten la incorpora-
ció del coneixement rigorós del passat a la memòria pública, que la història informe la 
memòria29. No és per tant d’estranyar que enfront de la política «o�cial» de commemo-
ració selectiva i parcial, plantejar la necessitat d’elaborar polítiques públiques de memò-

28 CASANOVA, Julián, Sinfonía de maldad, El País, 2010.

29 MOLINERO, Carme, «Represión franquista y políticas públicas de memoria» en Conference on 
istorical Memory  Policy and Practice, Catalan Oberservatory, London School of Economics and 

Political Science, 2007
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ria puga resultar una novetat. Enfront de la «impunitat equitativa» a la qual va fer refe-
rència Ricard Vinyes per a descriure les polítiques de memòria o�cial promocionades 
pels Governs de la democràcia, en l’actualitat les primeres iniciatives institucionals, en 
aquest sentit, amb totes les seues insu�ciències, estan obrint un nou període. 

La memòria històrica de la Guerra Civil i el Franquisme és un exemple de memòria 
traumàtica, de percepció de derrota col·lectiva que no ha sigut assumida en la societat 
espanyola com un valor moral en el present, com una via d’aprenentatge polític, ideolò-
gic i cultural, d’aquesta manera els usos públics de la història i les polítiques de memòria 
no han satisfet les demandes dels vençuts en la Guerra Civil. Les víctimes han patit una 
doble ofensa, l’agressió física dels seus botxins i la tortura psicològica de ser portats en 
la seua memòria30. Al contrari del que ha passat a Europa amb les guerres, a Espanya els 
valors dels perdedors de la guerra han sigut exclosos de l’imaginari col·lectiu i de la re-
presentació social del passat. Com va dir Javier Rodrigo (2006):

«...la supervivència del règim de Franco a la derrota dels feixismes de la Segona Guerra 
Mundial, la seua pròpia evolució interna i, per què no dir-ho, les conseqüències de llarga du-
rada de la seua política repressiva, van fer del franquisme un sistema perdurable. I en aqueix 
context, el record públic, la interpretació social del passat va caminar quasi exclusivament pels 
rígids rails de la propaganda o�cial i la legitimació d’origen i d’ordre, enviant al limb la reme-
moració clandestina, generalment familiar, el record alternatiu, l’experiència col·lectiva ene-
miga de la qual va resultar victoriosa. Durant quaranta anys, o�cialment només va haver morts 
d’un costat, només fosses comunes dels caiguts «por Dios y por España», només violència 
revolucionària..»

Un dels llegats de la dictadura franquista és la inexistència d’una memòria antifeixis-
ta institucionalitzada per a explicar el nostre passat comú, és un dè�cit democràtic con-
seqüència del pacte de silenci en honor de la reconciliació nacional, deixant sense veu o 
oblidats als testimoniatges de la lluita antifranquista i no tenint cap sensibilitat per la 
conservació dels llocs de memòria31. La resolució d’aquest con�icte no tindrà més con-
seqüències polítiques que les de superar un dels «dè�cit democràtics» de la nostra soci-
etat. Malgrat que aquest passat està encara molt present, escasses són les possibilitats 
reals que la Justícia poguera intervenir per a exigir responsabilitats als executors de la 
Dictadura. En aquest assumpte, i a diferència del succeït en països com Alemanya o re-
centment a Xile o Argentina, no ha sorgit, ni s’ha plantejat, l’exigència de responsabili-
tats als dirigents de la dictadura franquista excepte les iniciatives internacionals com la 
impulsada per la Justícia argentina. Ni molt menys ha aparegut un sentiment de culpabi-

30 RUIZ VARGAS, José María, «Los gritos de la memoria». 
 http: //www.foroporlamemoria.info/documentos/2004

31 GÁLVEZ BIESCAS, Sergio y HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando, Preses de ranco, Barcelona, 
Fundación de Investigaciones Marxistas, 2008
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litat, o millor dit de corresponsabilitat, per part de l’Exèrcit, l’Església Catòlica i tots 
aquells que van col·laborar activament amb la dictadura. En la societat espanyola actual 
s’evidencia l’existència d’una pluralitat de memòries «relegades» en el �l de la història, 
però amb elements compartits; la crítica creixent del discurs històric —o paradigma— 
dominant; i l’entrada en escena dels Drets Humans com a base jurídica i ètica per a la 
reconstrucció d’un passat sotmès a una intensa revisió. Mentre parlar del nostre passat 
recent i dels seus protagonistes marginats —les víctimes del Franquisme— es trobe sub-
jecte a interessos o lluites interpartidistes i mediàtiques, o a estrictes càlculs polítics, ni 
les víctimes rebran el tracte que els és propi, ni els historiadors i cientí�cs socials podran 
actuar amb tota llibertat ni normalitat en el seu quefer. Encara que lentament es van su-
perant les anomalies que han acompanyat a bona part de la historiogra�a contemporània 
espanyola. La pròpia inclusió de «crims contra la humanitat» per a referir-se als nostres 
episodis traumàtics ens parlen d’açò. L’entrada d’aquests preceptes està ajudant a resitu-
ar el debat cientí�c, i a establir les bases de�nitives per a democratitzar el discurs histò-
ric32. L’altre gran pas en aquesta línia, i en el qual sens dubte la voluntat política i les 
actuacions per part de l’Administració de l’Estat —i també per part d’Ajuntaments i 
Comunitats Autònomes— tindran una notable in�uència, serà reconduir el debat sobre la 
Guerra Civil, i en concret de la repressió franquista, pels canals que li són propis.

En el debat actual sobre les polítiques públiques que es podrien aplicar per a la recu-
peració de la memòria històrica relacionada amb la Guerra Civil i la repressió franquista 
a Espanya, estranya l’absència quasi total de referències al Dret internacional contempo-
rani i a la pràctica i als mecanismes internacionals i estatals aplicats en experiències 
semblants recents i no tan recents que permeten situar clarament aquest debat com una 
qüestió no solament històrica sinó de justícia i de drets humans. 

En l’actualitat, des de la perspectiva d’una societat democràtica no s’entén una visió 
exclusivament històrica de la situació anòmala en què encara viuen a Espanya les vícti-
mes i familiars de víctimes de crims de guerra, crims contra la humanitat i de violacions 
molt greus de Drets Humans perpetrades durant la guerra i la posterior repressió contra 
el bàndol «republicà»: ni en comparació de les víctimes del bàndol «nacional», recone-
gudes i reparades ampliament pel règim franquista, ni tampoc en comparació de les víc-
times dels crims nazis a Alemanya i als territoris ocupats per l’Eix, coetanis als crims 
comesos a Espanya però condemnats i perseguits de forma incontestada encara més de 
cinquanta anys després de la seua comissió. La manca d’una reparació efectiva a aques-
tes víctimes directes i la inexistència de mecanismes administratius i judicials a l’abast 
dels familiars que exigeixen conèixer la veritat del seu propi passat —per les di�cultats 
d’accés als arxius i als registres civils o pel buit legal en matèria de localització i exhu-
mació de fosses comunes, per exemple— s’han traduït en una sensació d’injustícia i de 

32 GÁLVEZ BIESCAS, Sergio y HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando, Preses...op. cit.
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vulneració de drets fonamentals, llavor del moviment per a la recuperació de la memòria 
històrica a Espanya, format en gran part per néts de les víctimes de la repressió franquis-
ta, que reivindiquen justícia, entesa no com a venjança sinó com l’element necessari per 
a poder parlar de reconciliació i de pau.

2.2. Polítiques de memòria per a després d’una guerra. ranquisme i transició

L’única política de memòria realitzada a Espanya ha sigut la del franquisme amb la 
seua Causa General, que per via judicial va exhumar i va digni�car a les seues víctimes 
província a província, poble a poble, i es va castigar als culpables, tot açò amb càrrec als 
pressupostos de l’Estat; els vencedors van ser amnistiats de tots els fets comesos durant 
la guerra, van gaudir d’homenatges, es van bene�ciar de con�scacions i de l’accés a llocs 
del funcionariat entre altres prebendes33.

En els últims 30 anys, des del començament de la transició es van adoptar i van 
aprovar diverses mesures reparadores cap a les víctimes de la Guerra Civil i el Franquis-
me: la Llei d’Amnistia en 1977, normativa sobre pensions a militars republicans, amnis-
tia a funcionaris de la Generalitat de Catalunya i de Justícia en 1978 i sobre pensions de 
vídues de guerra en 1979, sobre contribucions a la Seguretat Social per anys d’estada a 
la presó, sobre pensions a militars no professionals incorporats a partir de l’inici de la 
guerra en 1984, i sobre la rehabilitació de militars de la UMD en 1986. Eren una sèrie de 
mesures que pretenien equiparar en drets però no reconèixer la justícia de la causa dels 
vençuts. En 1988 s’aprova la Llei de Devolució del Patrimoni Sindical, en 1990 indem-
nitzacions per anys d’estada a la presó, en 1996 es dota de nacionalitat espanyola als 
membres de les Brigades Internacionals i en 1998 s’aprova la devolució del patrimoni 
perdut després de la guerra als partits polítics. A partir dels treballs de la Comissió Inter-
ministerial sobre les víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme en 2004 s’adverteix un 
canvi en el llenguatge en parlar de reparació i dels vençuts, l’any 2005 s’aproven mesures 
relatives als xiquets de la guerra i subvencions a associacions de memòria històrica, en 
2006 s’aprova la restitució de documents de la Generalitat de Catalunya dipositats en 
l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca i �nalment en 2007 s’aprova la Llei de la Me-
mòria. Temes polèmics com l’existència de fosses comunes, la manca d’informació so-
bre els desapareguts, la negativa governamental i judicial a anul·lar sentències franquis-
tes o l’existència encara de simbologia franquista revelen la necessitat d’afrontar una 
situació clarament anòmala en una societat democràtica i compromesa amb els drets 
humans, d’acord precisament amb una perspectiva de drets humans i amb polítiques 
públiques que incorporen l’experiència altres Estats i els principis internacionals aplica-
bles al cas espanyol. Només així hi haurà pau i justícia i es podrà parlar de reconciliació.

33 ESPINOSA MAESTRE, F.,«Crímenes que no prescriben. España (1936-1953)» en Desaparaciones 
forzadas, represión política y crímenes del franquismo, Madrid, Trotta, 2013.
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2.3. La Llei de la Memòria istòrica

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i 
s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guer-
ra Civil i la Dictadura34 explica en la seua exposició de motius que l’esperit de la 
Transició dóna sentit al model constitucional de convivència més fecund que hàgim 
gaudit mai i enumera i descriu les diverses mesures i drets que s’han anat reconeixent, 
des de l’origen mateix de tot el període democràtic, en favor de les persones que, van 
patir les conseqüències de la Guerra Civil i del règim dictatorial que la va succeir. És 
doncs una continuïtat en les mesures ja adoptades, reconeixent que queden peticions 
legítimes i justes que l’Estat no pot deixar d’atendre. La Llei assumeix aquesta decla-
ració així com la condemna del Franquisme continguda en l’Informe de l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa signat a París el 17 de març de 2006 en el qual es 
van denunciar les greus violacions de Drets Humans comeses a Espanya entre els anys 
1939 i 1975. Advoca per honrar i recuperar per sempre a tots els que directament van 
patir les injustícies i greuges produïts, per uns o altres motius polítics o ideològics o de 
creences religioses durant la guerra i el franquisme des de l’esperit de reconciliació i 
concòrdia, i de respecte al pluralisme i a la defensa pací�ca de totes les idees, que va 
guiar la Transició i es van arreplegar en la Constitució de 1978. La llei senta les bases 
perquè els poders públics duguen a terme polítiques públiques dirigides al coneixe-
ment de la nostra història i al foment de la memòria democràtica circumscrivint la seua 
actuació com diu en el seu article 1 a el «foment dels valors i principis democràtics». 
La Llei 52/2007 de la Memòria Històrica proposa alguns elements de ruptura però no 
compleix amb la legalitat internacional ni facilita l’accés de les víctimes a la justícia, 
proclama la il·legitimitat i injustícia de les sentències judicials del franquisme però no 
la seua nul·litat, privatitza la cerca i localització de desapareguts delegant en entitats 
socials aquesta tasca tal com apareix als articles de l’11 al 14, d’aquesta manera està 
desatenent el dret internacional malgrat la rati�cació per part de l’Estat espanyol du-
rant aquell temps de la Convenció Internacional per la protecció de totes les persones 
contra les desaparicions forçades de 27 d’octubre de 200835. 

Amb l’arribada al poder del Partit Popular es paralitza pràcticament el desenvolupa-
ment de la llei i de normativa relacionada, suprimint-se l’O�cina de Víctimes i les sub-
vencions per a actuacions relacionades amb la memòria històrica, quedant arreplegats 
alguns assumptes en la Divisió de Drets de Gràcia i altres Drets.

34 Coneguda en tots els àmbits com Llei de la Memòria Històrica.

35 SÁEZ, Ramón, «Los crímenes de la dictadura y la negación de acceso a la jurisdicción» en Desa para-
ciones forzadas, represión política y crímenes del franquismo, Madrid, Trotta, 2013.
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2.4. Polítiques sobre el dret a la veritat. Arxius

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, reconeix en el seu article 35.h) el dret dels ciutadans 
a l’accés als registres i arxius de les Administracions P bliques en els termes previstos en la 
Constitució i en aquesta o altres lleis; i en l’article 37.g) remitent l’accés als fons documen-
tals existents en els Arxius istòrics a la seua regulació especí�ca. Aquesta regulació especi-
�ca es troba en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Español, que estableix 
uns terminis per a la consulta dels documents que continguen dades d’índole personal —25 
anys des de la defunció de la persona citada en el document, si la seua data és coneguda o, en 
un altre cas, 50 anys des de la data del document36. La Comissió Interministerial per a l’estu-
di de la situació de les víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme, va realitzar un informe 
sobre els arxius i va determinar que una societat democràtica i amb consciència de la seua 
identitat cultural té l’obligació de conservar aquests fons i organitzar-los de manera que re-
sulten realment accessibles. Per a determinar l’extensió dels fons documentals va elaborar un 
informe, del qual la conclusió més evident és que a Espanya es conserva una enorme quanti-
tat de fons relacionats amb la Guerra Civil i el Franquisme37, els quals en termes generals, 
estan localitzats, però queda encara molt per fer en termes de catalogació i concentració, 
perquè es troben dispersos, malament catalogats i en general no digitalitzats; en conjunt, no 
pot dir-se que aquesta documentació estiga ben controlada, en molts casos els documents es 
troben sotmesos a precàries condicions de conservació. Les possibilitats reals d’una recerca 
depenen, moltes vegades, de factors com el desconeixement de l’existència dels fons, el seu 
embrionari estat de catalogació, l’absència de digitalització o, en ocasions, les peculiaritats 
dels organismes públics o entitats privades que els custodien. Els investigadors o persones 
interessades a consultar aquesta documentació es troben amb freqüents obstacles derivats de 
la seua catalogació, o bé del seu emmagatzematge i de l’escassetat de personal i a la manca 
d’unes normes d’accés homogènies. És necessari un pla general d’actuació sobre els fons 
relatius a la memòria de la Guerra Civil i del Franquisme i que s’inicien els treballs per una 
necessària llei d’Arxius i Documents. Espanya és l’únic país de la Unió Europea que manca 
d’una llei d’Arxius, un instrument fonamental per un Estat democràtic perquè els arxius, com 
a dipositaris de la història col·lectiva, garanteixen la responsabilitat de les Administracions 
públiques i l’exercici dels drets ciutadans i l’harmonització dels diferents sistemes arxivístics 
espanyols des de la perspectiva de la cooperació, així com l’homogeneïtzació de les normes 
d’accés per part dels usuaris. No s’ha garantit encara el dret a la veritat38.

36 Amb les limitacions que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 setembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal.

37 Informe sobre Archivos, elaborat en 2006 per la Comisión Interministerial para el estudio de la situación 
de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

38 La instrucció de la «Causa General informativa dels fets delictius i altres aspectes en la zona roja des 
de 18 de juliol de 1936 fins al seu alliberament» seria un precedent de les comissions de la veritat si 
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Una de les prioritats de la Llei de Memòria Històrica és la recopilació i difusió de la 
informació històrica i dels documents relatius a la Guerra Civil, a l’exili i a la Dictadura, 
segons disposa en els seus articles 20 a 22. L’accés és lliure i gratuït en els arxius i Cen-
tres de Documentació adscrits al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i en els arxius 
històrics provincials de titularitat estatal encara que transferits quant a gestió a les comu-
nitats autònomes. En aquest context es crea el Centre Documental de la Memòria Histò-
rica situat a Salamanca, el qual integra l’Arxiu General de la Guerra Civil i pretén inte-
grar tots els documents referents a la Guerra Civil i la repressió política —amb la 
posterior incorporació d’altres importants fons com la Causa General, documentació del 
Tribunal de Comptes, i uns altres importants fons públics i privats39. Els fons documentals 
que es conserven en els arxius depenents del Ministeri de l’Interior —Arxiu General, ar-
xius policials i penitenciaris— estan sent descrits des que en 2004 van començar els treballs 
de la Comissió Interministerial per a l’estudi de la situació de les víctimes de la Guerra 
Civil i del Franquisme, s’avança en la recuperació de documents i han establit normatives 
per a la sol·licitud de documentació i consulta. Els procediments sumaríssims —consells de 
guerra i altres— instruïts durant la Guerra Civil i la Dictadura es conserven principalment 
en els arxius judicials militars. Es tracta d’una documentació afectada per un elevat grau de 
dispersió, que es troba repartida en 21 arxius i instal·lacions disseminats per tot el territori 
nacional. El Ministeri de Defensa ha realitzat un esforç per a orientar a l’interessat en la 
localització dels procediments; així mateix, s’han engegat en els últims anys diverses inici-
atives, algunes d’elles en marxa i que es pretenen potenciar a curt i mig termini, per a la 
catalogació informàtica i la digitalització dels fons judicials militars.

Una sèrie de mesures posteriors treballen en la direcció de facilitar l’accés a arxius i 
fons documentals, i el dret a la veritat dels ciutadans com l’elaboració de bases de dades 
sobre víctimes del franquisme, de militars de l’Exèrcit de la República desapareguts o 
deportats a camps de concentració nazis, a partir de la documentació continguda en dife-
rents arxius estatals; també s’ha publicat recent normativa que facilita a l’investigador 
l’accés a documentació judicial �ns fa poc de difícil consulta com és el cas dels llibres de 
defunció dels Registres Civils40.

2.5. El dret a la ustícia a Espanya

L’article 2 de la Llei de la Memòria Històrica fa una proclamació general del caràcter 
injust de totes les condemnes, sancions i expressions de violència personal produïdes, 

no fós per la seua extrema parcialitat i el seu clar maniqueisme, que la converteixen en un document 
propagandístic que no va contribuir a l’objectiu de la reconciliació.

39 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html

40 Real Decret i Instrucció de 4 de novembre de 2008 de la Direcció General de Registres Civils i del 
Notariat.
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per motius inequívocament polítics o ideològics, durant la Guerra Civil, així com les que, 
per les mateixes raons, van tenir lloc en la Dictadura posterior. En l’article 3 es declara la 
il·legitimitat dels tribunals, jurats o òrgans de qualsevol naturalesa administrativa creats 
amb vulneració de les més elementals garanties del dret a un procés just, així com la il-
legitimitat de les sancions i condemnes de caràcter personal imposades per motius polí-
tics, ideològics o de creences religioses; una disposició derogatòria priva de vigència 
jurídica a aquelles normes dictades sota la Dictadura manifestament repressores i contrà-
ries als drets fonamentals.

L’Estat s’inhibeix en les tasques de cerca i localització de desapareguts, arreple-
gant-se diversos preceptes (arts. 11 a 14) que, atenent una molt legítima demanda de no 
pocs ciutadans, que ignoren el parador dels seus familiars, alguns encara en fosses comu-
nes, preveuen mesures i instruments perquè les Administracions públiques faciliten, als 
interessats que ho sol·liciten, les tasques de localització, i, si escau, identi�cació dels 
desapareguts. La Llei de la Memòria estableix una mera col·laboració de l’Administració 
General de l’Estat elaborant plans de treball i establint subvencions per a sufragar despe-
ses derivades de les activitats contemplades; elaborant un protocol d’actuació cientí�ca i 
multidisciplinària que assegure la col·laboració institucional i una adequada intervenció 
en les exhumacions i promovent convenis de col·laboració per a subvencionar a les enti-
tats socials que participen en els treballs. Les Administracions públiques elaboraran i 
posaran a la disposició de tots els interessats, dins del seu respectiu àmbit territorial, 
mapes en els quals consten els terrenys en què es localitzen les restes de les persones 
desaparegudes, confeccionant-se un mapa integrat de fosses que comprenga tot el terri-
tori espanyol41.

A Espanya l’Estat no ha creat un entramat judicial per a la denúncia, la recerca i 
l’enjudiciament de casos de violacions de drets en relació a la Guerra Civil i el Franquis-
me; al contrari la Llei d’Amnistia de 1977 com totes les lleis d’aquest tipus són contràri-
es al dret internacional per ser violacions del dret a la justícia internacionalment recone-
gut. No hi ha hagut cap iniciativa tendent a crear un Pla de Drets Humans que examine 
detalladament les violacions d’aquests de les víctimes i familiars, l’únic intent hagut en 
aquest sentit, l’acte del jutge Baltasar Garzón de l’Audiència Nacional d’octubre de 
200842 declarant-se competent per a investigar les denúncies presentades per les associ-
acions de la Memòria Històrica sobre els crims i desaparicions del franquisme i ordenant 
que s’inicien les exhumacions dels cadàvers de 19 fosses comunes, que posteriorment es 
va inhibir a favor de 62 jutjats territorials perquè continuarà la investigació, i va acabar 
amb la denúncia per prevaricació contra el jutge, el seu processament i la declaració 

41 Aquest mapa de fosses i el protocol d’actuació científica és elaborat per l’Oficina de Víctimes engegada 
al desembre de 2008 però eliminada als pocs mesos de la pujada al poder del govern del Partit Popular

42 Auto de 16 d’octubre de 2008 del Jutjat Central d’Instrucció nº 5 de l’Audiència Nacional.
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d’incompetència per part del Tribunal Suprem per a investigar aquestes causes. Actual-
ment solament la via internacional és la que roman oberta per a reclamar responsabilitats 
i investigar els crims del franquisme com ho demostren les iniciatives dutes a terme per 
la justícia Argentina o les diferents recomanacions realitzades per organismes depenents 
de l’ONU.

2. . eparació

L’article 4 de la Llei de Memòria Històrica reconeix el dret a la reparació moral i al 
reconeixement personal als qui durant la Guerra Civil i la dictadura franquista van perdre 
la vida o la seua llibertat, van patir internament en camps de concentració o treballs for-
çats, van ser obligats a un irreversible exili, van patir persecucions, condemnes, sancions 
o qualssevol altres formes de violència personal per raons polítiques, ideològiques o de 
creença religiosa, sense suposar el reconeixement de responsabilitat patrimonial de l’Es-
tat ni de qualsevol Administració Pública. Mitjançant la Declaració de reparació i reco-
neixement personal lliurada pel Ministeri de Justícia, la democràcia espanyola honra als 
ciutadans que van patir la injustícia i els greuges de la Guerra Civil i la Dictadura43. Estan 
inclosos els perseguits per pertinença o col·laboració amb partits polítics, sindicats, orga-
nitzacions religioses o militars, així com conductes vinculades amb opcions culturals, 
lingüístiques o d’orientació sexual. Abans s’han esmentat algunes lleis i disposicions 
sobre reparació econòmica i pensions a persones amb motiu de la Guerra Civil i el Fran-
quisme, també a sindicats i partits polítics; inicialment aquestes pensions i indemnitzaci-
ons solament s’atorgaven després de la guerra a víctimes i familiars del bàndol vencedor 
pràcticament �ns a la mort del dictador.

La Llei de Memòria Històrica també inclou la millora de les indemnitzacions econò-
miques i de les pensions a les víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme44, ampliant-se 
a familiars de morts en la Guerra Civil, així com els morts per les seues actuacions o 
opinions polítiques i sindicals, entre uns altres. També tenen dret a rebre una indemnitza-
ció aquells que van patir presó com a conseqüència dels supòsits contemplats en la Llei 
d’Amnistia durant més de tres anys i que en 1990 tingueren 60 anys, i el cònjuge de qui, 
havent patit privació de llibertat per supòsits previstos en la Llei d’Amnistia, va ser con-
demnat a pena de mort efectivament executada. Una altra novetat de la Llei és la indem-
nització als familiars dels morts entre l’1 de gener 1968 i el 31 de desembre de 1977 en 

43 REIAL DECRET 1791/2008, de 3 de novembre, sobre la declaració de reparació i reconeixement 
personal als qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura.

44 REIAL DECRET 710/2009, de 17 d’abril, pel qual es desenvolupen les previsions de la Llei 2/2008, 
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2009, en matèria de pensions de Classes 
Passives i de determinades indemnitzacions socials.
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«defensa i reivindicació de les llibertats i drets democràtics»45. D’altra banda, ja abans 
de l’aprovació de la Llei, es van instituir també ajudes als coneguts com a «Xiquets de la 
Guerra», espanyols menors d’edat que van ser desplaçats a altres països, especialment a 
Rússia, com a conseqüència de la Guerra Civil. En l’article 6 trobem l’actualització i 
millora de pensions d’orfandat. I en els articles 5 a 9 s’estableix el reconeixement de di-
verses millores en relació a indemnitzacions per temps d’estada a la presó i estipula les 
condicions de tributació d’aquestes indemnitzacions en l’IRPF, es preveu el dret a una 
indemnització en favor de totes aquelles persones que van perdre la vida en defensa de la 
democràcia i de les llibertats entre l’1 de gener de 1968 i el 6 d’octubre de 1977 (art. 10). 
Com a mesura reparatòria de reconeixement personal la Llei de la Memòria reconeix als 
voluntaris integrants de les Brigades internacionals, als quals se’ls permetrà accedir a la 
nacionalitat espanyola sense necessitat que renuncien a la qual ostenten �ns a aquest 
moment (art. 18)46. No s’ha realitzat cap depuració del funcionariat, ni s’ha il·legalitzat 
al partit que �ns als últims dies de la dictadura franquista va participar activament en la 
repressió política.

Les polítiques de reparació en relació a la posada en valor dels llocs de memòria en 
moltes ocasions ha sigut impulsada per organitzacions i associacions, per diferents admi-
nistracions locals i autonòmiques, però s’emmalalteix d’una política de memòria decidi-
da per part de l’Administració de l’Estat en aquest sentit. La memòria necessita expres-
sar-se per uns suports externs com els testimoniatges orals, el patrimoni, creant així 
recordatoris informatius com els llocs de memòria després de tants anys d’oblidar els fets 
i destruir patrimoni, els llocs d’història de la repressió han de convertir-se en llocs de 
memòria47.

Les mesures i polítiques respecte a la retirada de simbologia franquista també són 
considerades una important política activa reparatòria cap a les víctimes. La Llei de la 
Memòria Històrica estableix en els seus articles 15 i 16 actuacions sobre aquest tema 
sobre la retirada dels símbols i monuments commemoratius de la Guerra Civil o de la 
Dictadura, sustentades en el principi d’evitar tota exaltació de la revolta militar, de la 

45 REIAL DECRET 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment 
per l’abonament de les indemnitzacions reconegudes en la Llei 52/2007 de 26 de desembre, a favor de 
persones mortes o amb lesions que els incapaciten per la seua activitat en defensa de la Democràcia.

46 REIAL DECRET 1792/2008 de 3 de novembre, sobre concessió de la nacionalitat espanyola als 
voluntaris integrants de les Brigades Internacionals i INSTRUCCIÓ de 4 de novembre de 2008, de la 
Direcció general dels Registres i el Notariat, sobre el dret d’opció a la nacionalitat espanyola establit 
en la disposició addicional setena de la Llei 52/2007 de 26 de desembre.

47 La memòria pot fer un exercici de fusió amb la història en aquests llocs plens de contingut fent 
d’aquesta forma una valuosa aportació a la construcció d’una memòria democràtica.
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Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura48, entre aquestes mesures podrà incloure’s 
la retirada de subvencions o ajudes públiques si es produeix el seu incompliment; també 
estableix la funció solament per a culte del Valle de los Caídos sense poder fer-se actes 
polítics49. Però aquestes mesures no seran aplicables quan siguen d’estricte record privat, 
sense exaltació dels enfrontats, o quan concórreguen raons artístiques, arquitectòniques 
o artístic-religioses protegides per la llei.

3. Experiències internacionals sobre polítiques de memòria

Les polítiques de memòria i de justícia transicional desenvolupades a Espanya poden 
comparar-se amb les d’altres països que han viscut dictadures que han suposat etapes 
traumàtiques quant a violacions de drets humans. Podem advertir com a Xile i Argentina 
en ser més recent l’experiència traumàtica de la repressió, la societat mai va deixar de 
mobilitzar-se contra la impunitat. Les característiques de la repressió en aquests dos pa-
ïsos del con sud varien en relació al cas espanyol, a Xile i Argentina la repressió va ser 
fonamentalment clandestina, sense judicis mentre que a Espanya es van produir milers 
de processos judicials sumaríssims. 

Les amnisties són mesures a les quals es recorre en els estats que viuen transicions 
cercant l’estabilitat i la viabilitat del nou règim democràtic. A Argentina es va poder 
aconseguir el processament de les cúpules militars a la � de 1983 després de derogar-se 
la llei de paci�cació nacional impulsada pels militars a l’abril de 1983, els aldarulls mi-
litars van provocar la llei de punt �nal i d’obediència deguda de 1986 i 1987, i el govern 
de Carlos Menem va decretar indults en 1989 i 1990; els casos d’apropiació de menors i 
desaparició d’embarassades no es van veure afectats per les lleis aprovades i la justícia 
va seguir el seu curs; en 1996 i 2000 es van celebrar judicis de la veritat i es va establir 
una comissió de la veritat per a rescabalar a les víctimes i conèixer la veritat de l’ocorre-
gut. En 2001 la Justícia argentina decreta la inconstitucionalitat de les lleis de punt �nal 
i obediència deguda i es reobrin els megajudicis a militars implicats en la repressió anul-
lant-se els indults del govern de Menem.

A Xile la llei d’amnistia aprovada en 1978 pels militars no ha sigut derogada però la 
detenció de Pinochet i el reconeixement per la justícia d’alguns delictes com a impres-
criptibles fan que alguns jutges òbriguen processos contra els repressors, investigant els 

48 ORDRE CUL/3190/2008, de 6 de novembre, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, 
de 31 d’octubre de 2008, pel qual es dicten instruccions per a la retirada de símbols franquistes en els 
béns de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics dependents.

49 La fundació gestora del Valle de los Caídos inclourà entre els seus objectius honrar i rehabilitar la 
memòria de totes les persones mortes a conseqüència de la Guerra Civil de 1936-1939 i de la repressió 
política que la va seguir a fi d’aprofundir en el coneixement d’aquest període històric i dels valors 
constitucionals.
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jutges els casos abans d’aplicar la llei mentre que a Espanya s’arxiven sense realitzar 
recerca. A Xile la Justícia va decidir que el Dret Internacional tenia preeminència sobre 
llei d’amnistia. L’Estat hauria de posar els seus grans recursos materials i humans al 
servei de la investigació i açò a Espanya no s’ha fet. Argentina i Xile van posar en funci-
onament comissions de la veritat, un mecanisme que no s’ha impulsat a Espanya on ara 
comencen a prendre força les iniciatives de les associacions memorialistes sobre recerca 
i localització de les víctimes. La Comissió Constitucional a Espanya reconeix a les vícti-
mes de la Guerra Civil i el Franquisme però l’Estat no els demana perdó com es fa a Xile 
i Argentina, llocs on organismes de l’Estat s’encarreguen de localitzar i investigar les 
fosses i les exhumacions judicial i cientí�cament, mentre que a Espanya la localització 
de fosses i desapareguts s’ha deixat en mans d’associacions de memòria mitjançant sub-
vencions. 

Les mesures de reparació han arribat molt més lluny en aquests dos països llatinoa-
mericans, amb profusió de llocs de memòria, museus de víctimes, cementeris, antics 
centres de detenció i repressió reconvertits en espais de memòria; a Xile experiències 
com el Dia Nacional del Desaparegut i els murs de la memòria; per contra a Espanya no 
hi ha cap monument nacional que recorda a les víctimes del franquisme ni les recorda 
cap data commemorativa, però si que perviu el Valle de los Caídos amb tota la seua sim-
bologia, una simbologia que encara que s’avança en la seua retirada encara perviu en 
alguns espais públics i esglésies de pobles i ciutats. En relació a les reparacions materi-
als, es van redactar quatre textos sobre aquest tema a Argentina. A Xile va entrar en vigor 
un salari mensual per a les famílies dels desapareguts amb avantatges socials i es van 
aprovar ajudes econòmiques per a facilitar la tornada dels exiliats; a Espanya no s’ha dut 
a terme la devolució del patrimoni con�scat després de la guerra als particulars, la qual 
cosa sí s’ha fet via judicial a Argentina.

4. Polítiques de memòria en les comunitats autònomes

Algunes comunitats autònomes han desenvolupat durant els últims anys polítiques 
més o menys actives relacionades amb la memòria històrica, �ns i tot creant organismes 
o departaments a aquest efecte; generalment han sigut les no governades pel Partit Popu-
lar. Excepte algunes accions dutes a terme a Andalusia, el País Basc o Catalunya la major 
part de polítiques de memòria han tingut relació amb les mesures reparatòries respecte a 
les víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme, i activitats de difusió mitjançant jornades, 
homenatges, conferències, recerques i projectes relacionats amb aquella etapa històrica; 
sense desenvolupar-se iniciatives i accions sobre l’esclariment i recerca judicial i històri-
ca dels fets esdevinguts.

Catalunya va ser la primera comunitat autònoma a incloure en el seu Estatut d’Auto-
nomia una llei especí�ca referida a la memòria històrica, però són les comunitats autò-
nomes d’Andalusia i el País Basc les que arrepleguen taxativament en les seues políti-
ques de memòria —amb la tramitació de la llei andalusa i la creació del Programa de 
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Memòria Històrica del Govern Basc— intencions de seguir les recomanacions de l’ONU 
a Espanya en qüestió de Drets Humans sobre les víctimes del franquisme i a seguir i re-
collir en les seues disposicions els principis del Dret Internacional. 

A Aragó l’any 2004, la Direcció General de Patrimoni Cultural va engegar el Progra-
ma Amarga Memòria amb la voluntat d’agrupar tot un seguit de iniciatives, tant institu-
cionals com promogudes per altres entitats i col·lectius socials, tendents a recopilar el 
coneixement sobre la República, la Guerra Civil i el Franquisme; van ser accions de re-
cerca i difusió —jornades, congressos, exposicions, publicacions—, per a fomentar els 
valors dels qui van lluitar per la llibertat i van ser represaliats, i dels valors democràtics 
en l’actualitat, sent moltes d’aquestes accions referents a la recuperació del patrimoni 
material —posada en valor de llocs de memòria— i immaterial —testimoniatges orals. 
S’actua respecte a la localització d’escenaris de guerra i de fosses comunes relacionades 
amb la repressió però solament es realitza una actuació arqueològica preventiva per a 
determinar la naturalesa de la fossa i se supervisa el treball d’exhumació dut a terme per 
particulars i associacions50; s’elabora el mapa de fosses comunes d’Aragó, una base de 
dades informàtica sobre aquest tema i un projecte de digni�cació de fosses. També a 
Aragó se realitza una important labor de recuperació i catalogació de documentació re-
ferida a l’època d’estudi, elaborant-se una base de dades sobre la documentació aragone-
sa del Centre Documental de la Memòria Històrica a Salamanca. Tota una sèrie d’inicia-
tives dins del programa Amarga Memòria paralitzades durant el govern del Partit Popular 
i que després de les eleccions autonòmiques de 2015 es tornen a impulsar.

El 4 de novembre de 2014 el Govern basc, —que �ns aquell moment havia emmar-
cat les polítiques de memòria en les d’àmbit nacional doncs les consideraven un assump-
te d’Estat— va presentar el Programa de Memòria Històrica basat en els principis de 
veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició51. El programa té el doble objectiu 
de complir amb els drets de les víctimes a la veritat, justícia i reparació, reconeixent la 
injustícia i el dany causat a les víctimes del franquisme; i promoure una memòria que 
reconega la injustícia històrica que va suposar per al conjunt de la societat la Dictadura 
franquista i crear condicions de pedagogia social que es constituïsquen en garanties de 
no repetició. El programa contempla 12 projectes estratègics entre els quals destaquen un 
pla per a la cerca i identi�cació de desapareguts; la creació d’un columbari de la dignitat 
per a les restes mortals; el suport a les demandes, la coordinació amb les Institucions 
internacionals i la col·laboració amb grups de treball i relators especials, incloent el su-
port a la querella argentina 4591/10 contra els crims del franquisme; la promoció i coor-

50 Però un protocol d’actuació per a la coordinació del Govern d’Aragó, els Jutjats de Primera Instància i 
la Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha sigut elaborat per la Direcció General de Patrimoni Cultural.

51 Definits pel Dret Internacional dels DDHH i en concret pel la Resolució 60/147 de l’Assemblea General 
de les Nacions Unides de desembre de 2005: «Principis i directrius bàsics sobre el dret de les víctimes 
de violacions manifestes del dret internacional humanitari a interposar recursos i obtenir reparacions».
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dinació d’actes d’homenatge i reconeixement a les víctimes del franquisme; la retirada 
de simbologia franquista; el desenvolupament de l’Institut de la Memòria i la Convivèn-
cia per a impulsar i promoure polítiques de memòria; i l’impuls i gestió de la identi�ca-
ció i interpretació dels espais de memòria del País Basc. Es va establir un conveni de 
col·laboració entre el Ministeri de Justícia i la Comunitat Autònoma del País Basc, per a 
l’elaboració i aplicació del mapa integrat de fosses52; un altre conveni de col·laboració 
engega un projecte de recerca de caràcter històric sobre la repressió que va exercir el rè-
gim franquista al País Basc; en aquesta línia des de l’any 2003, el Govern Basc treballa 
en un pla de recerca sobre les persones afusellades i desaparegudes durant la Guerra Civil 
(1936-1939). Es va crear una comissió tècnica per a la retirada de simbologia franquista 
i també es van fomentar actes d’homenatge en reconeixement públic de tots els homes i 
dones víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. 

A Astúries sota la direcció del Govern d’Astúries, s’impulsen projectes de memòria 
històrica realitzats per la Universitat d’Oviedo seguint tres línies de treball: elaboració de 
mapa de fosses, recuperació de la memòria i testimoniatges orals. El Govern de Canàries 
en compliment de la Llei de la Memòria també ha engegat un portal amb tota la informa-
ció disponible sobre les persones desaparegudes en les illes durant la Guerra Civil i el 
Franquisme, amb una relació de les dades conegudes per illes i municipis; la web també 
permet accedir a testimoniatges de familiars i víctimes de la repressió franquista, i a in-
formació sobre les fosses en les quals ja s’han localitzat desapareguts o llocs en els quals 
se sospita que es podrien trobar. A Cantàbria es va obrir una pàgina web per a facilitar un 
espai d’informació i intercanvi entre les persones interessades en la recuperació de la 
memòria històrica, possibilitant un lloc de contacte per a la recollida de testimoniatges i 
recaptar informació sobre familiars desapareguts. El Govern de Cantàbria ha signat un 
conveni amb el Ministeri de Justícia per l’elaboració d’un mapa integrat de fosses con-
templat en la Llei de la Memòria.

A Galícia durant la legislatura del govern format pel PSG-BNG es van promoure 
diferents iniciatives de memòria històrica des de la Conselleria de Cultura i Esport. La 
més important va ser el projecte Nomes i Voces, un programa interdisciplinari i interu-
niversitari per a investigar la repressió franquista durant la Guerra Civil i la Dictadura, 
dirigit per especialistes de l’àmbit universitari i de la recerca històrica que ha permès 
descobrir centenars de noms de víctimes del franquisme. Un altre projecte interessant 
va ser en 2006 any de la memòria, l’exposició �otant «Lo Barco de la Memoria» que 
va atracant en diferents ports de la comunitat, que generalment són llocs signi�catius 
per la repressió. Amb la victòria del Partit Popular es van paralitzar totes les actuacions 
relatives a polítiques de memòria en la comunitat, el govern gallec es mostra indiferent 

52 Previst en l’article 12.2 de la llei 52/2007, elaborat a través de la Direcció de Drets Humans del 
Departament de Justícia i Administració Pública.
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davant l’aplicació de la Llei de la Memòria Històrica i és partidari de dedicar-se a al-
tres prioritats.

Andalusia és la comunitat autònoma on més lluny s’ha arribat en qüestió de políti-
ques de memòria, no solament �xant-se en mesures de reparació, també amb una ambi-
ciosa llei que afecta a temes de justícia i dret a la veritat per part de les víctimes. La 
Junta d’Andalusia crea la Direcció General de Memòria Democràtica que planteja la 
digni�cació, reparació i rehabilitació de les víctimes que van patir repressió durant 
aquests períodes amb mesures concretes que inclouen indemnitzacions, concessió de 
distincions honorí�ques o subvencions per a realitzar construccions commemoratives, 
entre unes altres. En matèria de recerca sobre la repressió i dret i accés a conèixer la ve-
ritat per part de les víctimes i les seues famílies s’ha engegat en Internet el projecte Todos 
los nombres, que permet a familiars cercar a víctimes de la repressió, consultar docu-
ments històrics i �ns i tot accedir a resums biogrà�cs d’algunes de les víctimes. 

Destaca l’elaboració de la Llei de Memòria Democràtica per a Andalusia53, que in-
clou dins de la categoria de crims de Dret Internacional els crims contra la humanitat i la 
desaparició forçada de persones —assimilada a Espanya al delicte de detenció il·legal—, 
tractant-se de crims que afecten a la comunitat internacional en el seu conjunt i no con-
cerneixen només a la societat en el si de la qual han tingut lloc. La Llei demana que 
s’anul·len les sentències condemnatòries i la legislació que les permet, exigint la neces-
sària reforma de la Llei de Registres Civils perquè puguen ser inscrites totes les víctimes 
del Franquisme i l’aplicació de el «Manual per a la recerca i documentació e�caços de la 
tortura i altres tractes o penes cruels inhumans o degradants» de l’O�cina de l’Alt Co-
missionat de les Nacions Unides per als Drets Humans de 2001 o «Protocol d’Istanbul» 
en tots els casos d’exhumació de víctimes de crims contra la humanitat. Es procurarà 
l’aplicació pels poders públics en la Comunitat Autònoma de la doctrina de les Nacions 
Unides sobre crims contra la Humanitat, l’Institut de la Memòria Democràtica d’Anda-
lusia que impulsarà les mesures necessàries per a la preservació i l’accés a la documen-
tació que contenen els arxius judicials, policials i militars. La Junta d’Andalusia establi-
rà les mesures per a la localització de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil 
i la dictadura franquista i de tots aquells andalusos/es víctimes del nazi-feixisme, reco-
neixent el dret de la ciutadania a localitzar als ciutadans andalusos/es desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, per a reconèixer la seua dignitat i fer 
efectius els drets dels seus familiars a obtenir informació sobre la seua destinació i a re-
cuperar i identi�car les seues restes. Es procedirà a la localització de les fosses comunes, 
així com a la identi�cació i, si escau, a l’exhumació de les restes humanes que contin-

53 Ha sigut aprovada en el Consell de Govern de la Junta d’Andalusia i en març de 2014 va iniciar el seu 
tràmit parlamentari. Després de les eleccions autonòmiques un nou projecte de llei es va aprovar el 13 
d’octubre de 2015.



242 Juan Luis Porcar Orihuela

guen, atenent a un rigor cientí�c i amb les màximes garanties de preservació dels drets, 
tant de les víctimes, com dels seus familiars. L’Institut Andalús de la Memòria Democrà-
tica elaborarà un cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista amb les dades aportades per les famílies de les víctimes, juntament amb els 
obtinguts pels estudis cientí�cs. Es crearà un Banc d’ADN depenent de l’Institut de Me-
dicina Forense de la Junta d’Andalusia. Es crearen els Llocs de la Memòria Democràtica 
d’Andalusia, cuidant de la seua preservació, posada en valor i interpretació, creant-se un 
catàleg d’accés públic que en els territoris que així ho requerisquen podran delimitar-se 
com a «itineraris públics de la memòria democràtica». S’aplicarà la llei de la Memòria 
en quant a la retirada dels símbols d’exaltació del Franquisme o de caràcter antidemocrà-
tic i quan aquests símbols estiguen col·locats en edi�cis de caràcter privat, es procedirà 
igualment a la seua retirada. Quant a mesures de reparació s’impulsarà la divulgació de 
la memòria democràtica a Andalusia, donant satisfacció al dret de la societat a conèixer 
la veritat dels fets esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. La Memò-
ria Democràtica estarà inclosa en el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria i 
en el Batxillerat, com a element d’enfortiment dels valors democràtics. L’administració 
de la Junta d’Andalusia elaborarà els plans de rescabalament i reconeixement als andalu-
sos i andaluses repressaliats pel franquisme, els andalusos i andaluses presos, víctimes de 
treballs forçats, desterrament i tortura, les institucions andaluses, forces de l’ordre públic 
i organitzacions socials que es van oposar al colp militar i van lluitar en defensa de la 
democràcia republicana, sent posteriorment víctimes de la repressió. L’administració de 
la Junta d’Andalusia i els poders públics de la Comunitat impulsarà les mesures necessà-
ries per a fer copartíceps del cost econòmic de les mesures de reconeixement i rescaba-
lament a les organitzacions empresarials, socials, eclesiàstiques d’un altre tipus que van 
utilitzar els treballs forçats en el seu bene�ci.

El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya és una institució pública que 
es crea en el marc de l’artícle 54 de l’Estatut d’Autonomia per a vetllar per la recupera-
ció, la commemoració i el foment de la memòria democràtica durant el període entre 
1931 i 1980. Formula propostes sobre polítiques públiques relatives a la recuperació de 
la memòria i a la proclamació de la vigència dels valors democràtics com a fonament 
d’organització i de convivència de la societat catalana actual54. En relació a l’àmbit arxi-
vístic i documental es crea un fons informatiu integrat per un servei documental, un 
portal informàtic, una base de dades i un banc de dades fotogrà�c; la Subdirecció Gene-
ral de Memòria i Pau s’encarrega de la cerca d’informació sobre persones desaparegudes 
i de documentació sobre elles a petició dels seus familiars, i de l’elaboració d’un mapa 
de fosses amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya, desenvolupant-se 
itineraris per llocs de memòria. Es realitza igualment un cens de simbologia franquista a 
Catalunya. Quant a mesures de reparació desenvolupa diferents iniciatives com a home-

54 DECRET145/2008, de 15 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Memorial Democràtic.
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natges a les víctimes directes i indirectes de la Guerra Civil, de la lluita per la República 
i la democràcia i a els qui van patir persecució per motius ideològics, religiosos o de 
consciència, contemplant indemnitzacions econòmiques a presos polítics. Realitza acti-
vitats formatives com l’organització de jornades, cursos, seminaris i conferències. Es 
crea material didàctic i s’elaboren recomanacions al professorat que treballa la memòria 
democràtica en les aules.

Al País Valencià, com també esdevé en la majoria de les comunitats autònomes 
governades durant molt de temps pel Partit Popular han estat pràcticament nul·les les 
polítiques de memòria impulsades, a més de di�cultar i incomplir l’aplicació de la Llei 
de la Memòria d’àmbit estatal55. Si que es van desenvolupar en el seu moment algunes 
disposicions relatives a mesures de reparació per els qui havien estat a la presó durant 
el Franquisme, de molt limitat abast. La insensibilitat envers les víctimes del franquis-
me de la dreta valenciana, representada �ns l’estada del Partit Popular en el poder, és 
una constant, es continua sense reconèixer qualsevol relació de continuïtat entre la 
República la lluita antifranquista amb la democràcia actual, s’impedeix la majoria de 
les vegades des dels governs municipals la retirada de simbologia i nomenclatura fran-
quista de places i carrers, i s’esborren les petjades de la memòria i de les víctimes com 
en l’intent de construcció de nínxols en el cementiri de València sobre fosses de vícti-
mes de la guerra civil i del franquisme56. Una institució de la Generalitat Valenciana, 
el Consell Valencià de Cultura, va realitzar un informe l’any 2007 en el qual es dema-
nava recuperar el record de les persones que van patir la Guerra Civil i el règim poste-
rior, va ser una mera declaració d’intencions que no va ser acompanyada de cap mesu-
ra o disposició concreta per part del Govern valencià. Per contra si que han sorgit en 
els últims 15 anys diferents associacions de memòria històrica en les tres províncies 
que han desenvolupat una important tasca de sensibilització i d’assessorament i assis-
tència a les víctimes de la repressió franquista, a més d’activitats de recerca i difusió 
com són les jornades, congressos, conferències i homenatges. Cal destacar també la 
iniciativa que va suposar en 2007 la creació de la Comissió de la Veritat del País Valen-
cià, era un intent no governamental de crear una comissió d’investigació de la repressió 
franquista que va comptar amb el suport de destacades personalitats de la ciència i la 
cultura de l’àmbit internacional, que ha donat importants resultats en el camp cientí�c 
i acadèmic però amb una difusió molt limitada, al tractar-se d’una entitat no instituci-
onal. 

Malgrat aquestes iniciatives i activitats desenvolupades en l’àmbit de la memòria 

55 Més aviat podríem parlar de polítiques de desmemòria que tenen la clara intencionalitat de difuminar i 
fer desaparèixer tot el que pogueren significar referents culturals, històrics i lingüístics com a poble, és 
a dir, un intent de manipulació esbiaixada i interessada del nostre passat.

56 MUÑOZ, GUSTAU, «La política de memòria al País Valencià: episodis contemporanis» en Idees  
revista de temes contemporanis, 2006, pp. 28-29.
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històrica des d’entitats i grups no institucionals, és evident la falta total d’una política de 
memòria al nostre territori. El camp d’iniciatives i mesures a prendre relatives a una po-
lítica de memòria és molt ampli, en relació al seu àmbit d’aplicació es podrien desenvo-
lupar i impulsar diversos projectes relatius als arxius de la Guerra Civil i la repressió, a 
iniciatives institucionals en l’àmbit de la justícia i la investigació de persones desapare-
gudes, i en el de la reparació de les víctimes.

Després de les últimes eleccions autonòmiques de 2015 el nou govern valencià ha 
creat la Direcció General de Reformes Democràtiques per impulsar mesures de recupe-
ració de la memòria històrica en el marc de la normativa vigent sobre la matèria. Les seus 
primeres mesures �ns al moment han sigut la remissió a ajuntaments, diputacions i asso-
ciacions memorialístiques d’una carta sol·licitant un llistat dels vestigis relatius a la 
Guerra Civil i la Dictadura que depenents de les administracions públiques encara pervi-
uen en espais públics, constituint una Comissió Tècnica de Coordinació a l’efecte57, i la 
redacció d’una llei de Memòria Democràtica per «recuperar la memòria dels lluitadors 
per la llibertat al País Valencià».

4.  POLÍTIQUES DE MEMÒRIA MUNICIPALS. UN PROJECTE PER A 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

A l’àmbit municipal també es poden desenvolupar polítiques de memòria com 
podem observar en diferents municipis de l’Estat, especialment en aspectes educatius, 
arxivístics, de reparació pública i de simbologia. A Castelló de la Plana les polítiques 
de memòria per part de l’Ajuntament han estat quasi nul·les �ns fa poc temps, a més 
de entrebancar i incomplir durant temps l’aplicació de la Llei de la Memòria d’àmbit 
estatal. Darrerament es van prendre algunes iniciatives a l’àmbit de la nomenclatura 
dels carrers de la ciutat llevant els noms de Serrano Suñer a la plaça i col·legi del seu 
nom, i noms amb referències franquistes d’altres carrers; sota les demandes des de fa 
anys presentades pel Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló i inici-
atives presentades sobre simbologia i protecció del patrimoni de la memòria presenta-
des al plenari per grups municipals com el PSPV-PSOE i Esquerra Unida. La nova 
corporació municipal conseqüència de les últimes eleccions locals de 2015 va mostrar 
un interès i sensibilitat envers el desenvolupament de polítiques de memòria i actual-
ment està treballant en una comissió de memòria històrica58 formada també pel Grup 
per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló i pel Grup d’Història Local i Fonts 
Orals de la Universitat Jaume I que estudien el desenvolupament d’activitats com un 

57 Mitjançant una Resolució de la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques 
i Llibertats Públiques, de 26 d’octubre de 2015.

58 Va iniciar els seus treballs en octubre de 2015.
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projecte didàctic, d’estudi i de rehabilitació de refugis a la ciutat i d’un cicle de memò-
ria històrica a la ciutat amb conferències, teatre i exposicions.

El camp de mesures a prendre relatives a una política de memòria és molt ampli, en 
relació al seu àmbit d’aplicació es podrien desenvolupar i impulsar diversos projectes 
relatius als arxius de la Guerra Civil i la repressió i a la reparació de les víctimes.

1. Arxius. Dret a la veritat

L’Ajuntament de Castelló mitjançant el seu Arxiu Municipal col·laborarà en tasques 
de recerca i intercanvi d’informació i documentació amb la Direcció General de Refor-
mes Democràtiques de la Generalitat Valenciana i altres organismes creats pel govern 
valencià per impulsar la memòria històrica. Es podrà crear una comissió per a la localit-
zació i adquisició de tot el material referent a la memòria de la Guerra Civil i el Franquis-
me localitzat en diferents centres i arxius de fora de la localitat: el Centre Documental de 
la Memòria Històrica de Salamanca (Político-Social Castelló, Tribunal de la Masoneria 
i el comunisme, �txes personals de l’Auditoria de Guerra i Ocupació, Causa General , 
fons fotogrà�cs...); l’Arxiu General de l’Administració d’Alcalà d’Henares; l’Arxiu Mi-
litar de Guadalajara referent a camps de concentració, batallons de treballadors i l’Arxiu 
Militar d’Àvila quant a unitats militars; els arxius històrics provincials -fons del govern 
civil, d’associacions i dels diferents organismes de l’administració perifèrica a la provín-
cia; l’Arxiu de l’Hospital Provincial; l’Arxiu del Centre Penitenciari de Castelló; Arxiu 
Històric i Militar de Madrid, on s’hi troben localitzats els sumaris de Castelló (ja digita-
litzats) i els de València (gran part, no digitalitzats) els quals inclouen molts processos de 
castellonencs amb informació fonamental pels investigadors i amb condicions que di�-
culten la consulta. 

Es podria desenvolupar un pla d’actuació sobre memòria oral amb la recollida, cata-
logació i difusió dels testimoniatges orals; crear un fons fotogrà�c d’espais i llocs de 
memòria i de persones i víctimes relatives a la Guerra Civil i la repressió franquista; 
elaborar un pla d’actuació sobre correspondència privada, amb la col·laboració de la 
Universitat Jaume I i del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

2. Justícia. Denúncia dels fets i fosses

L’Ajuntament de Castelló impulsarà l’elaboració d’un mapa de fosses i enterraments 
al municipi relacionats amb la Guerra civil i el Franquisme per poder oferir informació 
als familiars sobre localització i identi�cació. Es realitzarà un treball d’investigació so-
bre les persones repressaliades soterrades al cementiri de Castelló, la seua localització i 
identi�cació. Es realitzarà un estudi de les persones soterrades al cementiri civil amb 
l’assessorament de la investigació realitzada pel Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló i es realitzaran les mesures i obres necessàries per mantindre en 
condicions adequades aquest recinte, la restauració/substitució de les plaques de les víc-
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times per tal de completar tots els noms dels afusellats i corregir les errades existents 
segons l’estudi realitzat pel Grup i lliurat a l’Ajuntament59.

3. Polítiques de reparació

A l’àmbit de la reparació institucional l’Ajuntament de Castelló impulsarà el reco-
neixement de les institucions democràtiques de la Segona República espanyola en 
l’exili a partir de 1939, dels drets històrics del País Valencià, dels projectes d’autogo-
vern que es van emprendre durant la Segona República i dels ajuntaments o consells 
municipals que van regir la ciutat �ns la caiguda en mans de les tropes franquistes; i un 
acte institucional de reconeixement per part de les restablides institucions democràti-
ques a la tasca de les Institucions de la Segona República abans i durant l’exili. L’Ajun-
tament de Castelló es sumarà a la celebració d’un Dia Nacional d’Homenatge i Record 
a totes les víctimes de la repressió franquista establert per la Generalitat Valenciana. 
També participarà en un acte institucional l’1 de novembre de cada any en homenatge 
a les persones repressaliades pel franquisme al cementiri civil de Castelló d’acord en 
altres grups i associacions que han participat i organitzat actes d’homenatge i record a 
les víctimes durant anys.

Altres mesures interessants en l’àmbit de la reparació institucional podrien ser la 
inclusió d’una exposició precisa dels crims i violacions dels drets humans del Franquis-
me. En matèria de «veritat, justícia i reparació» caldria elaborar un programa d’ajudes a 
les creacions artístiques i culturals i, �ns i tot, instaurar uns premis locals de memòria 
històrica per fomentar la recerca, l’estudi i la divulgació al voltant de la Segona Repúbli-
ca i el Franquisme. També és necessària la potenciació per part de l’Ajuntament de Cas-
telló d’una política de memòria activa amb diverses activitats com xerrades, exposicions, 
projeccions audiovisuals, de cinema i teatre a l’àmbit educatiu, amb l’inclusió en els di-
ferents nivells de l’ensenyament del coneixement de la història de la Segona República i 
la seva defensa enfront del cop d’estat, exclosa en l’ensenyament públic dels últims tren-
ta anys, mitjançant una campanya institucional en l’àmbit educatiu i amb l’ensenyament 
de les normes internacionals de drets humans i del dret internacional humanitari mitjan-
çant projectes didàctiques, exposicions i xerrades a les escoles, recorreguts històrics per 
la ciutat. Es podria rehabilitar un refugi públic de la ciutat amb un projecte de museitza-
ció realitzat per experts complint els criteris de respecte i dignitat a les víctimes, acom-
panyat d’un projecte d’explicació didàctica sobre l’ús i els motius que van originar la 
creació dels refugis i podria acollir exposicions temporals o permanents relacionades 
amb la memòria històrica.

59 Informe del Grup sobre les víctimes de la repressió franquista al cementiri de Castelló i la inscripció dels 
seus noms a les plaques del cementiri civil (maig 2015), http: //www.memoriacastello.cat/15051100.
html
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L’Ajuntament de Castelló aprovarà mocions perquè una llei pròpia sobre memòria 
històrica al País Valencià impulse mesures especí�ques d’assistència mèdica, psicològi-
ca, social i jurídica a les víctimes dels crims i violacions dels drets humans del franquis-
me i el posterior període d’impunitat i a les seves famílies. 

A l’àmbit de la simbologia i la nomenclatura franquista s’impulsarà per part de 
l’Ajuntament de Castelló la inclusió de noms de personalitats de la Segona República i 
víctimes del franquisme en la llista de carrers de la ciutat; s’estudiarà la creació o modi-
�cació de condecoracions i premis o�cials de diferent índole en homenatge a represen-
tants i artífexs de la Segona República i les seves institucions, els seus defensors, i les 
víctimes dels crims i violacions dels Drets Humans durant la dictadura franquista i el 
posterior període d’impunitat. S’hauria d’impulsar el reconeixement, catalogació i pro-
tecció dels llocs de memòria històrica i de repressió franquista com a llocs protegits 
d’especial preservació i rehabilitació, amb l’elaboració d’un mapa de llocs de memòria i 
repressió franquista i la seua senyalització mitjançant monolits o plaques -com potser el 
cas de la plaça Sant Roc en homenatge a les víctimes dels bombardejos durant la Guerra 
Civil, la plaça Illes Columbretes i la plaça de bous com llocs d’empresonament, el ce-
mentiri de Castelló, i altres llocs que es puguen proposar. En matèria de nomenclatura i 
simbologia s’impulsarà mitjançant les normatives legals oportunes la retirada de simbo-
logia i denominacions d’exaltació del Franquisme, els seus protagonistes, la seva simbo-
logia, els seus episodis o altres elements d’edi�cis i administracions, centres educatius i 
altres espais públics, i la retirada d’espais públics dels monuments d’exaltació de prota-
gonistes, simbologia, episodis o elements que d’una altra forma facin pública exaltació 
de la dictadura franquista; hi haurà una prohibició general de concessió de tota forma de 
�nançament públic a entitats que d’alguna forma exaltin el franquisme, obstaculitzin 
l’accés a documents, o d’una altra forma obstrueixin els deures de Veritat, Justícia i Re-
paració.
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Vos duo luminaria, per terrarum spacia
Illustrate ecclesias, effugate tenebres

t unus ferro vigeat, alter verbo tinniat1

I.  APORTACIÓN DOCUMENTAL: CRONOLOGÍA, MATERIA, ACTO, 
LUGAR Y TIPOLOGÍA

Cronología

Este estudio se basa en el análisis de dieciséis documentos2 que aportan datos relati-
vos a obra litúrgica, publicados e incluidos en el diplomatario de nuestra tesis3; los que 
hemos seleccionado mencionan específicamente obra de Limoges, la de metal4 no la 
tendremos en consideración salvo en casos específicos de comparación. Las referencias 
(ítems) que aportan estos documentos son de suma importancia como iremos viendo a lo 
largo de nuestra exposición. 

Los registros que hemos listado proceden en parte de inventarios de la Orden del 
Temple, llevados a cabo tras su disolución el 13 de octubre de 1307. En la tabla I5que 
presentamos constan repeticiones de obra de metal pero no de documentos, de ahí que 
hemos decidido incluir todos los que hemos considerado pertinentes, sabiendo que el 
número de obra es teórico, y no es vinculante con respecto al número real. Un ejemplo 
son los dos inventarios de la capilla de Peñíscola, el primero del año 1302 y el segundo 
de 1307, llevados a cabo durante el reinado de Jaime II el Justo (1291-1327). 

El más antiguo que tratamos es el de Sant Joan de les Abadesses datado del 19 de 
marzo de 1217. La importancia que nosotros damos a este documento está vinculada a la 
fecha del inventario, la más antigua o primera mención, que nosotros conozcamos, de 
una obra de Limoges en un documento catalán (doc. 1). 

1 H. MAYR-HARTING: Ottonian Boo  Illumination. An istorical Study, Londres: Harvey Miller Pu-
blishers, 1999, p. 51.

2 El registro documental de los dieciséis documentos integran el Diplomatario.

3 Tesis doctoral: L’obra de Llemotges i d’altres orígens  L’obra de metall als segles XII-XIII a 
Catalunya (La obra de Limoges y otros orígenes: La obra de metal en los siglos XII-XIII en Cataluña), 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 2015. Enlace de nuestra tesis doctoral en red TDR: http://hdl.
handle.net/10803/377751. Para las referencias citadas en este estudio y para una consulta más amplia 
de la bibliografía pertinente.

4 Por una cuestión puramente espacial no nos ocupamos de la obra de metal que trataremos en otro 
capí tulo aparte. Todas las obras que se relacionan en nuestro trabajo son litúrgicas, en ningún caso nos 
referimos a obra civil. 

5 Tabla I, aporta la relación de registros por cronología: Acto y objeto litúrgico.
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Además de la riqueza de obra asentada que permite profundizar en su análisis, aun-
que sea a nivel documental, a nosotros nos ha interesado especialmente la obra de Limo-
ges para ver la incidencia o influencia que este taller tuvo en el taller catalán que trabaja-
ba el metal en los siglos XIII y XIV, taller que hemos reivindicado en nuestra tesis. Por 
tanto, trataremos esta contribución como una baza esencial encaminada a demostrar la 
existencia de este taller; por otro lado, la escasísima obra conservada y algunos fragmen-
tos menores que hemos incluido en el corpus de obra los utilizaremos para perfilar o se-
ñalar algunas características que nos permitan definir cuál es la aportación específica del 
taller catalán que trabaja el esmalte. 

Todas las referencias documentales que analizamos están ligadas a la Corona de 
Aragón y la mayoría procede de inventarios y alguna de donación, que no deja de ser una 
reiteración o consecuencia de un inventario ligado al Temple; además están relacionadas 
con la cronología de Jaime I (1208-1276); Jaime II (1267-1327) y Pedro III el Ceremo-
nioso (1319-1387). 

La geografía que proporcionan los documentos se relaciona con poblaciones de la 
Cataluña Vieja, Sant Joan de les Abadesses (Barcelona), Sant Cugat del Vallès (Barcelo-
na), Vic (Barcelona) o Perpiñán (Francia); la más tardía que colacionamos en este estudio 
está relacionada con las encomiendas del Temple6, por ejemplo la del castillo de Gardeny 
(Lleida) o el de Corbins (Lleida), la de Perpinyà (Francia), la de Peñíscola (Castellón) o 
la de Xivert (Castellón), además de estas anotaremos otros lugares con menor transcen-
dencia.

El arco cronológico de la mayor parte de estos documentos se circunscribe a los si-
glos XIII y XIV, hay que tener en consideración que muchas obras listadas del siglo XIV 
realmente pertenecen al XIII, de ahí nuestro interés en reflejarlas, según eso nos centra-
remos entre los años 1217 y 1370, documentos que son específicamente catalanes, por 
una parte, y por otra consideraremos algunas referencias de otras geografías, que en 
nuestra tesis incluíamos separadamente como Apartado II, datadas entre los años 1266 y 
1325, que incorporamos a efectos de comparación.

Materia

Uno de los datos más significativos que aportan los documentos está vinculado a la 
materia de los objetos litúrgicos de manera que podemos clasificarla y ordenarla en razón 

6 FUGUET SANS, J.: «El patrimonio monumental y artístico de los templarios en la Corona de Aragón» 
en A. LÓPEZ-YARTO, A. y RINCÓN, W.: «I Congreso Internacional Arte y Patrimonio de las Órdenes 
militares de Jerusalén en España: Hacia un estado de la cuestión», Centro de Estudios de la Orden 
del Santo Sepulcro (2010), pp. 371-402 (esp. 372-374). Nuestro interés se centra exclusivamente en 
la aportación de obra litúrgica de los inventarios, de ahí que no nos ocupemos en la bibliografía de la 
Orden del Temple.
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del metal que se consigna, y a sensu contrario destacar cuando no se menciona. Una vez 
extraído este dato e incorporado a la tabla II7obtendremos la composición de cada tipo-
logía analizada, de manera que habremos constatado que la obra de plata es la más signi-
ficativa en un doble sentido, por el valor económico del metal y por la cantidad de obra que 
hemos listado. La que interesa a nuestro análisis es de cobre con aplicación de esmalte. 

Acto: Inventario

El registro documental que presentamos está integrado por inventarios salvo una 
donación (real). Unos proceden de iglesias monásticas, catedralicias u otras, y el resto 
son aportaciones vinculadas a la Orden del Temple. Dejando de lado los inventarios, en 
el resto de actos documentados que hemos analizado en nuestro estudio de la tesis, 
pocas veces hemos visto citada la obra de Limoges. Mientras que los inventarios reco-
gen la obra que compone el tesoro o el ajuar de las iglesias, indistintamente de su valor 
económico o artístico, otros actos informan de actividades, sea en forma de dotación, 
testamento, sentencia, donación, empeño… y cada uno de ellos transmite o bien una 
exigencia cuando se trata de consagrar y hay que dotar una iglesia o la voluntad de un 
testador; la posesión que viene reafirmada por una sentencia que así lo indica; la dona-
ción, cuando los donantes pertenecen al estamento nobiliario o a la alta jerarquía ecle-
siástica, suele referirse a obra litúrgica de metal noble, oro o plata y por consiguiente 
son donaciones de cuantía importante; y aun podemos citar el empeño como un acto de 
enorme interés para nosotros ya que suele estar ligado a obras de considerable valor 
económico. 

Los inventarios relacionados con el Temple se hacen por un motivo concreto que 
tiene como objeto cuantificar los bienes muebles de sus capillas, son inventarios de re-
quisa y redistribución como consecuencia de la abolición de la Orden. Un acto de estas 
características requiere contabilizar todas las obras tal y como lo exige el mandamiento 
real. Como consecuencia de la confiscación general que se hizo de todo el patrimonio 
mueble perteneciente al Temple, se generaron otros actos derivados de estos y cuyo con-
tenido esencial era el que integraban los anteriores a la supresión de la Orden. El docu-
mento 8 refleja un inventario que reúne objetos litúrgicos procedentes de diversas igle-
sias del Temple (obra incautada) para entregarlas a las que el monarca dispone. 

«… et duo candelabra d’olectro de opere de Limoge et unum candelabrum eiusdem ope-
ris; item eidem monasterio Vallisdigne duas tabulas […] de Limuge, et in altera est quidam 
crucifixi, et in altera sedens Magestatis …»8.

7 Tabla II, aporta la relación de registros de las tipologías más comunes, ordenadas por cronología y 
materia.

8 ACA, Reial Cancelleria, reg. 279, f. 290v; Vilar, Els béns, doc. 75, p. 193-196.
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En la relación de objetos litúrgicos de obra de Limoges que aparecen en algunos 
documentos puede haber repeticiones de objetos que previamente ya se habían contabi-
lizado. Es muy difícil llegar a conocer con exactitud la cantidad de obra por tipología que 
existía. Solo podemos tener una idea aproximada de aquella realidad histórica.

El 3 de marzo de 1307 (doc. 5) se hizo el inventario de la capilla del castillo de Pe-
ñíscola y el 23 de mayo del mismo año (doc. 6) el correspondiente a las capillas de su 
batllia, cuyo resultado lo incluimos en este cuadro:

TIPOLOGÍA BATLLIA CASTILLO

Bacina 3 0

Caja-hostiero 3 1

Caja-relicario 1 1

Candelabro 8 5

Cruz 5 2

Incensario 3 0

Lignum Crucis 1 1

Naveta 3 0

Placa 0 2

Vinajeras 0 1

27 13

en el que recogemos las tipologías para su posterior estudio y las confrontamos a las que 
reflejan otros inventarios de la misma Orden. 

Hemos podido anotar aquellas que con preferencia eran las más solicitadas al taller 
de Limoges, dato que ha sido relevante para nuestro estudio. Los inventarios de la Orden 
que aportamos son los de la capilla de la encomienda de Corbins, la capilla del castillo y 
de la batllia de Peñíscola, la capilla del castillo de Xivert, y de la encomienda de Gardeny 
(el año en que se toma el inventario la posesión recaía en la orden de los hospitalarios), 
son los únicos a los que hemos accedido y los que nos proporcionan la información que 
engrosa las tablas I y II. 

Tipología

Una de las conclusiones más interesantes e importantes que aporta el análisis de los 
inventarios es su composición; por lo que respecta a la obra de Limoges, la información 
es excepcional en cuanto a la constatación de la llegada de objetos litúrgicos de esta 
procedencia en el territorio y en la cronología estudiados. 
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Los inventarios que relacionaremos son, por un lado, los de la orden del Temple y, 
por otro, aquellos que corresponden a otras procedencias en el ámbito de la Corona de 
Aragón.

Los de las capillas templarias de cronología más antigua corresponden a Corbins 
(1299), Peñíscola (1302 y 1307) y Xivert (1302); por otra parte, también consideramos 
una donación de objetos litúrgicos, que habían pertenecido a capillas del Temple, otorga-
da a diversas iglesias entre las que se encuentra la del monasterio de Santa María de la 
Valldigna (Valencia) (1318) y como última referencia documental de este grupo la de la 
encomienda de Gardeny (1370) cuyo inventario lista objetos litúrgicos pertenecientes a 
su capilla. 

Las tipologías más citadas son por este orden, candeleros (20) de los que trece se 
adjudicaron al monasterio de Valldigna; cruces (13); navetas (7); cajas relicario (6); ba-
cinas (5); incensarios (4); placas (4); cubiertas de evangeliario (2); lignum crucis (2) y 
vinajeras (1). Son datos referenciales, y en ningún caso absolutos ya que afloran a partir 
de diversas fuentes, repitiendo obras, prácticamente imposibles de detectar cuando se 
produce la repetición. En todo caso nos interesa destacar las diferentes tipologías anota-
das que contrastaremos con el segundo grupo de documentación, para intentar hacer una 
aproximación a este tesoro litúrgico de los siglos XIII y XIV. 

Este segundo grupo lo componen los inventarios de la iglesia monástica de Sant Joan 
de les Abadesses (1217, 1357 y 1370 respectivamente); de Sant Cugat del Vallès (1238) 
y de la catedral de Vic (1342 y 1368 respectivamente); además del de Siresa (Huesca) 
(1266); Barbastro (Huesca) (1325); Perpiñán (Francia) (1350) y el de Guillem Soler 
(1354) estos últimos utilizados como elementos de comparación.

Las tipologías que se listan son los candeleros (18, probablemente 5 repetidos); cru-
ces (9, probablemente 2 repetidas); bacina, naveta y custodia (1). 

Este grupo nos proporciona un elemento de comparación distinto dado que los tres 
inventarios de Sant Joan y los dos de Vic, todos ellos con aportación de obra de Limoges, 
permiten ver las diferencias o incorporaciones de obra de su ajuar litúrgico en los distin-
tos períodos en que se realizan. El resultado que se atisba es que apenas ha habido cam-
bios sustanciales, solo se denota una pequeña variación de candeleros y cruces, dos de las 
tipologías más frecuentes. 

La aportación del Temple es significativamente mayor por lo que a cantidad de obra 
se refiere (relacionada con el mayor número de inventario de iglesias); las tipologías son 
prácticamente las mismas con alguna diferencia como es la presencia del báculo en los 
registros de Sant Joan (1) y Vic (2) (nos referimos siempre a obra de Limoges), abacial 
el primero y episcopal los segundos. 

La mayor aportación de opus lemovicense de los inventarios del Temple contrasta 
con la del segundo grupo. En nuestra opinión, este hecho tiene un fundamento histórico 
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y cronológico que se refleja en la creación del tesoro litúrgico de la iglesia catedralicia 
de Sant Pere de Vic o la iglesia monástica de Sant Joan de les Abadesses, según las apor-
taciones documentales.

Los inventarios de los años 957 y 9719 de Vic dan cuenta de la composición de su 
tesoro que consideramos el más importante de los conocidos del territorio estudiado da-
tado del siglo X. La larga tradición histórica de esta sede episcopal se sigue manteniendo 
a lo largo de los años con momentos de mayor o menor importancia en el contexto reli-
gioso de los siglos XII y XIII. Por otra parte, las noticias que aporta el inventario del año 
1217 de la iglesia monástica de Sant Joan de les Abadesses con considerables referencias 
a la plata, marfil u obra lemosina entre otras, la señala como una iglesia de referencia con 
una proyección histórica de la que carecen las iglesias del Temple. Los ajuares de sus 
iglesias y capillas se formaron más tardíamente y si bien se constata obra de plata es 
cierto que, debido a su constitución tardía, las compras de objetos litúrgicos coincidieron 
con la explosión de obra lemosina con una gran producción en todo Occidente. La moda 
que impuso llegó hasta los confines de Europa, su vistosidad cromática y la materia de 
menor coste que la plata lo propiciaron. 

El valor del legado templario en cuanto a obra con esmaltes de Limoges excede en 
importancia a cualquier otro que conozcamos.

La relación total de tipologías es variada y responde, según nuestra opinión, a la re-
posición de obra de plata o metal en algunos casos y en otros a la compra por necesidad 
derivadas del culto litúrgico. Para dar una idea cabal de estas tipologías presentamos a 
nivel esquemático (dibujo) las formas que posiblemente adoptaban los vasos litúrgicos 
importados de Limoges. No suponemos que fueran obras de gran calado a tenor de las 
noticas recogidas, sino que parece ser que se trataba de obras muy demandadas y produ-
cidas en serie. En este sentido llama poderosamente la atención que, frente a cierta can-
tidad de documentos conservados10, quizás uno de los caudales documentales más im-
portantes con aportación de esta obra, sin embargo es escasa su conservación si se 
considera la enorme cantidad que se ha preservado en Francia y muchos otros lugares de 
Europa11. Así pensaba Gudiol cuando escribía de su puño y letra que:  

9 SANJOSÉ, op. cit., (2015), doc. 24, y p. 473, cuadro XX, pp. 1247-1248. 

10 MARQUET DE VASSELOT, J. J.: Les Crosses limousines du XIII siècle, Firmin-Didot: París, 1941, 
p. 3. «L’une des plus grandes difficultés que présente actuellement l’étude de l’émaillerie champlevé 
de Limoges, c’est la manque presque absolu de dates certaines.»; SANJOSÉ, ob. cit. (2015), notas 885-
892, pp. 1157 y 1159. Con aportación de bibliografía específica. 

11 GAUTHIER, M. M.: maux limousins, champlevés. Des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, París: Gérard Le 
Prat, 1950; Ídem, maux méridionaux, catalogue international de L’ uvre de Limoges, I. L’époque 
ro mane, París: Éditions du CNRS, 1987; ANTOINE, E.; GABORIT-CHOPIN, D.; GAUTHIER, M. 
M.: L’apogée 11 0-1215. Corpus des maux Méridionaux, II, París: Éditions du Comité des travaux 
his to riques et scientifiques, 2011.
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«Tenim encar en nostres iglesies y en museus o coleccions particulars una nombrosa sèrie 
d’objectes esmaltats, generalment fets d’aram repussat y daurat, que mostran en sa superfície 
exterior esmalts en varis colors, sovint apagats per la incúria, que el més petit coneixement de 
les característiques que l’art dels segles passats ha imprès en aquells fa que s’hagin d’atribuir 
a época anterior a finals del segle XIII. Y si a lo conservat encar a Catalunya poguessem afe-
girhi lo moltíssim més que l’ignorància y codícia d’uns homes ha fet que altres més experts 
portesen fora de nostres fronteres fenthi mercadeig y guany anti-patriòtich, tindríem 
d’admetrer que Catalunya, y ja en els segles que han sigut anomenats romànics, degué tenir 
gran riquesa de petits mobles y útils esmaltats.»12

Efectivamente, muchas obras de cobre con esmalte de procedencia lemosina que 
actualmente se exhiben en algunos museos catalanes, proceden de grandes colecciones 
privadas que, en forma de legado o por compra, ingresaron en colecciones públicas13. 
Este conjunto de objetos no se puede contabilizar como obra lemosina situada en Cata-
lunya en los años de nuestra cronología, sino que se trata de objetos litúrgicos que llega-
ron normalmente durante el siglo XIX o XX, procedentes de Francia o del norte penin-
sular en la mayor parte de los casos14.

Presentamos algunos dibujos de las tipologías más citadas en los ajuares litúrgicos 
que se citan en los inventarios, se trata de una aproximación a la obra de Limoges a través 
de las referencias documentales. Por lo que respecta a algunas cruces, se las menciona 
por su tamaño, mediano o pequeña que es la más listada; por su uso, «Item aliam crucem 
que portatur als albats que dicitur ese de opere de Limoges» (doc. 10), cruz especial 
utilizada para las exequias de párvulos o albats (catalán); como cruz procesional, por 
ejemplo la del inventario de Sant Joan (1217), que lo indica específicamente: «II. alias 
cruces eneas opere lemonitio que deferuntur in processionibus» (doc. 1); de las diversas 
aportaciones de la capilla de Peñíscola del año 1302, una de ellas se refiere a «II creus 
d’obra de Limotges, una gran e altra poca» (doc. 5); el inventario de Vic de 1368 que 
anota «dues creus de limoge  item tres croces de Limoges», en una etapa ya tardía de 

12 GUDIOL I CUNILL, J.: «Notes referents a esmalts i esmaltadors catalans» a Esmalts i esmaltadors 
catalans [manuscrito no publicado], Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), s.f. (por el contexto, 1914), 
p. 5.

13 BORONAT, M. J.:La política d’adquisicions de la unta de Museus, 1 0-1 23, Barcelona: Publi ca-
cions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

14 Las colecciones de arte limosino del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona) (MNAC) o del 
Museu Frederic Marès de Barcelona, son un buen ejemplo tanto de obra limosina ingresada durante los 
siglos XIX y XX, como por la obra fuera de época, conservada en las salas de Reserva. Estas copias se 
produjeron, en su mayor parte, en el contexto del siglo XIX, al amparo del resurgimiento de la moda 
de objetos medievales, muchos talleres de orfebrería se dedicaron a la fabricación de copias de obras 
lemosinas. No se trata de un objeto falso sino de una copia ya que ésta era la finalidad para su posterior 
venta. 
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nuestra documentación; y en el inventario de Gardeny de 1370 «ítem ha en laltar de 
Sancta Anna vna creu mijancera de Limoges» (doc. 16). Uno de los documentos que 
incluimos con carácter comparativo es el inventario de la iglesia mayor de Barbastro del 
año 1325, en el que se describe «una cruz de arjent chica de passar procession. Item una 
cruz de Limoges» (doc. 10). En este caso sabemos que la cruz mayor era de arjent. 

Los tres ejemplos que mostramos son producciones del taller de Limoges que se 
expandieron a lo largo de los siglos XIII y XIV15 (fig. 1, fig. 2. fig. 3).

Los candeleros se erigen como una de las tipologías más solicitadas en ambos gru-
pos y también en los documentos de comparación, había diversidad de modelos como 
por ejemplo este registro de la capilla del castillo peñiscolano según el que hay «V can-
delobres, d’obra de Limotges, los II grans e els III pocs» (doc. 5); Arnau Messeguer en-
trega el inventario que por mandamiento real hace de bienes templarios, en su anotación 
señala la materia, «et duo candelabra d’olectro (cobre) de opere de Limoge et unum 
candelabrum eiusdem operis» (doc. 8); también los había de plata, latón o de cristal 
como se indica en el inventario vicense «Item alia duo paria candelabrum puerorum de 
opere de limoges» (doc. 10); cualquier detalle que aporte el documento ayuda a identifi-
car mejor las obras cual es el caso de los «III candelobres d’obre de Limos, plegadiços» 
de la casa del arcediano de Ribagorza Guillem de Soler (doc. 12). A veces son mencio-
nados como pareja, pero muchas otras no se especifica, elemento que dificulta la conta-
bilización total de estos ejemplares. 

En lo tocante a las formas, una de las más habituales de las que se constata presencia 
histórica en Catalunya es la del candelabro del Museu Episcopal de Vic (MEV 7835)16 
(fig. 4). No nos consta esta fabricación en el taller catalán «a la manera de Limoges», sin 
embargo, se trata de una tipología de la que se han conservado muchos ejemplares de 
hierro, producidos en Catalunya. La regularidad de las formas se evidencia en los que se 
han conservado, normalmente están caracterizados por una base piramidal de caras cur-
vas, uno o más nudos —por lo general esferoides— que dividen el vástago en diferentes 
tramos, todo ello complementado con un desarrollo ornamental de elementos vegetales, 
figuras profanas, representación de combates de seres fantásticos, etc. 

Ninguno de los documentos de la Orden del Temple que hemos aportado anota el 
báculo, sin embargo sí que lo vemos reflejado en los inventarios de Vic y de Sant Joan de 
les Abadesses, en consonancia con su dignidad episcopal o abacial. No parece que el 
taller catalán desarrollara esta tipología lemosina ya que los conservados de esta proce-

15 Las referencias por orden de presentación son: Cruz, anverso y reverso, Limoges, ca. 1210-1220, 
MNAC 65508; Cruz, anverso y reverso, ca. 1240-1260, MEV 9061, Vic, Museu Episcopal; Cruz, 
anverso y reverso, segunda mitad siglo XIII, Vic, Museu Episcopal, MEV 5405.

16 Candelero, Limoges, siglo XIII, cobre cincelado, restos de dorado y aplicación de esmalte champlevé, 
MEV 7835, Vic, Museu Episcopal. 
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dencia muestran otras características. Los báculos lemosinos han sido estudiados, clasi-
ficados y catalogados por Marquet de Vasselot17 razón por la cual conocemos su evolu-
ción a través del estudio de los diferentes tipos que creó l’ uvre de Limoges. 

Posteriormente se han publicado estudios referidos a Limoges y también al taller de 
Silos dando a conocer nuevas informaciones e incluso un nuevo ejemplar de este taller18.

La técnica es la misma para todos los modelos, lo que realmente les diferencia es el 
simbolismo que se representa en la voluta y la decoración que lo enaltece. 

Los registros de 1217 de Sant Joan de les Abadesses aportan diferentes báculos a 
saber «II. bacula argentea abadacialia Invenimus quatuor cambutas eburneas quarum 
I. habet virgam eburneam alia deauratam aliam cum armilla in capite argenteam et la-
pidibus pretiosis alia vero virga est ligneam. Item aliam de opere lemonitico, preterea 
sunt.» (doc. 1). Es muy interesante por la descripción que se hace de cada uno de ellos, 
aunque concisa, pocas veces las obras se describen con este detalle; sin embargo el del 
año 1342 de Sant Pere de Vic es bien escueto con «duas croces (báculos) de Limoges».

Como exponente de cuanto anotamos, mostramos el dibujo de un báculo representa-
tivo de esta fabricación (MNAC 4544)19 (fig. 5) que muestra las características técnicas 
aplicadas al metal y al esmalte champlevé, con una paleta de colores que imprime el ca-
rácter lemosino tan característico y común a todas las tipologías de este taller y que de 
hecho sirven de referencia para cualquier báculo de aquella procedencia que queramos 
comparar. 

En razón de su uso litúrgico y como insignia episcopal o abacial solo lo hemos visto 
listado en los inventarios de la catedral de Vic o del monasterio de Sant Joan. 

Por lo que respecta al incensario20 (fig. 6) y a su complementaria la naveta21 (fig. 7), 
aparecen bien reflejados en los registros templarios y casi nada en los del segundo grupo. 
Se anotan cuatro incensarios y siete navetas, esta diferencia puede explicarse por el dete-
rioro que sufrían los braserillos de los incensarios al contacto con las brasas de fuego que 
quemaban en su interior durante la celebración de los ritos litúrgicos. 

17 MARQUET de VASSELOT, ob. cit. (1941). Esta publicación fue pionera en el estudio y catalogación 
del báculo. 

18 SANJOSÉ LLONGUERAS, L. de: «Obras emblemáticas del taller de orfebrería medieval de Silos», 
Studia Maior, VI, Abadía de Silos: Silos, 2016. Se da a conocer un báculo del taller de Silos de la 
segunda mitad del siglo XII y su relación con el Taller de Limoges.

19 Báculo, Limoges, primer cuarto del siglo XIII, cobre repujado, cincelado, dorado y calado, con apli-
cación de esmalte champlevé; figuras de fundición y perlitas vitrificadas, Barcelona, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, MNAC 4544. 

20 SANJOSÉ, ob. cit. (2015), II, pp. 1135-1142. Incensario, E F 2, MEV 184.

21 Ibídem, I, pp. 413-417, MNAC 4567. 
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El inventario de la capilla de iglesia de Corbins registra «I naueta dobra de limoye» 
(doc. 4); «dues navetes d’obra de Limotges» en la de Xivert (doc. 5); quizás la más inte-
resante por la cantidad que refleja es la de la batllia de Peñíscola con «III ensensers e III 
navetes de Limotge» (doc. 6). Del segundo grupo, el inventario vicense de 1342 «Item 
aliam navetam de coure sive de lauto de opere de limoges» (doc. 10) también colaciona 
esta tipología. 

Por lo que respecta al grupo de documentos que utilizamos como comparación 
citamos la iglesia barbastrense cuyo texto de referencia se expresa con un lenguaje 
peculiar y enriquecedor, tenía «dos navetes por tenir encens la una de fierro i lotra 
de limoges» (doc. 9); y la de Sant Joan de Perpinyà con un «Item unum turibulum de 
cupro de opere limossensi» (doc. 11) dan cuenta de la expansión de ambos objetos 
litúrgicos que, como siempre, se caracterizan por la materia utilizada, el cobre, la 
ornamentación, peculiar del taller y la aplicación del esmalte que realza su cromatis-
mo. Un último apunte sirve para destacar que todas las noticias referidas a incensa-
rios y navetas del abanico documental de nuestro diplomatario son testimonio de la 
presencia continuada de objetos de plata, entre los cuales se encuentran los incensa-
rios, es decir, que a pesar de la llegada de los de cobre lemosinos, los de plata conti-
nuaban en uso; frente a estas referencias documentales hay que señalar las escasísi-
mas muestras que se han conservado en metal.

Posiblemente la mejor definición de la custodia es la de este inventario de la seo vi-
cense de 1342, «Item alias duas custodias et quelibet habet unam crucem parvam in 
capite de opere de limoge, in quibus etiam portatur corpus Christi.» (doc. 10). No cono-
cemos ninguna custodia del taller lemosino conservada en Catalunya.

Consideramos una contribución sustancial las noticias del inventario de Peñíscola, 
también en cuanto a aportación de cajitas o píxides (fig. 8), «III capçes de Limotge en 
què està el Corpus Christi ( ) d’obra de Limotge»22.

Otras menciones de los listados se refieren a cajas para reliquias que interpretamos 
como arqueta-relicario, aunque también puede aludir a una caja de proporciones meno-
res en la que también se custodiaban reliquias. La historiografía ha recogido diferentes 
nombres que se han utilizado para referirse a la arqueta relicario: arca, capsa, theca23, 
caysia, sanctuarium, etc.24

La arqueta es una obra que reúne las características técnicas que venimos comentan-
do y que identifican al taller lemosino, es la expresión artística más compleja de todas las 

22 SANJOSÉ, ob. cit. (2015), I, pp. 411-412. Píxide, Limoges, ca. 1220-1230, MNAC 2729. 

23 DU CANGE, Charles du Fresne: lossarium ad Scriptores medi  et infim  latinitatis, Venecia: 
Sebastianum Coleti, 1736-1740, 6 , vol. II, col. 259. Entrada: Arca y theca.

24 RUPIN, E.: L’ uvre de Limoges, París: Picard, 1890, p. 324.
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tipologías que estamos analizando. Las referencias que anotamos son la de «una caxa en 
que ha reliquies que es obra de Limotges» (doc. 6); «Item alia theca de limotge in qua 
sunt reliquie sti valentini» (doc. 13); «vna capça dobra de Limotges a manera de moni-
ment» (doc. 16). Son vocablos específicos que coinciden con los que aparecen en algu-
nos documentos franceses que hemos consultado.

El taller catalán «a la manera de Limoges» no trabajó esta tipología, solamente se 
conservan, desde época histórica, las tres magníficas arquetas de la catedral de Huesca, 
de las que mostramos el dibujo del frontis y el piñón de una de ellas, la dedicada a los 
Reyes Magos25 (fig. 9). 

Las diferentes menciones a bacinas, bacins, presuponen que se trata de un objeto 
muy solicitado, hemos constado que también las había de plata posiblemente con un uso 
más limitado, «Idest bacinos et alias duo de opere lemonitio» (doc.1) (fig. 10).

El corpus de obra que incluimos en este estudio recoge el término Limoges / obra 
de Limoges con las siguientes variantes: Lymoges, Limoge, Limoye, Limotges, Limot-
ge, Limuge, Limoges, opere limosisensi, limossensi, obre de Limos.Variantes que rea-
firman la abundante circulación de obra con esmalte en toda la Corona de Aragón, de 
tal manera que la marca Limoges tenía una entidad propia como producto de consumo 
(litúrgico), asumida y traducida al lenguaje popular reflejado en la variedad de sus 
derivados. 

Nuevamente nos preguntamos si estas citaciones son siempre específicas de la obra 
llegada por importación, l’opere lemovicense, o bien, como nosotros opinamos que es 
factible considerar que esta referencia genérica a obra de Limoges también incluyera 
obra del taller catalán «que trabaja a la manera de Limoges», por tratarse de obra que 
repite muchas características del taller. Este supuesto solo lo consideramos para las obras 
que se fabricaron en la geografía que corresponde a la Cataluña Vieja. Se citan otras ti-
pologías con menor repercusión en los documentos. 

25 ALCOLEA BLANCH, S.: «Arqueta de los Reyes Magos», Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón 
Medieval, cat logo de exposición, Jaca-Huesca: Diputación de Huesca y Gobierno de Aragón, 1993, 
pp. 340-341; NASARRE LÓPEZ y VILLACAMPA SANVICENTE, S.: Artigrama, 29 (2014), p. 80. 
Arqueta de los Reyes Magos, Limoges, primera mitad siglo XIII, Huesca, Museo Diocesano.
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II.  TIPOLOGÍA, UNA OBRA SINGULAR: LIMOGES Y EL TALLER 
CATALÁN «A LA MANERA DE LIMOGES»

Análisis de la Cruz con esmaltes de Sant Joan de les Abadesses (MEV 766), 
aportación del taller catalán que trabaja «a la manera de Limoges»26

El inventario de la iglesia monástica de Sant Joan del 19 de marzo de 1217 (doc. 1) 
lista referencias de plata27y de Limoges poniendo de relieve la riqueza de su tesoro 
litúrgico. Gudiol i Cunill señalaba que: «els més primitius testimonis documentals 
indicant l’existència d’esmalts en nostra terra  casi totas ells vinguts de fora i per-
tanyents a la fabricació llemosina»28. Sin embargo, no contemplaba la posible huella 
del «taller catalán a la manera de Limoges» en alguna de estas obras, es decir, la fa-
bricación de objetos litúrgicos copiando los parámetros técnicos, artísticos e icono-
gráficos que Limoges había fijado. Esta posibilidad la hemos contemplado tras ana-
lizar una de las cruces eneas opere lemonitio, citada en el inventario santjoaní, y 
equipararla a una cruz con esmaltes que se conserva actualmente en el museo Epis-
copal de Vic. 

«IIII cruces que vocantur ligna domini in quibus revera cum tescis argenteis deauratis et 
lapidibus preciosis continentur lignum crucis Jesuchristi. (…) crux Sancti Iohannis tescis ar-
genteis cohopertam et per totum deaurata et ibi in quatuor locis quosdam lapides preciosi est 
et alia crux minor que est argenteis laminibus et gemmis pretiosis decorata que manet supra 
altari beate marie»29.

Este documento sirve para justificar la presencia de obra de Limoges en una época 
adelantada de esta fabricación, ya que todo hace suponer que su presencia en Catalunya 
es por lo menos de finales del siglo XII. 

El segundo inventario de Sant Joan data del 3 de enero de 1357 (doc. 13), lista las 
mismas cruces «Item II cruces de limotges»30 (dos cruces de obra de Limoges), y conti-
nuamos pensando que con toda probabilidad una de estas que viene citándose es la que 

26 SANJOSÉ, ob. cit. (2015), II, Cruz Cr C 2, pp. 657-671.

27 En este estudio solamente analizamos las obras vinculadas al taller de Limoges; la aportación de obra 
de plata la recuperaremos en otro análisis ya que por motivos de espacio no podemos incorporarla.

28 GUDIOL I CUNILL, ob. cit. (s.f.), p. 4.

29 MASDÉU, J.: «Un inventari de l’any 1217 de Sant Joan de les Abadesses», Butlletí del Centre Excur-
sionista de Vich [Vich: Centre Excursionista de Vich], IV (1921-1924), pp. 141-146.

30 Ídem, «Un inventari de l’any 1217 de Sant Joan de les Abadesses», Butlletí del Centre Excursionista de 
Vich [Vich: Centre Excursionista de Vich], II (1915-1917), p. 42-45. 
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estudiamos; el tercer inventario, del 2 de enero de 1370 (doc. 15), vuelve a incidir «Item 
II creus de Limoges»31 (según el año varía la grafía).

Tras el análisis formal al que hemos sometido la cruz, actualmente conservada en el 
Museu Episcopal de Vic32, hemos concluido que se trata de una de las dos cruces de co-
bre con esmaltes que aparece citada, con una importante particularidad que la hace, des-
de nuestro punto de vista, muy singular; por un lado, la figura esmaltada del Crucificado 
la consideramos de fabricación lemosina, y por otro, y lo que es más importante para 
nuestro estudio, el resto de figuras esmaltadas han de filiarse dentro del «taller catalán a 
la manera de Limoges» que nosotros hemos definido y acotado33 (fig. 11).

Este sería el ejemplo más antiguo que conocemos del trabajo de este taller y el que 
empieza a darle cuerpo. 

No es tarea fácil desgranar las características específicas de las obras que considera-
mos que fueron producidas por el taller catalán siguiendo algunas características del ta-
ller lemosino. Para ello hemos tenido en cuenta las propias o específicas de este taller34, 
las hemos comparado con las de algunos ejemplares conservados en Catalunya y, sobre 
todo, con fragmentos, que son los que en muchos casos nos han alertado de las especifi-
cidades. 

Análisis de la obra

Los esmaltes que vamos a estudiar muestran dos maestros bien distintos; uno es el 
responsable de la figura de la Majestad mientras que el otro lo es del resto de figuras o 
pequeñas esculturitas también esmaltadas, nuestra opinión la basamos en la técnica y los 
modelos. El primero, el maestro lemosino, es el que cincela y esmalta la Majestad, sus 
características formales la asimilan a otras de la misma procedencia como por ejemplo 
una del Musée du Louvre35 y otra del Victoria and Albert Museum de Londres36.

31 CRISPÍ, M.; MONTRAVETAM. (ed.): El monestir de Sant oan de les Abadesses, Sant Joan de les 
Aba desses: Junta del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i Consorci Ripollès Desenvolupament, 
2014, p. 207.

32 SANJOSÉ, ob. cit. (2015), Cr C 2, pp. 657-672. Cruz de brazos potenzados de altar o procesional, 
Limoges y taller catalán, finales del siglo XII, proviene del monasterio de Sant Joan de les Abadesses, 
Vic, Museu Episcopal, MEV 766. 

33 Ibídem, pp. 398-417.

34 GAUTHIER, ob. cit. (1987). Gauthier catalogó la inmensa obra existente. Expuso las características 
propias de l’ uvre de Limoges, las ordenó en un trabajo hecho con todo rigor a partir del cual se ha 
apoyado la historiografía posterior.

35 RUPIN, ob. cit, (1890), fig. 319, p. 256. Cristo en Majestad, París, Musée du Louvre, OA 8102.

36 Cristo en Majestad, Limoges, ca. 1200, cobre champlevé, dorado, esmaltado y pedrería, 27,9 × 16,5 cm, 
inv. 834-1891, Londres, Victoria & Albert Museum.
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La iconografía de Cristo en Majestad fue muy representada por el taller francés que la 
aplicó a una tipología de cruces, muy difundida, y de la que se conservan ejemplares que 
permiten su comparación. Hemos seleccionado los dos que hemos citado ya que son repre-
sentativos y son perfectamente válidos para compararlos con el de la cruz estudiada. Cual-
quiera de los elementos que queramos poner en comparación evidencia los paralelismos. 

La figura de la Majestad, definida como Christ habillé et vivant por los estudiosos de 
Limoges, responde a los criterios técnicos e iconográficos del taller con las variantes que 
son propias según el cincelador que cincele la figura. La configuración de las distintas 
partes visibles del cuerpo, en especial los rasgos fisionómicos del rostro, así como la 
ejecución de la túnica, muestran las concomitancias con Limoges.

La figura de Cristo es de relieve, coronado, vestido, pies desnudos que reposan en un 
supedáneo, clavado con cuatro clavos, barbado, y cabellera que se desliza sobre los hom-
bros, como es preceptivo en este tipo de figuras. El modelado del cuerpo de Cristo es simi-
lar al de la figura del Louvre, (fig. 12) y si bien este tiene una mayor calidad artística y or-
namental, el que estudiamos es una versión algo más popular, derivada si se quiere, y 
menos artística pero con unos rasgos característicos que lo definen como lemosín (fig. 13).

El planteamiento del rostro sigue las directrices propias del taller de Limoges; los 
ojos abiertos y a pesar de haber perdido las pupilas oculares —aplicación de dos cristales 
vidriados oscuros—, que iluminaban el rostro y le conferían viveza no cambia su perso-
nalidad; a diferencia del ejemplar del museo del Louvre (del que el estudiado es una 
derivación), va vestido con una única vestimenta, la túnica magníficamente realizada. 
Las tiras bordadas con apliques de piedras preciosas están cuidadosamente dispuestas, 
asimismo se observa una impecable simetría y un afán de enriquecer la vestimenta que 
cubre a Cristo. Los detalles de la pedrería están realizados con destreza y mucho esmero, 
como se observa en la colocación de los brazos y el propio cuerpo. Por lo que respecta a 
la vestimenta está diseñada con trazos, que son tiras de metal en reserva y en cada uno 
tiene su contrapartida en el otro, es decir que las líneas se adaptan a la forma tubular del 
cuerpo, ya sea a base de líneas curvas, inclinadas o rectas que dan detalle de la riqueza 
de los paños, y aunque lo que vemos es una reducción abstracta, es perfectamente com-
prensible. La técnica que se aplica a la figura es característica del taller francés, igual que 
el tratamiento de pies y manos que se repite en la mayoría de ejemplos que conocemos; 
en cuanto a la relación de las medidas sigue la misma proporción. 

Las figuras que complementan la iconografía muestran peculiaridades locales, diría-
mos que autóctonas. Los rasgos fisionómicos a los que aludíamos antes no siguen las 
líneas establecidas y fijadas para las representaciones lemosinas, no son las convencio-
nales y estereotipadas sino que responden a un canon muy particular con modelos que 
siguen otra fuente de inspiración más local.

Los dibujos que mostramos explican perfectamente cuanto decimos, la Virgen, san 
Juan y el resto son figuras con características naif, propias de un cincelador-esmaltador 
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con recursos limitados y falto de práctica habituada a esta técnica. El desarrollo icono-
gráfico parece que se hace a partir de la imagen central, la del Cristo de aplique, que es 
la que en definitiva sugiere todo el desarrollo iconográfico; también la factura de la 
cruz, igualmente muy sencilla, a diferencia de las que son más habituales dentro de la 
producción lemosina (fig. 14, fig. 15 y fig. 16) o incluso alguna (muy pocas) del taller 
catalán.

El análisis de estas figuras nos ha permitido sacar unas conclusiones que son de 
suma importancia para nuestra hipótesis. Las diferencias son muy visibles si sometemos 
cualquiera de las imágenes a la figura de la Majestad, como puede observarse en cada 
uno de los dibujos. 

Creemos que es muy factible sostener que la figura de la majestad habría llegado a 
Cataluña procedente de Limoges; por su parte, algún taller local que trabajaba el metal, 
quizás en el propio monasterio de Sant Joan de les Abadesses (?), la incorporó a una cruz 
propiamente catalana y posteriormente se le aplicaron las otras imágenes producidas por 
este mismo taller siguiendo las pautas del taller francés.

Esta hipótesis nuestra es consecuencia del análisis de las figuraciones y, una vez 
más, las hemos comparado con otras similares del taller de Limoges. En este caso hemos 
tomado como ejemplo las cruces del Statens Historiska Museum d’Estocolm37, ya que 
son de cronología similar (fig. 17).

Las figuras del anverso de la cruz son espléndidas y un magnífico exponente de la 
mejor técnica lemosina aplicada a este modelo de cruces, la interpretación de las vesti-
mentas, los pliegues, los drapeados, las ornamentaciones con aplicación de pedrería o los 
colores, por un lado; y por otro, los rostros, la delicadeza y la dulzura que transmiten, por 
más que sean estereotipados y que no se aprecien diferencias notorias entre la expresión 
de la Virgen o san Juan, son muy elegantes y refinados, son el resultado de una larga 
trayectoria experimentada en la fabricación de centenares de objetos. Las catalanas no 
tienen punto de comparación técnica, son de ejecución mucho más popular, pero tienen 
el atractivo de ser únicas, el esmaltador tiene dos fuentes en las que inspirarse: la local 
para las figuraciones y Limoges por lo que respecta a los esmaltes. Las características 
técnicas son deudoras de Limoges, aunque también, propias y singulares y contribuyen a 
definir el taller medieval catalán del esmalte.

37 GAUTHIER, op.  cit.  (1972), p.  117. Cruces de altar, una procede de Nåvelsjö y la otra de Ukna, 
inv. 10603, Estocolmo, Statens Historiska Museum; De Limoges, op. cit.  (2001), fig. 36 p. 79 (para 
las imágenes). Gauthier indica que el maestro de la cruz de Nåvelsjö pone énfasis en el dorado, 
mientras que el maestro d’Alpais del altar mayor de Grandmont en el color, siendo el azul el color más 
importante. 
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Comparación de figuras

Por lo que respecta a la técnica del champlevé (excavado del metal), ahí también 
hemos observado diferencias de ejecución notorias. El dibujo que resulta del vaciado del 
metal carece de la rotundidad del lemosín, el esmaltador es parco en recrear los pliegues 
y los drapeados de las vestimentas porque carece de la habilidad de un artesano especia-
lizado. Si comparamos los dibujos de la Virgen y de Adán con el de la Majestad se obser-
van claramente estas diferencias. 

Desconocemos la función exacta de este Crucificado, es evidente que es indepen-
diente de la factura de esta cruz, factura que se hizo imitando la ornamentación lemosina 
pero con una gran escasez de medios. La figura de aplique se incorporaba además a otras 
tipologías litúrgicas, de ahí la dificultad de su concreción. De todas formas nuestra hipó-
tesis va más encaminada a ver la Majestad como una muestra llegada de Limoges, traída 
por un posible esmaltador, o por otro conducto que desconocemos. También podría tra-
tarse de un artífice que aprendió la técnica en Limoges y se incorporó al taller catalán.

Conclusión

Al inicio de nuestro estudio nos hemos propuesto dos objetivos; analizar la docu-
mentación con aportación de obra lemosina en la Corona de Aragón y dar cuerpo al taller 
catalán «a la manera de Limoges», a partir de un pequeño pero importante diplomatario 
que forma parte de este trabajo. 

Primer objetivo. Las tipologías de obra han surgido a partir de dos tipos de docu-
mentación, la que procede de los inventarios templarios y la que hemos extraído de 
otros documentos paralelos en cuanto a la cronología. Hemos listado los registros de 
obra en las tablas que hemos creado y, con los datos extraídos hemos concluido en 
primer lugar, que la obra de Limoges formó parte de los ajuares litúrgicos de las capi-
llas de las iglesias episcopales, monásticas y templarias desde la segunda mitad del 
siglo XII hasta el XIV. En segundo lugar, hemos constatado la presencia de muchas 
tipologías, no de grandes obras, sino de objetos litúrgicos que con toda probabilidad 
eran de uso corriente. En tercer lugar, todos estos documentos enriquecen nuestro co-
nocimiento del lenguaje popular, autóctono, pocas veces tan conectado con una parce-
la concreta referida a obra litúrgica. Las anotaciones, con diversa aportación termino-
lógica de carácter popular para describir los mismos objetos que registran estos 
inventarios, son enormemente importantes y nos conminan a seguir analizando este 
tipo de documentación en un futuro.

Segundo objetivo. La llegada de obra lemosina constatada documentalmente desde 
el último cuarto del siglo XII inicia una nueva secuencia del taller catalán del metal que 
incorpora esmaltes a las obras y que nosotros identificamos como «a la manera de Limo-
ges». Se trata de dos conclusiones que hemos podido alcanzar a partir de los documentos 
presentados. 
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DIPLOMATARIO

1 

1217, marzo, 19

Inventario del monasterio de San uan de las Abadesas. Se anotan entre otros  una 
arquilla cubierta con l minas de cobre de obra esmaltada, diez c lices de plata y dos 
c lices de plata sobredorados, cuatro cruces con Lignum Crucis de plata sobredorada y 
con piedras preciosas y dos cruces de cobre con obra de Limoges, seis candelabros de 
obra de Limoges, dos incensarios de plata y dos de cobre, una caja de plata para guar-
dar el incienso y una caja de cobre, dos aguamaniles de plata y dos b culos abaciales de 
plata, dos bacinas y otras dos de obra de Limoges, dos recipientes (vinajeras) de plata 
para guardar vino y agua, cuatro bacinas y un aguamanil, un b culo de marfil, un b cu-
lo dorado, un b culo con la voluta de plata y piedras preciosas, un b culo con obra de 
Limoges, dos b culos con volutas de cobre sobredorado, dos b culos con volutas de 
cristal y un b culo con voluta de marfil, una cruz mayor de san uan, de plata sobredo-
rada y con cuatro piedras preciosas, una cruz menor de plata con piedras preciosas y 
cristal, dos cajas de plata sobredorada con las que se da la eucaristía, una caja de plata 
nielada y sobredorada con forma de cofre y dos cofres de marfil para los corporales.

A AMSJA, Manual del notario Pere de Devesa, sin foliar.

a Masdéu, «Un inventari…», p. 141-146.

Texto parcial ex a

Recognitio sive inventarium de rebus seu ornamentis ecclesiae.

Anno dominice Incarnationis. M.C.C.XVII. XIIII. kalendis aprilis recognovimus 
ornamenta istius ecclesiae (…). Invenimus preterea XII. calices argenteos e quibus 
sunt duo per totum deaurats et II. testes habentes postem cum coleis (o teleis) argenteis 
cum ymaginibus crucifixi et scrinium que vocant Sancti Iohannis cohopertum tescis 
argenteis et aliud quod vocatur sancti Valentini cohopertum laminis eneis asmaltico 
opere et IIII cruces que vocantur ligna domini in quibus revera cum tescis argenteis 
deauratis et lapidibus preciosis continentur lignum crucis Jesuchristi et II. alias cruces 
eneas opere lemonitio que deferuntur in processionibus et VI. candelabra enea opere 
lemonitio et II. turibula argentea et duo enea et I. capsam argenteam ad ponendum in-
censum. et aliam cuprinam et II. pelves argenteas et II. bacula argentea abadacialia. 
Idest bacinos et alias duo de opere lemonitio et II. aureola argentea ad continendum 
vinum et aquam in summis festivitatibus ad missam maiorem. et fistulam argenteam 
deauratam ad sumendum vinum qui non comunicant nisi in tribus precipuis festivitati-
bus videlicet pascha pentecostes et nativitate domini. et preterea bacinos eneos servan-
tur in armario Sancte Marie et alios tres quibus quotidie serviuntur ad missas. et unam 
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caldariam cuprinam in qua servatur aqua ad manus lavandas et aliam cum qua aqua 
offertur et non est vacuam cum primam ad manus lauandas. Invenimus quatuor cambu-
tas eburneas quarum I. habet virgam eburneam alia deauratam aliam cum armilla in 
capite argenteam et lapidibus pretiosis alia vero virga est ligneam. Item aliam de opere 
lemonitico, preterea sunt et alie uirge ad regendum chorum in festivitatibus de dicte 
V. cum capitibus eneis deauratis et duobus cum cristallis et una cum equo eburneo et 
quedam in modum crucis facte. crux Sancti Iohannis tescis argenteis cohopertam et per 
totum deaurata et ibi in quatuor locis quosdam lapides preciosi est et alia crux minor 
que est argenteis laminibus et gemmis pretiosis decorata que manet supra altari beate 
marie. est et cristallus in armario de quo ignem novum ad solem assummitur. sunt et 
quatuor candelabra ferrea et remosa duo ad altare sancti Iohannis et alia II. ad altare 
Sancte Marie et preterea II. deargentata in quibus manent serea pascalia et preterea alia 
quatuor minora similiter deargentata que utuntur in dominicis diebus et festis aposto-
lorum et alia quatuor ferrea que utuntur coram altare Sancti Iohannis in diebus profes-
tis. habetur super altare beati Iohannis capsa argentea et deaurata in qua servatur eu-
queristia. similiter supra altare beate Marie alia capsula argentea et niellata et etiam 
deaurata in modum scrini facta. supra ibidem preterea duo scrinia eburnea in quibus 
conduntur corporalia et quedam alia sacrosanta. (…)

2 

1238, julio, 10

Inventario de las reliquias que trajo de oma el abad de Sant Cugat, Pedro de 
Amenys. Se mencionan las cruces de plata con Lignum Dominio que hay en Sant Cugat, 
así como de dos vinajeras de plata sobredorada y dos computas  (cajas), una de ellas 
de obra de Limoges.

A Perdido.

B ACA, Cartulari, núm. 1154, f. 397.

a Mas, Les relíquies. — b Mas, Notes, VI, p. 158, doc. 1182. — c Peray, Sant Cu-
gat, p. 130. — d Rius, Cartulario, III, doc. 1345, p. 459-463.

Texto parcial ex d

Anno Domini MCCXXXVIII.º sexto idus iulii, venit domnus P. de Ameniis, abbas 
huius monasterii a curia Romana, et atulit secum reliquias plurimorum sanctorum, quo-
rum nomina sunt inferius denotata. (…)Item predictus P. de Ameniis, abbas istius monas-
terii attulit i eodem tempore quoddam lignum Domini et quandam crucem argenteam, 
ubi sunt reliquie, sicut suprascriptum est, et duas canadellas argenteas desuper auratas, et 
duas computas, videlicet unam operis de Limoge et aliam Lambrici (…)
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3 

1266, agosto, 20

Inventario de la iglesia de Siresa ( uesca). Entre otros se relacionan  cuatro c lices 
de plata, una cruz de plata, un incensario de plata, una cruz de obra de Limoges y una 
cruz de cristal.

A Archivo catedralicio de Huesca, Libro de la Cadena.

a Navarro, Documentos, p. 9, 15 i 176. — b Fritz, Documentos, 121, 128, 193, 267 
i 277. — c Buesa, «En torno... », Berceo, 94, p. 191-232.

Texto parcial ex c

Todo el tresoro et todas las coses de la sacristania de la eglesia de Sant Per de Siresa 
en custodesça de Garcia Sarnes. (...) quatro calices de plata, et un test, et una cruz de 
plata, et un assenserio de plata, et una cruç de la obra de Lymoges, et una cruz de crystall 
(...)

Esto feita en la esgleya de Sant Per de Siresa .XIII. kalendas septenbre, era M.CCC. 
quarta.

4 

1299, abril, 3. Corbins

Inventario de la casa de Corbins de la Orden del Temple. Entre otros objetos se lis-
tan  una cruz de plata con pie, una caja de marfil con reliquias, dos c lices de plata con 
sus patenas, dos candelabros, dos bacinas de plata, dos cajitas con cierre todo de plata, 
dos vinajeras, un incensario con su naveta y cucharilla - todo de plata-, dos l mparas de 
plata, un Lignum Domini de plata, una cruz de obra de Limoges, una cruz peque a de 
obra de Limoges, dos placas (tablas) de obra de Limoges, una naveta de obra de Limo-
ges y un aguamanil.

a Miret, «Inventaris…», VI/42, p. 61-75.

Texto parcial ex a

En lan de nostre senyor M.CC.XC.IX disapte uigilia de paschua frare P. de senjust 
Comanador de Corbins Regoneg en presencia de frare Domingo de Pertusa et de frare 
P. lanera lestament de la capela et de les altres coses de casa. Primerament I. croeta dar-
gent ab son peu et I. capsa de uori et de banuç ab diuersas maneras de reliqas et II. calçes 
dargent ab sas patenas et II. candelobres et II. baçins tot dargent et II. chaxetes ab sos 
chadenats tot dargent et II. canadeles dargent et I. ensenser et I. naueta ab sa cuyllera tot 
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dargent et II. lanteas dargent que penyan en la capela. Item I. lignum domini dargent et 
I. creu de cristayl et I. creu dobra de limoye et I. croeta pocha dobra de limoye et estan 
ab II. sobre laltar et II. taules dobra de limoye que estan sobre laltar (…) II. candelobres 
de limoye et V. candelobres de fere grans et uns osties et I. naueta dobra de limoye et I. 
baçi alauar (?) les mans (…)

5 

1302, marzo, 3

Inventario de las capillas de los castillos de Pe íscola, Xivert y Ares, de la orden del 
Temple. En Pe íscola, un Lignum Domini de obra de Limoges, dos cruces de obra de 
Limoges, una caja-relicario de obra de Limoges, cinco candelabros de obra de Limoges, 
una vinajera de obra de Limoges, dos vinajeras de esta o (peltre), una cajita de obra de 
Limoges, dos placas (tablas) de obra de Limoges, dos custodias, dos c lices de plata y 
un ara  en Xivert, una cruz de obra de Limoges, tres candelabros de obra de Limoges, 
dos navetas de obra de Limoges, dos incensarios de cobre, dos c lices de plata, dos ba-
cinas de cobre, dos vinajeras de cobre, un incensario con su naveta y cuchara todos de 
plata y dos vinajeras de plata  en Ares, un c liz de plata sobredorado.

A ACA, Reial Cancelleria, Cartes Reials de Jaume II, caixa 8, núm. 1733.

a Vilar, Els béns, doc. 4, p. 116-117.

Texto parcial ex a

Dissapte vespra de Carnestoltes de Quaresma, anno Domini  MCCCII. Remem-
brança que fa frare Arnau de Banuyls, comanador de Panischola, de les robes e del arnes 
que es en les capeles de la dita batlia. Primerament roman en la capela de Panischola 
I lignum Domini de obra de Limotges, item II creus d’obra de Limotges, una gran e altra 
poca, item una caxa en que ha reliquies, que es d’obra de Limotges, item V candelobres, 
d’obra de Limotges, los II grans e els III pocs, item III canadeles, la una de Limotges e 
les dues d’estayn, item una capça d’obra de Limotges, I Corpus Christi (…) item II taules 
de obra de Limotges (…) item IIII linees blanques, item III sobrepeliç, item dues custo-
dies, item II calzes d’argent, dels quals ten la I lo cambrer (…) item mig ciri d Corpus 
Christi, item una ara sacrada e los corporales, item I ventayl de ploma de paho. Item ha 
en la capela de Xivert, una creu d’obra de Limotges, item una creu ab crusfix pint pla 
(…) item III candelobres de obra de Limotges, item II candelobres de ferre, item dues 
navetes de Limotges, item II encensers de coure e uns ostiers, item II calzes d’argent, 
item dos bacins de coure (…) item dues canadeles de coure, item una estola de seynar 
l’ayga beneyta e altra estola de soterrar, item I ensenser d’argent ab sa naveta e cuylera 
d’argent, item dues canadeles d’argent, item I tovalo obrat de seda ab VI obres, qui esta 
sobre l’altar. Item ha en la capela del castel d’Ares, I calze d’argent sobreaurat (…)
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6 

1307, mayo, 23

Inventario de las capillas de la batllia de Pe íscola. Entre otros, hay cinco c lices de 
plata, un incensario y una naveta de plata, tres incensarios y tres navetas de obra de 
Limoges, tres bacinas de obra de Limoges, un Lignum Domini de obra de Limoges, cinco 
cruces de obra de Limoges, una caja en la que hay reliquias, que es de obra de Limoges, 
ocho candelabros de obra de Limoges, tres cajitas de obra de Limoges en que est  el 
Corpus Christi, y dos l mparas de plata con marcas doradas.

A ACA, Reial Cancelleria, Cartes Reials de Jaume II, caja 14, núm. 2855.

a Vilar, Els béns, doc. 16, p. 128-129.

Texto parcial ex a

Dimars que’s comptave X kalendaas iunii, anno Domini MCCCVII frare Arnau de 
Banyuls (…) regonech l’arnes de les capeles de la batlia de Paniscola. Primerament ro-
man en les capeles de la capela damunt dita V caliç d’argent e I ensenser d’argent e una 
naveta d’argent (…) item III ensensers e III navetes de Limotge, item II oficiers, item 
III bacins de Limotge, item dues dalmatigues, item IIII citares, item I lignum Domini 
d’obra de Limotge, item V creus d’obra de Limotges, item una caxa en que ha reliquies, 
que es d’obra de Limotge, item VIII candelobres de Limotge, item III capçes de Limotge 
en que esta el Corpus Christi (…) d’obra de Limotge, item V estoles, item dues lanteas 
d’argent ab senyals deurats (…)

7 

1307

Inventario de la capilla de Pe íscola. Entre otros, hay una cruz de plata con pie y con 
reliquias, una cruz de plata con pie, y Lignum Domini, un incensario con naveta y cuchara 
-todos de plata-, un c liz de plata, una cajita de plata, unas vinajeras de plata, un pie de cruz 
de plata, una caja de marfil en la que hay dos Agnus Dei, una cajita con muchas reliquias, 
una caja de plata en la que hay reliquias y unas placas (tablas) de obra de Limoges .

A ACA, Reial Cancelleria, Cartes Reials de Jaume II, caja 14, núm. 2849.

a Vilar, Els béns, doc. 17, p. 129-130.

Texto parcial ex a

(…) anno Domini MCCC septimo. Remembrança que fa frare Arnau de Banyuls, 
comanador de Peniscola (…) de arnes de la capeilla qui es en la casa del cap. Primera-
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ment dues creus d’argent ab lurs peus, en que a reliquies e Lignum Domini, item hi a 
I enssenser e una naveta d’argent ad sa cuilera, item hi ha I caliç d’argent, item hi ha una 
capçeta d’argent ab una..., item hi a una verga d’argent, qui es afiblayl de capa, item hi a 
unes canadeles d’argent e ay una garlanda d’argent, qui es de IIII peçes e... d’argent e ay 
un peu de creu d’argent, item hi a una capça de vori en que a II Agnus Dei e una... e de..., 
item hi a una caxeta... de moltes reliquies e ay I baralet d’argent... en que a reliquies e una 
caxa d’argent en que a reliquies, ay unes taules d’obra de... e una bossa corporal... ... ... 
en que ha cruscifix e sede Maiestat (…) I frontal d’obra d’or e de seda (…)

8 

1318, agosto, 22. Barcelona

Inventario de las vestimentas y de los objetos lit rgicos provenientes de los bienes 
templarios que Arnau Messeguer, por orden del monarca entrega a varias iglesias. Entre 
ellas, al monasterio de Valldigna, una cruz de plata con el Lignum Domini con treinta y dos 
perlas y piedras encastadas, con pie de plata sobredorado, en el que est n las figuras de 
tres ngeles embutidos  también a Valldigna, una cruz de cristal horadada con alma de 
cobre dorado, trece candelabros de cobre de obra de Limoges  y dos placas (tablas) de 
Limoges, en una de las cuales est  el Crucifijo y en la otra la Majestad sedente  en la ca-
pilla de Valldaura, un c liz de plata dorada  a las menoretes de Vilafranca, un c liz de 
plata dorada con el pomo embutido, con seis rosas en el pomo, con su patena dorada en la 
que est  representada una cruz con una mano que hace el signo de la bendición  en la 
iglesia de Sant aume de Barcelona, una cruz de cristal con un pie sobredorado  en nuestra 
capilla, un c liz de plata, en el pomo del cual hay ocho esmaltes con figuras y en el pie 
otras ocho con figuras, y ocho esmaltes peque os, y tanto el pomo como el pie son de obra 
embutida, y una patena de plata sobredorada  en Santa María de Argines, un c liz y su 
patena dorados, y hay en medio de dicha patena una cruz con una mano en actitud de 
bendecir  a los frailes predicadores de la ciudad de Lleida, una cruz de cristal que tiene 
seis anillas de plata nielada, con el pie de cobre dorado  al monasterio de Santes Creus, 
una cruz de cristal con la imagen del Crucificado y con un pie de cobre.

A Registro 279.

B ACA, Reial Cancelleria, reg. 279, f. 290v.

a Vilar, Els béns, doc. 75, p. 193-196.

Texto parcial ex a

Nos Iacobus, etc. Tenore presentium concedimus vobis, fideli comerario nostro Arnal-
do Messegerii, quod de rebus que fuerunt ordinis Templi quondam (…) item monasterio 
Vaylsdigne […] depictam in […] qoddam crux argenti cum ligno Domini in qua sunt duo 
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[…] ligno Domini et est […] granats seus balays grossi et triginta II perle […] lapides mo-
dice sive encastedes et in ila parte dicte crucis est unus crucifixus et beati Ihoannis et beate 
Marie et cum IIII evangelistis, et est […] sunt tribus crucis reliquie diversorum sanctorum, 
et in capite dicte crucis deficit aliquantulum ligno Domini […] argenti, sine pedem dite 
crucis et est cum signo magistri mayoris Templi, sine est […] et in una cruce crocea per 
medium et unum velum cerici albi cum orlis rubeis, in quo est involuta dicta crux (…) item 
capelle de Vayll Daura unum calicem argenti fractum, deauratum intus et pomun encastat; 
item minorissis Villefranche unum calicem ergenti cum sua penna deauratum intus, et cum 
pomo embotit, et cum sex rosis in nomo, et deauratum ac est in panna unam crux cum 
quadam manu que facit signum crucis; item monasterio Vallisdigne, unum pedum argenti 
de super deauratum, in quo est forma trium angelorum embotits, est crucis ligni Domini, 
prout fuit inventum; item ecclesie santi Iacobi Barchinone, quandam crucem de crestayl 
cum pede olcetro, de super deaurato, et cum velum modicum de sirico albo, cum suo stoyg 
de fuste; item fratri Guillemo Baro, capellano nostro, ad opus capelle nostre, unum calicem 
argenti, et sunt in pomo octo esmalts cum figuris, et in pede alii octo cum figuris, super 
quibus octo figuris pedis sunt alii octo esmalts modici, et sunt pomum et pes operis embo-
tite, et quandam pannam argenti de super deauratam eiusdem calicis, et omnia ea sunt in 
quandam stoyg de corio nigro, forrato de feutro rubeo; item dicto fratri Guillelmo Baro, qui 
dari mandavimus sancte Marie de Argines unum calice argenti deauratum intus et extra, 
cum sua panna deaurata, et est in medio dicte panne una crux cum una manu quod facit 
signum crucis et dictus calix stat in uno stoyg nigro, qui aderebatur fuisse forrat vel forrato 
livido; item fratribus Predicatoribus civitatis Ilerde, unam crucem de cristal que sex virollis 
argenti niellatis, cum pede de lectro deaurato, in quodam velo de sirico et intus quoddam 
conservatorium sive stoyg de fuste; item minorissis Villefranche unam sintam de sirico 
rubeo; item monasterio Sanctarum Crucum unam crucem de cristallo cum imagine in Cru-
cifixi, in medio loco intus cristalum, et cum pede de olectro ligatam cum uno velo de sirico 
modico, et involutam in uno panno lineo; item predicto monasterio Vallisdigne unam cru-
cem de cristallo cum canone in quo intrant bordonum, qui est de olecro, de super deaura-
tum, involutum in una […] que quidem crux erat intus quoddam estoyg de fuste et duo 
candelabra d’olectro de opere de Limoge et unum candelabrum eiusdem operis; item ei-
dem monasterio Vallisdigne duas tabulas […] de Limuge, et in altera est quidam crucifixi, 
et in altera sedens Magestatis (…).

Data Barchinone, X kalendas septembris, anno Domini MCCCVIII.

9 

1325 

Inventario de la iglesia mayor de Barbastro. Entre otros, se citan cuatro c lices de 
plata, un lignum Domini grande con su pie, dos jarras ampollas  de plata, dos cande-
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labros de cristal, una cruz de cristal, dos placas taules  de Limoges, una cruz peque a 
de plata, una cruz de Limoges, una cruz mayor de plata con pie, seis l mparas de plata, 
dos l mparas de plata para colgar, dos incensarios de plata, dos navetas para incienso, 
una de hierro y la otra de obra de Limoges, un bacín peque o de latón, una corona de 
plata sobredorada y un c liz de plata con su patena.

A Arxiu Capitular de Barbastre, calaix del bisbat, llig. 1, núm. 11.

B RAH, Col·lecció Traggia, VI, tom 9. Documentos del archivo de Barbastro. Copia 
de 1788.

a Florez, Espa a, XLVIII, p. 225-228.

Texto parcial ex a

Sepan todos que dia miercoles XI. Kalendas Augusti anno Domini M.ºCCC.ºXXV.º 
en presencia de mi notario et de los testimonios diussoscriptos dentro en la ecclesia de 
Sta. Maria Ecclesia mayor de la Ciudat de Barbastro (...) toda la ornamenta de dita eccle-
sia la qual es aquesta que se sigue: (...) Item quatro calices de plata la uno sobre Dorado 
todo. Item un lignum Domini grant con su pie. Item dos ampollas de plata. Item dos 
candeleros de cristal. Item una cruz de cristal. Item dos taules de limoges por a passar 
procession. Item una cruz de arjent chica de passar processsion. Item una cruz de limo-
ges. Item una cruz maior de arjent con su pie. Item seis lampadas de arjent. Item dos 
lampadas darjent que pengan (penjen) (...) Item dos encenseros darjent. Item dos navetes 
por tenir encens la una de fierro et lotra de limoges. Item un bacin de lautero chico (...) 
Item una corona de Jesus darjent sobredorada (...) Item un caliz de arjent preciado con su 
patena (...)

10 

1342

Inventario de la catedral de Vic de 1342  se encuentran entre otros, la cruz de los 
p rvulos (albats) que se dice es de obra de Limoges, una caja peque a de plata sobredo-
rada con una peque a cruz de obra de Limoges, una naveta de cobre o latón de obra de 
Limoges, dos candelabros de cristal con pie y remate de obra de Limoges, tres pares de 
candelabros de obra de Limoges, dos pares de candelabros peque os de obra de Limo-
ges, dos custodias con cruz peque a de obra de Limoges y dos b culos de Limoges.

A ACV, arm. de Tresoreria, plec d’inventaris, núm. 34/5-I.

a Roulin, «Orfevrerie…», evue de l’Art Chrétien, XIV, p. 24. — b Chauncey, 
Speculum, XVI/4 , p. 453-458. — c Ginabreda, «Joies…», Miscel lània Lit rgica Ca-
talana, X, p. 388-395.
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Texto parcial ex c

MCCCXXXXII

Quandam crucem vocatam de Limoges.Item aliam crucem que portatur als albats 
(als infants) que dicitur esse de opere de limoges. Item quamdam parvam caxiam de ar-
gento deauratam et similem monumento cum duobus velis et cum cruce parva intus que 
crux est de opere limoges. (...) Item aliam navetam de coure sive de lauto (de cobre o de 
latón) de opere de limoges. Item duo candelabra cristalina cum pede et capite de opere 
de limoges. Item tria paria candelabrorum de lauto de opere de limoges. Item alia duo 
paria candelabrorum puerorum de opere de limoges.Item alias duas custodias et quelibet 
habet unam crucem parvam in capite de opere de limoge, in quibus etiam portatur corpus 
Christi. Item, duas croces (bàculs) de limoges.

11 

ca. 1350

Inventario de la iglesia de San uan de Perpi n  se encuentran entre otros, cubier-
tas de evangeliario de obra de Limoges, una naveta de cobre de obra de Limoges y un 
incensario de cobre de obra de Limoges.

A ABEV, Gudiol, Manuscrit, Esmalts i esmaltadors catalans. p. 7.

a Lacvivier, «Le Cartulaire…», uscino, evue d’ istoire et d’Archéologie du 
oussillon, II, doc. 30.

Texto parcial ex A

(...) Alius textus de opere limosisensi (...) Item una navicula de cupro de opere limos-
sensi (...) Item unum turibulum de cupro de opere limossensi (...)

12 

1354, marzo, 10-12. Lleida

Inventario. Inventario de los bienes localizados en la casa de uillem de Soler, ar-
cediano de ibagorza de la sede de Lleida, entre ellos, un sello de plata entero, un sello 
de plata roto y tres candelabros de obra de Limoges.

A ACL, Justícia, caja P7_M2_P4_C08, núm. 19. 

a Bolòs; Sànchez-Boira, Inventaris, I, doc. 8, p. 387-388.
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Texto parcial ex a

MCCCLIIII.

Inventarium bonorum domini Guillelmi de Solerio, archidiaconi quondam de Rippa-
curcie in sede Ilerdense. Anno a nativitate Domini MºCCCºL quarto, die dominica, inti-
tulata VIº idus marcii, defuncto domino Guillelmo de Solerio, archidiacono Rippacurcie 
(…) Item, unum sigillum suum argenti sincerum.Item, unum sigillum argenti, fractum in 
duabus peciis. (…) Item, III candelobres d’obre de Limos, plegadiços. (…)

13 

1357, enero, 2

Inventario del monasterio de San uan de las Abadesas de 1357  se encuentran entre 
otros, tres cruces de cristal, el anillo de san uan, un frontal de oro, diez c lices de plata, 
un incensario de plata, una caja de plata con una cruz, una caja (arqueta-relicario) de 
obra de Limoges, dos cruces de obra de Limoges, siete peines de marfil, ocho candela-
bros de latón y dos bacinas.

A Perdido.

B AMSJA, Manual 1356, f. 6 i 7.

a Masdéu, «Un inventari…», II, p. 42-45.

Texto parcial ex a

Secundi die januarii anno anat dom. MCCCLVII

Secunda dia januarii ad requisitionem venerabilis Petro fasi sacriste dicti monasteri 
fuit factum inventarium pannorum altarium ecclesie sti Johanis de abbatissis et vestimen-
torum et librorum et aliorum (…). Primo videlicet II palis cotidiani altaris sti Johannis 
unum videlicet ante et aliud retro et unum frontal (…). Item undecim touayoles cum fi-
guris sirici et tres cruces cristalli (…) et una veste siue cooperta crucis altaris sancti Jo-
hanis et duas coopertas sanctorum johanis evangeliste et Johanis baptiste de XL. Item 
una cooperta eiusdem reetaule qui stat super dicho altare. Item annulum sti Johannis. 
Item hec que secuntur sunt de altare sancte marie dicte ecclesie (…). Item un frontal auri. 
(…) Item X calices argenti dicte eclesie. Item II testz, unum turibulum argenti. Unam 
techam argenti cum cruce desuper. Item alia thecha de limotge in qua sunt reliquie sti 
valentini. (…) Item II cruces de limotges. Item unum pomum cristalli extrayitur ignis. 
Item septem pintes deuori. Item unum canon auri. (…) Item octo candelabra de lauto (…)
Item II bacins in quibus abbas debet abluere. (…). De quibus tam dictus sacrista quam 
dictus Johannes valabriga pretierunt eis fieri instrumenta et plura instrumenta. (…)
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14 

1368

Inventario de la catedral de Vic  se encuentran entre otros, dos cruces de obra de 
Limoges, dos candelabros grandes de cobre llamados de Limoges, dos otras parejas de 
tama o mediano y otra pareja denominada de Limoges, dos candelas de Limoges y tres 
cruces de Limoges.

A ACV, arm. de Tresoreria, plec d’inventaris, núm. 34/5-II.

a Ginebra, «Joies…», Miscel lània Lit rgica Catalana, X, p. 395-413.

Texto parcial ex a

Item dues creus de limoge. Item dos altres canelobres grans de coure apel·lat de Li-
moge. Item dos altres perels (parells) mitjaners et un perel (parell) de joch de canelobres 
apellat de limoges. Item dues candeles de limoges. Item tres croces de limoges.

15 

1369-1370, enero, 2

Inventario del tesoro del monasterio de San uan de las Abadesas efectuado por 
uerau Casulo, beneficiado  se encuentran entre otros, un ara, un b culo de marfil, dos 

cruces de cristal, dos cruces grandes del altar de San uan una dorada y la otra de plata 
con piedras preciosas, dos cajas de marfil, un anillo de san uan, siete peines de marfil, 
dos cruces de Limoges, la cruz mayor de cristal, un incensario de plata y un cofre de 
plata coronado con cruz.

A Perdido.

B AMSJA, Cúria del monestir, manual del notari Arnau Martí, anys 1369-70, f. 
111v-113. Perdido.

C ANC, 1-737-T-234, fondo Josep Puig i Cadafalch, «Restauració de l’església del 
monestir de Sant Joan de les Abadesses». Copia del archivero mossèn Josep Masdeu.

a Crispí; Montraveta, El monestir de Sant oan de les Abadesses, Sant Joan de les 
Abadesses: Junta del monestir de Sant Joan de les Abadesses, 2012, p. 206-207.

Texto parcial ex a

Secundo die januari, Geraldus Casulani, beneficiatus altaris Sancti Anthonii, fecit 
inventarium sive repertorium de pannis, vestimentis, palis, caxis, libris et aliis jocalibus 
quam ipse racione sui benefficii tenetur custodire. Et in primo manifesto (...) Itemuna 
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ara, Item una croça de vori, (...) Item II crucis cristalli, (...) Item duas magnas cruces al-
taris Beati Johannis, unam, videliçet, anticham deauratam et aliam argenteam cum lapi-
dibus que data fuit a Jacobo de Rovira, (...) Item II caxes de vori, (...) Item annulum 
beati Johannis cum ejus capsa fustea pintada, (...) Item VII pintes de vori, Item II creus 
de Limoges, Item la creu major de crestayl, (...) Item I encenser d’argent, (...) Item I 
escri[n]y d’argent cum cruce de super i altra de coure ab relíquies de sent Valentí, (...) 
Item VIIII canelobres de coure.

16 

1370, marzo, 17

Inventario de la encomienda de ardeny. Entre otros, dos cajas de obra de Limoges, 
una caja de marfil, once coronas de oro y de perlas, un oratorio de obra de Limoges, 
cuatro candelabros de obra de Limoges, dos candelabros, dos cruces con pie de obra de 
Limoges, cuatro candelabros de hierro, dos bacinas aplanadas de obra de Limoges, un 
c liz de esta o con patena, una cruz de tama o medio de obra de Limoges y dos vinaje-
ras de esta o.

A ACA, Gran Priorat de Catalunya, ex arm. 24, Decreta priorum Catahalonie de 
anno 1377 ad 137 .

a Miret, Les cases, doc. VI, p. 555-559.

Texto parcial ex a

(…) Die ueneris XVII Martii anno Domini MCCC.ºLXX.º (…) ordinis priori dicte 
domus Guardenii que recepit in (…) de crestayl; una capça dobra de Limotges et altra de 
vori de pocha valor; ... XI.  corones dor et de perles de nostra dona et de son fill les 
V. grans et les VI. poques ; vnes vyleres dargent ; vna capça dobra de Limotges a manera 
de moniment; (…) vn oratori dobra de Limotges; IIII. canalobres dobra de Limotges; 
II. canalobres dobra de domas; vna creu ab son peu dobra de Limotges; una altra creu ab 
son peu de la dita obra fayl lo cap al crucifix; item ha en cascun altar sos corporals e ses 
cobertes de cuyro; ha en laltar maior vna coberta dor e de seda de corporals; IIII. canalo-
bres de ferre;… II. bacines planes dobra de limotges; (…) calçe destany ab sa patena; 
(…) item ha en laltar de Sancta Anna vna creu mijancera de Limotges; II. canadelles 
destany noues; (…)
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Fig. 1. © Cruz con esmalte y Cruci�cado, anverso, MNAC 65508

Fig. 2. © Cruz con esmaltes, anverso y reverso, MEV 9061

FIGURAS
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Fig. 3. © Cruz con esmaltes y Cruci�cado, anverso y reverso, MEV 5405

Fig. 4. © Candelero, base piramidal, nudo, vástago y volandera. MEV 7835
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Fig. 5. © Báculo, detalles, MNAC 4544. Item aliam (virgam) de opere lemonitico

Fig. 6 © Incensario, MEV 184
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Fig. 7. © Naveta, MNAC 4567

Fig. 8. © Cajita / Píxide, MNAC 2729
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Fig. 9. © Arqueta-relicario. Caxa en què ha reliquies, que és d’obra de Limotge

Fig. 10. © Bacina, La juventud de Aquiles, XII, bronce, París, Bibliothèque nationale de 
France, Cabinet de Medailles
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Fig. 11. © Cruz de Sant Joan de les Abadesses, anverso y reverso, MEV 766

Fig. 12. © Majestad, fotografía histórica, Colección Martin Le Roy n.º 25
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Fig. 13. © Majestad, dibujo, Sant Joan de les Abadesses, MEV 766

Fig. 14. © Dibujo, cruz con esmaltes, detalle, Virgen, san Juan, ángel y Adán, MEV 766
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Fig. 15. © Detalles cabezas, MEV 766
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Fig. 16.© Cruz de Sant Joan de les Abadesses, dibujo, �guras reverso, MEV 766

Fig. 17.© Majestad de Nåvelsjö
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del Castell d’Orpesa, Castelló. 

Reconstrucció virtual 3D i contextualització
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Resum:

En el present article s’exposa la primera aproximació a la reconstrucció virtual en 3D del retaule del 

castell d’Orpesa a partir dels fragments escultòrics en pedra trobats al castell, situant-lo i ubicant-lo en el 

context històric i artístic de la Corona d’Aragó al llarg del segle XIV, que en feren possible la seva creació.
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Abstract:

In this article we present the firts aproaches to a virtual 3D reconstruction of the altarpiece of the cast-

le of Orpesa, based on the study of the scultoric stone fragments found in the castle, placing it within the 

historical and artistical context of the Aragon’s Crown in the XIV century, that made possible it’s creation.
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La intenció d’aquest article, tal i com el seu títol indica, és la de presentar la primera 
aproximació a les conclusions extretes de la reconstrucció dels fragments de pedra del 
retaule apareguts a la capella del castell d’Orpesa, durant la primera fase d’excavació 
dels anys 2011-2013. Tenint present que actualment encara s’estan duent a terme actua-
cions en dit jaciment, els resultats i conclusions que a continuació es presenten, són 
susceptibles de patir variacions, ja que la troballa de nous fragments, sempre aporta nova 
informació que pot fer evolucionar les consideracions inicials. Les conclusions a les que 
s’ha arribat, parteixen de dos fronts: el primer és la restitució en 3D dels fragments tro-
bats en el que hauria pogut ser la seva estructura original, basada en paral·lels contempo-
ranis; i el segon és el de comprendre com una obra d’aquesta magnitud pogué ser execu-
tada, ubicant-la en el context històric i artístic de la Corona d’Aragó al llarg del segle 
XIV. 

Els fragments escultòrics de pedra es recuperaren durant les campanyes arqueològi-
ques dirigides pel Dr. Sergi Selma al Castell d’Orpesa, concretament en els àmbits 
d’aplanament i anivellament que es realitzaren durant els segles XVII-XVIII al pati, en-
terrant les antigues estructures medievals3 (figs. 1 i 2).4 

Es presentaren al públic en el marc de les conferències organitzades pel Dr. Ferran 
Olucha al Museu de Belles Arts de Castelló, titulades ecuperant el Nostre Patrimoni. 
L’escultura medieval  La Plana, l’Alcalaten i el Palància, presentades la tardor de l’any 
2014 pel Dr. Antoni José i Pitarch.

L’ESTUDI VIRTUAL DELS FRAGMENTS

Durant unes poques dècades s’ha entès que l’ús de la tecnologia informàtica al servei 
de l’estudi i preservació del patrimoni i de l’arqueologia havia d’ésser una tendència 
creixent5, en especial l’ús i maneig de la informació i tècniques gràfiques de representa-
ció. És així com ha proliferat l’ús de les bases de dades i de la representació gràfica en 3 
dimensions. A mesura que s’ha anat estenent l’ús i la accessibilitat dels programes de 
disseny i modelat en 3D, hem anat veient una eclosió en la representació tridimensional 
del patrimoni i de la interpretació del mateix. El que va canviar fins dates recents és la 
metodologia utilitzada per la elaboració d’aquestes representacions, l’ús del plànol digi-

3 SELMA CASTELL, S., «Les torres nord i sud-oest del Castell d’Orpesa (La Plana Alta), intervencions 
i recuperació». uaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló. Num. 32. Castelló, 2014.

4 Imatges cedides pel Dr. Sergi Selma.

5 Com a exemple de la bibliografia de finals del s. XX: REILLY, P., «Towards a virtual archaeology.» 
Computer Applications in Archaeology, Oxford, 1990, pp. 133-139; FORTE, M. (ed), Virtual 
Archaeology  reat Discoveries Brought to Life Through Virtual eality, London, 1997; BARCELÓ, J. 
A. et alli (ed), Virtual eality in Archaeology, Oxford, 2000.
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talitzat gràcies a programari CAD (Computer Assisted Design) i la seva elevació en 3D 
gràcies a suites de disseny i renderització6.

És per això que una aproximació científica, més que no artística, és més accessible i a 
la vegada més necessària. És així com de l’enfocament científic de la representació neix la 
disciplina coneguda com arqueologia virtual. La disciplina es crea per la necessitat de ge-
nerar criteris per a la aplicació correcta de les oportunitats naixents de les noves tecnologi-
es. Per aquest motiu se succeeixen la redacció de cartes7 (Cracòvia en el 2000; Ename, 
2008; Londres, 2006-2009) i, a dates més recents, dels principis de Sevilla (2012). La carta 
de Londres (http://www.londonchater.org) va ser el primer text que en plantejar les millors 
pràctiques en la visualització del patrimoni, estava dirigit i destinat bàsicament per infò-
grafs i il·lustradors. Els principis de Sevilla8, per contra, constitueixen un enfocament mul-
tidisciplinari, dirigit no només a la representació del patrimoni, sinó també al seu estudi 
mitjançant eines digitals de documentació. Dins dels principis de Sevilla es recullen dife-
rents definicions, a més de principis, els que aquí ens incumbeix discutir són; la definició 
de l’anastilòsi i els principis de transparència científica, i rigorositat històrica.

Es defineix anastilòsi com la recomposició de les parts existents però desmembrades 
d’un element moble o immoble en un model virtual, és un terme manllevat de la restau-
ració en edificis, però creiem que es el terme adequat per a referir-nos al cas d’estudi aquí 
presentat. Pel que fa al principi de principi de transparència científica, es tracta, en po-
ques paraules, de la capacitat de deixar a l’abast d’altres estudiosos la possibilitat de re-
futar la hipòtesi que aquí es presenta, per això la metodologia interpretativa ha de ser 
presentada per la seva crítica per part de la comunitat científica, el que ens porta al prin-
cipi de rigorositat històrica. Òbviament entenem que el retaule és una peça producte 
d’una època històrica, i per tant l’elecció de tècniques de reconstrucció aplicades depèn, 
no solament de la viabilitat tècnica, sinó també de l’estudi dels paral·lels de l’objecte 
d’estudi en el seu context històric, regional i artístic, permetent, d’aquesta manera, om-
plir el buit deixat pel que hauria estat una interpretació purament tècnica de les restes 
estudiades per a la consecució de la hipòtesi.

Amb aquesta introducció desitgem deixar clar que les primeres aproximacions a una 
hipòtesi d’integració dels fragments ha estat fonamentada sobretot en l’estudi dels matei-
xos i els seus paral·lels per a crear una anastilòsi, que és el primer punt de partida per a 
la reconstrucció del retaule del que formaven part els fragments, just quan aquest va 

6 Software de modelatge digital i creació d’imatges digitals mitjançant el còmput de punts 3D i la seva 
relació amb la llum virtual.

7 Les cartes són textos amb recomanacions generals, normalment es redacten després d’una conferència 
que porta el nom del lloc de reunió.

8 http://www.arqueologiavirtual.com/carta/wp-content/uploads/2012/03/BORRADOR-FINAL-FINAL-
DRAFT.pdf
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acabar de ser esculpit, ja que, de moment, no hi ha evidències de possibles modificacions 
que el retaule hagués sofert abans de ser destruït. Per això limitem, al principi, a concre-
tar una hipòtesi només amb la informació donada pels fragments del retaule.

METODOLOGIA DE L’ESTUDI VIRTUAL

En concret ens trobem amb 93 fragments procedents de les excavacions dutes a ter-
me al castell d’Orpesa sota la direcció del Dr. Sergi Selma. El primer pas ha estat la do-
cumentació, fotografia dels fragments apuntant les seves diverses singularitats, com són 
la seva possible ubicació (a priori) o restes de pigmentació, en cas de que n’hi hagués, 
també se li va assignar a cada fragment un únic número identificador, donat de forma 
consecutiva a la seva documentació inicial, per això ens referirem a un fragment amb 
número precedit de la lletra F (F21, F11, etc.).

A continuació s’ha procedit a la seva documentació digital, feta mitjançant fotogra-
metria9. Durant aquest procés s’ha utilitzat una cartolina negra com a base, amb quatre 
punts coordenats en eixos cartesians amb distàncies entre ells de 20 cm sobre l’eix x, i 15 
cm sobre l’eix y, a més de disposar d’una escala de 5 cm per poder comprovar la correc-
ta mesura una vegada referenciat el model digital a escala real en l’entorn virtual. S’ha 
procurat donar la màxima cobertura d’imatges a cadascuna de les peces, i per tant la 
càrrega de fotos al programa ha estat alta, d’entre 100 i 150 imatges per model, depenent 
de la complexitat de la geometria i de les dimensions de la peça. La documentació foto-
gramètrica ha donat resultats força bons, amb errors inferiors al mm10 en comparació 
amb els models reals documentats.

Una vegada aconseguit un model 3D de cada fragment, s’ha prosseguit amb l’estudi 
intrínsec de les formes dels fragments. Aquest estudi consisteix en aplicar projeccions 
geomètriques sobre els elements decoratius que siguin clarament distintius i susceptibles 
de ser projectats. En aquest punt s’ha hagut de prestar especial atenció als paral·lels de 
l’època, per poder aplicar la simetria apropiada a cada fragment del retaule. Aquest prin-
cipi de simetria11 és el que ha permès extreure, de fragments significants12, primitives 

9 Procediment d’extracció de la geometria d’un objecte mitjançant el còmput d’imatges fotogràfiques 
des de diferents angles amb una correcta superposició en la presa fotogràfica. En aquest cas s’ha 
utilitzat el software VisualSFM.

10 Errors calculats per la diferència entre la mesura real de l’escala de 5 cm i la escala virtual de 5 cm.

11 S’ha de tenir en compte que, encara que l’artista perseguís la simetria, sempre hi haurà toleràncies 
atribuïbles a qualsevol treball artesanal, com és el cas davant el qual ens trobem, per tant, lleus des via-
cions estan contemplades per part dels fragments.

12 Entenem fragments significants com aquells amb la suficient informació geomètrica com per poder 
inferir part de la seva forma i, en alguns casos, posició original dins el retaule.



 Primeres aproximacions al retaule de pedra del Castell d’Orpesa... 303

geomètriques (triangles, circumferènc ies, esferes...) que ofereixen un element de refe-
rència més ric que no solament el propi (o els propis) fragment. En el cas dels fragments 
que encaixen a la realitat (F4 amb F5 i F22 amb F23) s’han utilitzat conjuntament pel seu 
anàlisi intrínseca.

L’anàlisi intrínseca dels fragments dóna uns resultats hipotètics que han de ser con-
trastats de forma sistemàtica interna i externa al retaule; és a dir, els resultats de les pro-
jeccions dels fragments han de ser comparats amb altres fragments per a confirmar que 
les projeccions, en efecte, sumen informació factible a la hipòtesi virtual i de ser veraç. 
Per aquest motiu s’ha buscat l’encaix de fragments significants dins el barems deduïts 
(formes decoratives com els arcs, gruix de les peces, continuïtat de les línies generals del 
retaule en un punt concret...) per a la hipòtesi projectada per confirmar-la o desmentir-la. 
Aquesta part converteix la hipòtesi en factible, però no en versemblant, ja que no té en-
cara en compte els paral·lels dins del mateix marc històric.

ELEMENTS CONFIRMATS DEL RETAULE

D’aquest estudi i experimentació interna al retaule es pot extreure una primera apro-
ximació a les seves formes originals, Una vegada fetes les projeccions i les seves respec-
tives comparacions internes podem inferir que hi ha com a mínim tres elements reconei-
xibles mitjançant aquest estudi: les escenes13, la sobrepredel·la i el dosser, probablement 
de l’escena central. Podem reconèixer diferents elements decoratius gràcies a fragments 
de dimensions reduïdes, com poden ser fulles o rol.leus, encara que la seva ubicació en 
el conjunt del retaule en l’estat actual de l’estudi és dubtosa. 

Cal deixar constància de la dificultat de poder identificar nombrosos (75) fragments 
per culpa del seu mal estat de conservació, o perquè la seva projecció ha estat fallida.

La hipòtesi sobre la forma de les escenes s’ha extret de l’estudi dels fragments F4 i 
F5 (fig. 3), als que després s’han pogut sumar, mitjançant comparació dels paràmetres 
citats anteriorment, els fragments F16, F27, F28, F31, F32 i F35 (fig. 4).

La sobrepredel·la es pot extreure dels fragments F22 i F23 (fig. 5) i les posteriors 
comprovacions corroboren que en el mateix element es podrien agrupar els fragments 
F13, F18, F24 i F48 (fig. 6).

Pel dosser s’ha utilitzat el fragment F3 (fig. 7) i s’han incorporat els fragments F3, 
F26, F30 i F62 (fig. 8). En aquest cas no s’ha pogut restituir la integritat de l’element atès 

13 Entengui’s les escenes com un element aquí, ja que la escena tipus extreta de les projeccions és 
multiplicable per el numero d’escenes de la hipòtesi constituent un element homogeni. En cas de que 
en un futur es poguessin identificar les distintes escenes, es tractarien com a components individuals.
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el seu estat de conservació. La tecnologia virtual ens ha permès, emperò, clonar inversa-
ment el fragment F3, i a continuació incorporar els altres fragments.

S’ha d’entendre que una configuració típica d’un retaule inclou a més, guardapols, i 
figures a les filloles (entrecarrers), però en l’estat actual de conservació és molt difícil 
poder testimoniar la seva presència de forma precisa. A més hem pogut constatar la pre-
sència de pigments roig, blau, or i ocre; com l’actual estat de la hipòtesi es centra en 
consideracions de caràcter morfològic hem considerat adient estudiar aquest apartat en 
una proposta futura, no en la aquí presentada

ORPESA, UNA VIL·LA VORA EL MAR

Des de ben antic, Orpesa fou un emplaçament desitjat al ser una població estratègi-
cament situada al bell mig del litoral Mediterrani, comptant amb una rica orografia, es-
sent dotada de cales per la banda de mar i de la Serra d’Orpesa per la banda de ponent. 
Aquesta ubicació es veié afavorida amb l’aflorament del comerç marítim, aprofitant la 
proximitat a dos ciutats portuàries, Castelló i València. Cal dir que aquesta última fou 
emissora i receptora de grans expedicions mercantils cap a la illa de Mallorca i cap a les 
costes italianes de Gènova i Pisa des del segle XIII fins el segle XV, beneficiant àmplia-
ment el creixement d’Orpesa. 

La primera data relativa al castell d’Orpesa del segle XIV, és la que es refereix a la 
visita pastoral que l’any 1314 feu el bisbe de Tortosa Francesc de Paulhac, en la que s’hi 
deixa constància que tant la capella com l’església d’Orpesa estan dedicades a sant Agus-
tí14. A més a més, entre els anys 1323 i 1331 es troba documentat com a senyor del castell 
d’Orpesa, Guillem Jaffer, doctor en lleis i conseller reial, procedent d’una família de juris-
tes que tingueren forta influència a València. Posteriorment fou senyor del castell Pere de 
Tous, mestre de l’Ordre de Montesa entre 1327 i 1374. Es podria creure que aquest darrer, 
fou designat senyor d’Orpesa l’any 1349, moment en que el rei Pere IV li donà la vil·la 
d’Orpesa en agraïmenta la seva intervenció a favor del monarca en el conflicte en contra de 
la Unió. El castell i vil·la d’Orpesa no se citen com a possessions de l’ordre de Montesa, 
sinó com a propietat particular de Tous, ja que es coneix que els castells i possessions de 
l’ordre eren els de Sant Mateu, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena de Polpis, 
Alcalà de Xivert, Càlig, Traiguera, La Jana, Canet lo Roig, Rossell, Xert, Tírig, Albocàsser, 
La Serratella, La Salsadella, Les Coves de Vinromà, Vilanova, Vilafamés, Culla, Benassal, 
Ares, Atzaneta, Benafigos, Molinell, Vistabella, Alboi i La Torre d’en Besora15. 

14 ROMERO MARTÍNEZ, J. Ll., Orpesa, temps d’una vila. Ajuntament d’Orpesa i Fundació Marina d’Or 
de la Generalitat de València. 2013, pp. 37-38.

15 SEVILLANO I COLOM, F., «Bosquejo histórico de Oropesa». Butlletí de la Societat Castellonenca de 
Cultura, vol. XVII, abril-juny de 1951, quadern II, pp. 89-109.
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Fou l’any 1379 que el rei Pere va fer emetre un document destinat al fill de Pere de 
Tous, Jofre de Tous, per tal que emmurallés i fortifiqués la vil·la i el castell d’Orpesa, 
obligant-lo a acollir i protegir els seus habitants davant de l’alt risc d’assalts pirates16. 

Durant el regnat d’Alfons el Magnànim, Orpesa no passà desapercebuda, ja que fou 
el mes de maig de 1419 que des del Grau de dita població que es convocaren les Corts 
que s’havien de celebrar a València. Sortosament, també, s’han conservat les visites pas-
torals d’Ot de Montcada, bisbe de Tortosa, dels anys 1428-1429, on queda anotat que 
l’església d’Orpesa no té cap dedicació a l’altar major ni cap advocació, i deixa constàn-
cia de [...] vaig entrar al Castell a on havien estat traslladades les campanes i demés 
ornaments i insígnies de l’església parroquial que havia estat destru da pels pirates 
barbarescos així com tot el lloc. Per això el rector va acostumar a celebrar els oficis en 
la capella del Castell, com van relatar testimoni, prevere i alcaide. L’alcaide es va opo-
sar a que es visitara la capella adduint que era propietat del Senyor del Castell i no era 
l’església parroquial d’Orpesa [...]17. A finals d’aquest segle va ser quan el castell i la 
vil·la d’Orpesa canviaren de mans, ja que el 1496 Galceràn d’en Bou els comprà per 
150.000 sous i els vengué l’any següent al noble valencià Joan de Cervelló18.

Arribat el segle XVI, Orpesa començà a patir atacs pirates de gran envergadura, tal i 
com dóna a conèixer la notícia del 7 de juny de 1534, on s’hi relata el desembarcament 
del pirata barbaresc Barbarroja al cap d’Orpesa, apoderant-se del seu territori, creant 
gran terror entre els seus habitants19. 

Fou durant l’any 1589 que es redactà la Carta de Població d’Orpesa de la mà dels 
grans prohoms reunits a l’església vella, situada al turó anomenat de Morro de os. En 
aquesta cessió als senyors de la població,no s’hi comprenia el castell dins dita vila cons-
truit, els seus patis ni els patis necessaris per construir el forn i la hostatgeria, entre altres 
localitzacions. Pel que fa a la construcció de l’església, els senyors donaren l’edifici on 
es trobava l’hostatgeria, dins de muralles, per tal que fos destinat a la església, cedint els 
ornaments de l’antiga església, menys els de la capella de Nostra Senyora de la Defen-
sa20. 

Fou al llarg del segle XVII que la pirateria barbaresca agafà més embranzida, produ-
ïnt-se l’atac més nefast, concretament el dia 25 de setembre de 1619, durant la celebració 
de la patrona, Nostra Senyora del Roser, quan foren saquejades i destruïren cases; mata-
ren i segrestaren gran nombre d’habitants; i profanaren la santa imatge de la Mare de Déu 

16 SEVILLANO I COLOM, F., op.cit., pp. 89-109.

17 ROMERO MARTÍNEZ, J. Ll., op.cit., pp. 38

18 SEVILLANO I COLOM, F., op. cit., pp. 89-109.

19 SEVILLANO I COLOM, F., op. cit., pp. 89-109.

20 SEVILLANO I COLOM, F., «Bosquejohistórico ...», pp. 217-229. 
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del Roser, després coneguda com a Mare de Déu de la Paciència, ja que fou restaurada 
pel comte de Cervelló, restituint-ne totes les peces en què quedà esmicolada21. Fou el 
marquès de Tavara qui relatà dit assalt i de la seva crònica se’n pot extreure que [...] hici-
eron en los altares y en las imagenes de los santos los mayores destrozos que pudieron, 
hasta tomar la arquilla donde estava el Santisimo Sacramento, cuyas formas se hallaron 
después todas a lo que se entiende en el patio de una pobre casilla, dentro de una caju-
ela de lienzo que se ponia dentro de la de plata [...]22. Després d’aquest acte devastador, 
el Virrei de València, D. Antonio Pimentel, Marquès de Tavara, invertí 30.000 escuts en 
la defensa de les poblacions de la costa valenciana. Una proporció important d’aquesta 
quantitat de diners, fou dedicada a l’obra de renovació de defensa militar d’Orpesa, esta-
blint com a focus de vigilància, el castell de la població23, moment en que el castell es 
convertí en bastió de batalla i les antigues estructures foren substituïdes. Gràcies a aques-
ta renovació en degué sortir l’elogi que Antoni Cavanilles, dedicà al castell d’Orpesa 
l’any 1795 quan expressà que en lo alto de un cerro de marmol pardo se halla un fuerte 
castillo24, fent referència a la nova estructura construïda.

EL CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE LA CORONA D’ARAGÓ AL 
SEGLE XIV

Per tal de poder comprendre sobre quines bases es projectà i es realitzà el retaule que 
es presenta, cal exposar quin fou el context artístic de la Corona d’Aragó al llarg de la 
primera i segona meitat del segle XIV, tenint present que el gran nucli d’execució artísti-
ca fou en primer estadi la ciutat de Barcelona, com a seu de la Cort, irradiant la seva in-
fluència cap a altres importants nuclis, ja fossin urbans o culturals, des del nord de Cata-
lunya fins a València. 

Al llarg de la segona dècada del segle XIV aparegueren a Catalunya mestres vinguts 
de l’estranger, sobretot de França, Països Baixos i Anglaterra, que enriquiren el panora-
ma artístic català, cultivant-lo en dos ambients molt concrets com foren el de la Cort i el 
de l’Església, tenint com a seu poblacions de gran pes artístic com Barcelona, València, 
Tarragona o Morella. Aquesta relació i interacció entre el món artístic del nord d’Europa, 
Catalunya i el Regne de València, desenvolupà els seus resultats en un primer estadi a la 
seu de Tarragona i al monestir cistercenc de santes Creus, on s’hi projectaren grans pro-

21 SEVILLANO I COLOM, F., «Bosquejo histórico de Oropesa», pp. 89-109.

22 ROMERO MARTÍNEZ, J. Ll., op. cit., pp. 66-67.

23 FORCADA I MARTÍ, La Torre del ei. «Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura», vol. LXIV, 
1988, pp. 359-399.

24 CAVANILLES, Antoni, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y 
frutos del eyno de Valencia. Madrid, Imprenta Real,1795, pp. 47 i 48.
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grames escultòrics en el claustre, els sepulcres del rei Jaume II i la seva muller Blanca 
d’Anjou i la portada25, malgrat que no s’arribà a executar enterament el projecte inicial, 
quedant parcialment construïda. 

Els mestres escultors del primer terç del segle XIV tingueren gran interès a aproxi-
mar-se i reflectir la realitat, humanitzant les figures, dotant-les de gest i sentiments, ex-
pressats a partir del cos i el rostre, per una banda, i explicar la realitat per una altra, 
acollint les figures en espais arquitectònics o envoltats de paisatge amb vegetació o am-
bients rocosos, atorgant així, narrativitat a les escenes. El transvasament d’idees entre 
mestres estrangers i mestres autòctons va permetre l’aparició de dues grans línies artísti-
ques que es desenvoluparen entre els anys 1260 i 1380-90, a partir de l’art de la Cort amb 
Jaume II, primer, i Pere el Cerimoniós després. La primera línia creà una seqüència entre 
tres grans centres, com foren Girona-Tarragona-Santes Creus. La segona línia es formà a 
l’entorn de Girona-Poblet (arribant fins a Sant Mateu del Maestrat i València) i Lleida. 
Als estils d’aquests mestres, s’hi poden sumar les noves referències vingudes de la mà de 
mestres emigrats del Nord de França i Flandes, com foren Pere de Guines d’Artois, do-
cumentat a Mallorca el 1325 i a Lleida durant el segon quart del segle XIV treballant a la 
Seu o el gran mestre de Pere el Cerimoniós, Aloi de Montbrai, que apareix juntament 
amb Pere de Guines el 1340 al servei del rei als sepulcres del Panteó reial de Poblet26.

La línia dels mestres flamencs de primer terç del segle XIV a Catalunya, tingué con-
tinuïtat fins a finals de segle, gràcies a l’influx i intercanvi que existí entre els dos mestres 
al servei del rei Pere que més pes tingueren en el desenvolupament de l’escultura gòtica 
d’aquesta cronologia. Es tracta d’ Aloi de Montbrai de la Mànega i de Jaume Cascalls de 
Berga. De la configuració de l’escultura entre aquests dos mestres, es creà un corrent 
artístic pròpiament català que acollí també a Bartomeu Robió i foren actius entre 1337-
1379, i Cascalls, Jordi de Déu, i l’Escola de Lleida configurada per Pere Moragues i Gui-
llem Morell, entre 1350 i fins a 1390. Aquesta escola es pogué configurar gràcies a 
l’empremta que Cascalls deixà a la Seu de Lleida a partir de 1360 quan esdevingué 
mestre de la Seu i es feu càrrec dels treballs del retaule major l’any 1363, de la galeria de 
Ponent del claustre, el portal i el campanar, on coincidí amb el mestre que treballà en dit 
centre al llarg de 1361-1362, Bartomeu Robió27. Algunes de les obres dels seguidors de 
Cascalls que més influencia reberen del seu mestre i de l’estructura del retaule de santa 
Maria de Cornellà de Conflent (1345), tenint present la varietat de repertori existent,foren 
els retaules de santa Úrsula i de sant Llorenç, ambdós a l’església de sant Llorenç de 
Lleida i el retaule de santa Maria de Santa Coloma de Queralt. Per altra banda, cal tenir  

25 PITARCH, A. J.; DALMASES, N., istòria de l’Art Català. L’Art òtic, segles XIV-XV. Volum III. 
Bar celona, Edicions 62, 1984, pp. 102-108.

26 PITARCH, A. J.; DALMASES, N., op. cit., pp. 109-116.

27 PITARCH, A. J., DALMASES, N., op. cit., pp. 134-135.
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present la decoració i la talla de pedra del sepulcre de Pere IV de Queralt i Alamanda de 
Rocabertí a l’església de santa Maria de Bell-lloc a la mateixa població28.

El seguidor més reeixit de Jaume Cascalls fou el seu esclau Jordi de Déu, procedent 
de Messina, Sicília, documentat a Poblet i Lleida entre 1361 i 1367, sota les ordres del 
seu mestre. Fou un escultor d’una gran itinerància pel territori de la Corona catalano-
aragonesa i el 1378 apareix documentat com a ciutadà de València. La gran obra docu-
mentada és el retaule d’alabastre dedicat a sant Llorenç de l’església parroquial de santa 
Coloma de Queralt, documentat entre 1386 i 1387, època en que ja treballava amb inde-
pendència a Jaume Cascalls, probablement mort el 1379, moment en que es considerà 
Jordi de Déu com el millor escultor de la Corona d’Aragó29.

Tal i com queda manifest, el segle XIV a Catalunya fou una època de grans movi-
ments i avenços artístics, tan en el transvasament de mestres com de corrents artístics, els 
quals el dotaren de gran magnificència, propiciant així la crida i demanda de les innova-
cions cultivades des de la Cort a la resta del territori de la Corona, com pogué ser More-
lla, arribant a estendre la seva influència cap a altres vil·les com Culla, població altament 
beneficiada i de gran rellevància, ja que l’ardiaconat de Culla fou creat com a dignitat del 
capítol de la catedral de Tortosa, gràcies a les seves rendes30. 

En aquest context Morella esdevingué un centre canalitzador gràcies a la seva situació 
privilegiada, geogràficament, al trobar-se en la confluència dels regnes d’Aragó, València i 
Catalunya, a més de beneficiar-se de dues rutes com eren la de Saragossa-Alcanyís-More-
lla-Sant Mateu-Vinaròs-Peníscola-Castelló-València; i Mo re lla -Trai guera-Ull decona-Tor-
tosa-Tarragona-Barcelona31. 

Aquesta situació privilegiada permeté a Morella de veure’s beneficiada per tot un 
seguit de moviments i translacions entre diferents poblacions de mestres escultors, tal i 
com testimonia la presència d’escultors com Pere de Bonull, mestre d’obres, autor dels 
sepulcres de Jaume II i Blanca d’Anjou al monestir cistercenc de Santes Creus, i a Mo-
rella com a mestre d’obres de Santa Maria la Major32. Un fet com és aquest, permet es-
tablir una seqüència de l’ambient artístic de Morella durant el segon quart del segle XIV, 
partint del pes de la cort del rei Jaume II, la Catedral de València, com a centre receptor 
de models forans, i el rei Pere el Cerimoniós com a comitent artístic, tenint presents nu-
clis propers geogràficament i temporal de gran importància com les catedrals de Lleida i 

28 PITARCH, A. J., DALMASES, N., op. cit., pp. 143-146.

29 PITARCH, A. J., DALMASES, N., op. cit., pp. 147-149.

30 ALANYÀ I ROIG, J., «Morella, floreciente villa real (siglos XIII-XVI)». La memòria Daurada, obra-
dores de Morella, segles XIII-XVI. València, Fundació Blasco de Alagón, 2003, pp. 28.

31 ALANYÀ I ROIG, J., op. cit., pp. 28.

32 ALANYÀ I ROIG, J., op. cit., pp. 44.
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Tarragona, i el monestir de santa Maria de Poblet, el qual estava estretament vinculat 
amb el monestir cistercenc de santa Maria de Benifassà33.

Les noves aportacions escultòriques arribaren a poblacions com Sant Mateu i Culla, 
on s’hi erigiren dues obres connectades amb l’art de la cort derivades dels models d’Aloi 
de Montbrai, com són el retaule de la Trinitat (Sant Mateu, església arxiprestal) i el re-
taule del Salvador (Culla, església parroquial). També cal anomenar, tot i que de crono-
logia posterior, el fragment d’un cap, també identificat com el Salvador, conservat a 
Culla i relacionat amb els models de Jordi de Déu, els quals arribaren fins a la capella i 
retaule de sant Llorenç i sant Vicent màrtir de Morella34. 

La presència de models derivats de l’art de la cort en poblacions com Sant Mateu i 
Culla, es pot comprendre pel fet que ambdues esglésies foren les més importants de la 
diòcesi de Tortosa, ja que sant Mateu era l’arxiprestal i la seu de l’ordre de santa Maria 
de Montesa i Culla que aconseguí una forta presència gràcies a ser ardiaconat de la cate-
dral de Tortosa. 

A l’església arxiprestal de Sant Mateu s’hi conserva el retaule de la Trinitat, encar-
regat per la família «Rosí» o «Roçí», tal i com indica l’escut heràldic de la predel·la i el 
guardapols, i també present en la clau de volta que tanca la coberta de la capella major. 
Conservat de manera fragmentària entre l’església i el Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya, s’hi poden apreciar restes de policromia daurada i vermellosa als arcs i el fons vidri-
at blau. Flanquejat per les figures de sant Pere i sant Pau acollides per un pinacle, el 
centre havia d’estar presidit per l’escultura, també de pedra, de sant Mateu o el Salvador 
(actualment perduda) igualment coronada per un pinacle. El retaule estava format per 
quatre carrers laterals de tres escenes cadascun i una predel·la decorada de trilòbuls amb 
efígies de sants i santes i una sobre predel·la decorada amb flors de quatre pètals inscrites 
dins de circumferències. Aquest últim element es pot trobar en retaules datats a l’entorn 
de 1340-1370 com el de l’església de Sant Llorenç de Lleida i el de Santa Coloma de 
Queralt35. 

L’autor d’aquest retaule, l’anomenat Mestre de Sant Mateu, s’ha identificat com 
l’autor d’altres conjunts escultòrics realitzats a la zona del Maestrat i el nord del Regne 
de València com el retaule de sant Miquel Arcàngel de Canet lo Roig, conservat entre el 

33 JOSÉ I PITARCH, A., OLUCHA I MONTINS, F., «Secuencia de context de la escultura en Morella, 
siglos XIII-XVI.» La memòria Daurada, obradores de Morella, segles XIII-XVI. València, Fundació 
Blasco de Alagón, 2003, pp. 96-97.

34 JOSÉ I PITARCH, A.; OLUCHA I MONTINS, F., op. cit., pp. 108; FUMANAL ,M. A.; MONTOLÍO, 
D., La luz de las im genes, Sogorb. València, fundación de la Luz de las Imágenes. 2001. Fitxa de 
catàleg 24, pp. 292.

35 FUMANAL, M.; MONTOLÍO, D., La memòria Daurada, obradores de Morella, segles XIII-XVI. Va-
lència, Fundació Blasco de Alagón. 2003, pp. 242-247.
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Museu Nacional d’Art de Catalunya a Barcelona, el Museu Marés de Barcelona i l’esglé-
sia parroquial de dita població; un fragment que podria haver format part del conjunt del 
monestir de Santa Maria de Benifassà i que es conserva a la catedral de Tortosa; un frag-
ment que suposadament procedia del monestir de Sant Pere de Rodes; un relleu amb la 
imago pietatis, procedent del retaule de la Trinitat de sant Mateu i conservat al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya; dos fragments de predel·la amb sant Pau i sant Domènec i 
dos apòstols del monestir de santa Maria de Benifassà i conservat al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya; i el fragment del retaule que representa el Salvador de Culla. Tot 
aquest seguit d’obres, recorden les línies creades als tallers vinculats a la Corona, esta-
blerts al Regne de València a partir d’ Aloi de Montbrai36, i altres mestres encara no co-
neguts.

Els retaules de la Trinitat de Sant Mateu (ca. 1360-1380), el de sant Miquel Arcàn-
gel de Canet lo Roig (ca. 1375-1390) i el retaule de sant Llorenç i sant Vicent màrtir de 
santa Maria de Morella (ca. 1375-1385/90), aquest últim dins de les referències de 
Jordi de Déu, es podrien considerar les pedres clau per comprendre la creació del re-
taule de la capella del Castell d’Orpesa. Malgrat que encara no es pot saber a qui esta-
va dedicada la seva advocació, gràcies als fragments trobats i els paral·lels establerts 
amb dites obres, connectades amb exemplars de l’Escola de Lleida com els retaules de 
santa Úrsula i de sant Llorenç, s’ha pogut determinar que estava compost de tres car-
rers, dos de laterals i un de central amb dosser que acolliria l’escultura a qui anava 
dedicat el retaule, separats per entrecarrers o filloles sota dossers, predel·la i taberna-
cle37 i sobrepredel·la (figs. 9 i 10).

Prenent com a base l’estructura del retaule de sant Llorenç de Lleida, s’han dividit 
els carrers en tres escenes, i a falta de més informació, la part superior es presenta sense 
pinacle i cresteria, recolzant dita opció en el retaule de santa Úrsula de la mateixa esglé-
sia i la possible distribució del de sant Miquel Arcàngel de Canet lo Roig.

Gràcies a la informació que els fragments estudiats han aportat, s’ha pogut re-
compondre cada escena amb tres arcs (el central més alt que els laterals) que neixen 
de dues mènsules i florons als nusos de l’arc (fragment F35), roleus vegetals a l’ex-
tradós i una fulla desplegada i partida al centre per dues petites glans, als carcanyols 
(fragment F32). La sobrepredel·la està formada per set quadrilòbuls separats cadas-
cun d’ells per tres llancetes unides. Considerant les proporcions del retaule, s’ha 

36 FUMANAL, M.; MONTOLÍO, D., op. cit., pp. 242-247.

37 En l’estat en el que es troba la reconstrucció del retaule, no s’hi han inclòs els entrecarrers, les filloles 
i el tabernacle. Malgrat conèixer paral·lels contemporanis que dónen noticia de la seva existència, no 
s’han pogut identificar encara els fragments que conformarien dita estructura. Sí que s’ha cregut oportú 
representar la predel·la com a element invariable en tots els retaules, prenent com a model el de sant 
Llorenç de Lleida.
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estructurat la predel·la en sis escenes i un tabernacle al centre. Tot aquest seguit 
d’elements, han permès la restitució d’un retaule de 1,80 metres d’ample per 2,00 
metres d’alt, mesures molt apropiades tenint en compte les reduïdes proporcions de 
la capella del castell d’Orpesa.

Durant l’inventari i enumeració de les peces, s’ha pogut apreciar com moltes d’elles 
conservaven restes de policromia, destacant la presència de tres pigments: l’atzur en els 
camps de l’extradós dels arcs, a imitació dels vidriats (fragment F31); el vermelló en els 
fons de les escenes i or en els elements decoratius més delicats com els roleus, les fulles 
dels extradós i les flors dels nusos dels arcs. Aquestes característiques es poden veure 
clarament als retaules de Canet lo Roig i el de la Trinitat de Sant Mateu (figs. 9 i 11).

CONCLUSIONS

Els resultats de l’estudi que s’ha realitzat a l’entorn del retaule d’Orpesa, han permès 
concloure que la comitència de dita obra estaria sota la influència de Pere de Tous, mes-
tre de l’Ordre de Montesa amb seu a Sant Mateu del Maestrat, o el seu fill Jofre, en una 
cronologia a l’entorn de 1370 o 1380, prenent com a element de referència el retaule de 
la Trinitat de l’església arxiprestal, a datar entre 1360-1380, relacionat també amb la clau 
de volta de la capella major, on també hi apareix l’heràldica de «Roçí». Si es té en con-
sideració la importància de Sant Mateu per la seva connexió amb l’art reial i la seva rela-
ció amb personatges dels estaments més elevats que requerien de les millors produccions 
artístiques, resulta força versemblant pensar que aquesta població procurés tenir un tre-
ball escultòric derivat dels models més rics i delicats que en aquest moment es podien 
trobar a la Corona d’Aragó. 

Partint de la importància que santa Maria de Montesa tingué a tot el territori del Nord 
del Regne de València, resulta evident creure que dos dels millors conjunts escultòrics 
creats en aquesta àrea geogràfica derivat de l’art d’Aloi de Montbrai i el filtre de Jaume 
Cascalls, a part del retaule de la Trinitat de sant Mateu, es trobessin en dues poblacions 
pertanyents a dit ordre de cavalleria, com foren Culla i Canet lo Roig. 

Deixant de banda el retaule de Culla, pel fet que només es conserva la imatge central, 
un lleó i un fragment d’una de les escenes, i prenent com a referència el de sant Miquel 
de Canet lo Roig, es pot afirmar que el retaule de la capella del castell d’Orpesa es rea-
litzà a l’entorn del mateix mestre, ja que els paral·lelismes i similituds són més que evi-
dents, fet que pren consistència tenint en compte les possessions de Montesa. Malgrat no 
tenir pràcticament fragments figurats de les escenes del retaule, els elements decoratius 
estan concebuts a partir dels mateixos esquemes i principis, llevat que el d’Orpesa pre-
senta una major finor i detallisme en dits elements, fet que no és d’estranyar tenint en 
consideració que el retaule d’Orpesa anava destinat a la capella particular del senyor del 
castell, Pere de Tous, mestre de Montesa entre els anys 1327 i 1374 . 
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Així doncs, realitzant una comparació entre els elements dels dos retaules, s’aprecia 
com l’estructura que segueixen, podria partir dels mateixos esquemes, és a dir, tres car-
rers amb tres escenes als laterals i una escena central per ubicar l’escultura corresponent 
a qui es dediqués l’altar; una sobrepredel·la amb quadrilòbuls acollits dins de circumfe-
rències separats per elements fitomòrfics que s’adapten a l’espai buit entre ells en forma 
de triangle, en el cas de Canet lo Roig, i de tres puntes i llisos a l’interior en el cas d’Or-
pesa. La disposició de les escenes en l’espai i de l’estructura general del cos del retaule 
es pot posar en consonància amb les estructures desenvolupades als retaules que Cascalls 
inspirà a l’Escola de Lleida a partir del de santa Úrsula fins al de sant Llorenç i santa 
Llúcia de l’església de sant Llorenç, així com també el detall de policromar de blau els 
fons, enlloc de vidriar-los. 

Tan en el retaule de sant Miquel Arcàngel com en el d’Orpesa, les escenes estan 
acollides per una motllura de tres arcs que neix d’una mènsula, creant dos arcs a la part 
superior de l’escena que moren en dues flors que podrien representar dos claus de volta, 
representades en pla i vistes frontalment. L’extradós de l’arc està decorat per roleus ve-
getals que encara no han esclatat, i als carcanyols s’hi representen dues fulles lobulades 
desplegades marcant el pecíol al centre, en el cas de Canet, i dues fulles d’alzina amb 
dues glans al centre en el retaule d’ Orpesa. 

Una vegada més, la recomposició d’aquest retaule, ha aportat un nou element per 
enriquir el coneixement de la producció de l’art de la Corona catalano-aragonesa, ja que 
el corpus d’obra derivat dels tallers reials, s’ha enriquit amb una nova obra. 

Per tant, la importància d’aquesta, no rau solament en la seva existència per sé, sinó 
perquè a més a més, es pot posar en relació directa amb les obres encomanades per mem-
bres dels més alts estaments socials de l’època, per tal de ser ubicats en centres estratè-
gics, com Sant Mateu, Canet lo Roig o Culla, legitimant així, la seva posició, benefici-
ant-se de l’alta reputació que els suposaria tenir una obra derivada dels tallers reials sota 
el seu mecenatge. 

L’estat en el que es troba l’obra estudiada, és degut als atacs de pirateria que Orpesa 
patí l’any 1619, els quals deixaren la població devastada i assolada. És en aquest moment 
quan el retaule es degué destruir. Tal i com si es tractés d’un atac d’iconoclàstia, el retau-
le quedà esmicolat al llarg de la capella del castell i altres dependències, quedant soterrat 
sota d’espesses capes de terra i farciment a finals del segle XVII, moment en què es re-
novà el castell i les seves estructures foren reconvertides en pati d’armes, quedant els 
fragments de pedra enterrats i caient a l’oblit.

Per acabar el present article, es creu necessari apuntar la importància que suposa el 
fet de recuperar i recompondre el passat. Gràcies a la tecnologia existent i la suma de les 
diferents disciplines acollides dins de les humanitats, el nostre patrimoni pot reviure, 
beneficiant, en primer lloc, la societat que l’envolta, perquè recuperant la memòria per-
duda, el passat pot ressorgir com un element que doni sentit al present i una perspectiva 
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de futur. Aquesta és la intenció que s’ha pretès complir amb el primer estudi i restauració 
virtual en 3D del retaule del castell d’Orpesa, el qual de no tenir-ne cap notícia, ha apor-
tat informació suficientment valuosa com per poder deixar constància de la voluntat ex-
pressa d’embellir i ornar la capella del castell per part d’un dels personatges més influ-
ents de la societat de la segona meitat del segle XIV al nord del País Valencià, estenent 
així la seva ascendència de manera precisa i estudiada entre les poblacions de Sant Ma-
teu, Culla, Canet lo Roig i Orpesa. És per aquest fet, que a continuació es mostra la re-
construcció en 3D del retaule de la capella del castell d’Orpesa38.

38 FUMANAL, M.; MONTOLÍO, D., op. cit., pp. 242-247.
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Fig. 1. Plànol de la planta general de l’excavació on s’hi pot veure la sala gòtica.

FIGURES
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Fig. 2. Vista en perspectiva de la sala gòtica excavada4.

Fig. 3. Imatge superior: projecció dels fragments F4, F5 i F28. Escala 10cm.
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Fig. 4. Imatge dreta: anastilòsi d’escena tipus, conté els fragments F4, F5, F28 i F31. Escala 
10 cm.
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Fig. 5. Projecció sobre els fragments F22, F23 i F24. Escala 10 cm.

Fig. 6. Anastilòsi de la sobrepredel·la. Escala 10 cm.
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Fig. 7. Projecció sobre els fragments F3 i F30. Escala 5 cm.

Fig. 8. Anastilòsi del dosser, inclou els fragments F2, F3 i F30. Escala 5 cm.
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Fig. 9. Retaule de sant Miquel Arcàngel procedent 
de Canet lo Roig, actualment conservat entre el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’església 
parroquial de Canet lo Roig.
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Fig. 10. Reconstrucció del retaule de la Trinitat de l’església arxiprestal de sant Mateu del 
Maestrat38.
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Fig. 11. Detalls on s’hi poden apreciar les restes de policromia i vidriats de les escenes i 
carcanyols del retaule de la Trinitat de l’església Arxiprestal de Sant Mateu del Maestrat.
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Fig. 12. Fragment F35.

Fig.13. Fragment F32.
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Fig. 14. Fragment F31.
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Fig. 15. Restitució hipotètica de la totalitat i estructura del retaule de la capella del Castell 
d’Orpesa. Escala 10 cm.
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Garcia Gener:  
un pintor de Tortosa del primer Renaixement
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Resum:

El nostre estudi aporta un seguit de dades documentals al voltant de la figura del pintor Garcia Gener, un 
artista actiu a Tortosa durant les dues primeres dècades del segle XVI, però del qual malauradament fins ara no 
hem pogut identificar cap obra seva conservada. Entre aquestes notícies hi destaca la transcripció i estudi de 
tres contractes per pintar retaules: dos destinats a capelles de la catedral de Tortosa i un altre per a la parròquia 
del Forcall (comarca dels Ports).
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Abstract 

Our study provides a series of documentary data about the figure of the painter Garcia Gener, an artist 
active in Tortosa during the first two decades of the sixteenth century, but which unfortunately we have not 
been able to identify any of his works preserved. These news highlights transcription and study of painted 
altarpieces three contracts: two chapels designed to Cathedral of and another for the church of Forcall (Els 
Ports).
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1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest reball d’investigació és aportar un recull documental al voltant 
de la figura del pintor Garcia Gener, actiu a la ciutat de Tortosa les dues primeres dèca-
des del segle XVI. Tot i que, de moment, no tenim cap obra conservada i identificada 
d’aquest artista, les dades que aporten alguns d’aquests documents, com ara el text ínte-
gre de tres contractes per a retaules, dos per a capelles de la catedral de Tortosa i un tercer 
per a l’església parroquial del Forcall (comarca dels Ports) ens indiquen que era un artis-
ta prou capaç d’emprendre obres de gran magnitud i complexitat iconogràfica.

A més del text íntegre dels contractes dels tres retaules esmentats, aquest pintor va 
realitzar altres dues obres similars, de les quals malauradament només disposem de do-
cuments de rebut per la feina feta, a més d’un seguit de treballs de tipus decoratiu per al 
municipi de Tortosa.

2. APUNTS BIOGRÀFICS DE GARCIA GENER

Més enllà de la seva activitat com a pintor, coneixem ben poques dades biogràfiques 
d’aquest artista. El primer esment documental d’ell conegut fins avui correspon a un 
contracte, signat el dia 8 de febrer de l’any 1506, pel qual es comprometia a enllestir part 
d’un retaule, inicialment acordat amb el pintor Lluís Montoliu amb la confraria del Cor-
pus dels sastres de Tortosa (apèndix documental n m. 1).2 

El 27 de setembre de l’any 1508, juntament amb la seva esposa Dolcina,  batejava a 
la catedral una nena anomenada Joana.3

El dia 10 de gener de l’any 1511, amb el pintor Esteve de Morillo, signava àpoca als 
marmessors del jurista Pere de Giner, ja difunt, pel valor de 30 lliures de moneda barce-
lonesa, com a primera paga del preu i valor d’un retaule dedicat a sant Pere, encarregat 
per disposició testamentària del jurista (apèndix documental n m. 2). Malauradament, 
fins ara no hem localitzat el text del contracte4 d’aquesta obra entre els protocols notari-
als del notari Joan Menor, conservats a l’arxiu de la catedral de Tortosa.5

2 ACTo (= Arxiu de la catedral de Tortosa) Protocols Notarials. Benet ius, documents solts.

3 ACTo. Baptismes, 1, f. 265. 

4 De fet, els dos textos de contractes per a obres de Tortosa els hem localitzat en papers solts ubicats a 
les bosses que formen els plecs dels pergamins de les cobertes dels volums de protocols, fet que ens fa 
sospitar que tant aquest contracte de la capella de sant Pere com el posterior de la capella de la Mare de 
Déu de l’Esperança també fossin copiats en papers solts, de moment no recuperats entre la nombrosa 
documentació solta i pendent de classificar de l’arxiu capitular de Tortosa.

5 ACTo. Protocols Notarials. Joan Menor, 16. 
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El dia 11 de juny de l’any següent, el 1512, tenim documentada la seva primera 
feina pel municipi de Tortosa: en aquest cas es tractava de pintar catorze escuts de la 
ciutat (apèndix documental núm. 3) en els set ciris emprats en la processó del Corpus.6 

L’any 1513 i per la festa de la Mare de Déu de la Candelera, el municipi de Tortosa 
(apèndix documental núm. 4) li tornava a encarregar feines de pintar els escuts de la 
ciutat a sobre de ciris, en aquest cas els destinats per aquella festa.7 Al mes següent el 
pintor tornava a ser contractat pel municipi per a què pintés l’escut de Tortosa (apèndix 
documental núm. 5) en el ciri dels tres procuradors de la ciutat per la processó del Cor-
pus.8

De l’any 1515, coneixem dues feines menors encarregades a Gener pel municipi: 
el 27 de març (apèndix documental núm. 6), rebia vuit sous per pintar els quatre evan-
gelistes en una post  de fusta,9 i el 13 d’octubre dotze sous per pintar el portapau de 
fusta de la capella de la casa de la Ciutat10 (apèndix documental núm. 7). En el fogatge 
recollit aquell any, després de les corts de Lleida, el seu nom apareix com habitant a la 
parròquia de santa Clara, una de les quatre en què es dividia administrativament la 
ciutat de Tortosa.11 El dia 21 d’agost d’aquell any també batejava una altra filla ano-
menada Quitèria 12 

El 1516, tal com era habitual els darrers anys, feia una petita feina decorativa per al 
municipi de Tortosa (apèndix documental núm. 8) ja que el 19 d’abril cobrava 3 sous per 
pintar dues portes d’armaris ubicats a l’entrada de la casa de la ciutat.13 El 30 de novem-
bre, però, signava acord per la fins ara única obra seva documentada fora de la ciutat, ja 
que els jurats del lloc de Cinctorres14 li encarregaren un retaule dedicat a sant Josep, 
possiblement per situar-lo en una de les capelles d’aquella parròquia de la comarca dels 
Ports (apèndix documental núm. 9).

6 ACBEB (= Arxiu Comarcal del Baix Ebre). Fons Municipal de Tortosa, Clavari, 1512-1513, f. 10.

7 ACBEB. Clavari, 1512-1513, f. 19v.

8 ACBEB. Clavari, 1512-1513, f. 20.

9 ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1514-1515, f. 17. i Federico Pastor y Lluís. «El arte 
pictórico en Tortosa (1347 a 1703)», La uda, 34 (1915): 247. 

10 ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1515-151 , f. 19v.

11 MUÑOZ, Joan-Hilari, «La demografia de la ciutat de Tortosa en el primer terç del segle XVI», Col lo-
quis de la VIII esta del enaixement, Tortosa: Centre d’Estudis «Francesc Martorell- Ajuntament de 
Tortosa» (2005), 31-67.

12 ACTo. Baptismes, 1, f. 364v.

13 ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1515-151 , f. 18.

14 EIXARCH, Josep, «Páginas de historia cinctorrana, en protocolos notariales. s. XVI y XVII». Boletín 
Cinctorres 3, 51.
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El 1517 continuava emprenent petites feines de decoració pictòrica per al municipi 
de Tortosa, ja que el dia 29 de setembre d’aquell any, cobrava 30 sous per pintar els es-
cuts de la ciutat a sobre d’unes cortines de cànem15 (apèndix documental núm. 10).

De l’any 1518 no el tenim documentat fent cap treball, però a començaments del 
següent, concretament el dia 4 de gener de 1519, va signar un contracte (apèndix docu-
mental núm. 11) amb els majordoms de la confraria de les Ànimes, ubicada a una de les 
capelles del sector nou de la catedral de Tortosa.16 A finals d’aquell any, el dia 7 de de-
sembre, Gener cobrava 12 sous i 12 diners del clavari de la ciutat (apèndix documental 
núm. 12) per treballs decoratius de pintura a les banderes i d’altres elements emprats en 
la rebuda que es féu a l’emperador Carles en la seva visita a Tortosa.17

Finalment, el dia 2 de maig de l’any 1520 signava àpoca per valor de 24 lliures mo-
neda barcelonesa, per part del preu i valor d’un retaule (apèndix documental núm. 13) 
destinat a la capella de la Mare de Déu dels Socors,18 ubicada al claustre de la catedral de 
Tortosa.19 El dia 21 del mateix mes signava una altra àpoca a dos dirigents d’aquesta 
confraria per valor de 17 lliures i 4 sous pels treballs fets per ell fins aquell moment en 
l’esmentat retaule.20

Aquesta fou possiblement la seva última obra artística, ja que l’últim termini del 
preu, 10 ducats d’or, pagat el 31 d’octubre de 1521 per Jaume Marquès i Antoni Roget, 
majordoms de la confraria, ja no el cobrà ell sinó la seva vídua.21 Si Garcia no va poder 
acabar la seva feina abans de morir, possiblement ho va fer el pintor Pere Cristòfol, criat 
seu, que el dia 10 de febrer de 1522, va cobrar 12 sous per pintar senyals en ciris i torxes 
de la Ciutat.22

Al fogatge dels anys 1520-1522 consta la viuda de «mestre arcia, pintor» vivint a 
la  parròquia de l’Alfòndec,23 ubicat al sector meridional de la ciutat medieval i que era 
una zona habitada per classes populars i menestrals de la ciutat. Possiblement la seva 

15 Aquestes peces de cànem amb pintures eren habitualment emprades com un substitut econòmic dels 
tapissos brodats i eren ben presents als inventaris de les cases de la ciutat en aquella època.

16 ACTo. Protocols Notarials. Joan Menor, acords capitulars 14 -1503, document solt.

17 ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 151 -20, f. 14.

18 MUÑOZ, Joan-Hilari, «Tres capelles de la catedral de Tortosa al Cinc-cents», Butlletí Arqueològic V, 33 
(2011), p. 221-238.

19 ACTo. Protocols Notarials. Joan Menor, 21.

20 ACTo. Protocols Notarials. Joan Menor, 22.

21 ACTo. Joan Menor, man.-not., 21, s/f.

22 MUÑOZ, Joan-Hilari i ROVIRA, Salvador-J. Art i artistes a Tortosa durant l’època moderna. Tortosa: 
Cooperativa Gràfica Dertosense 1999, 76.

23 ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Secció paper. Com  III-34.
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mort prematura, atenent al fet de les dates de bateig de les seves filles poc anys abans del 
seu traspàs, cal cercar-les en l’impacte d’una epidèmia de pesta que va afectar la ciutat 
de Tortosa durant els mesos centrals de l’any 1520 i que va causar un nombre sense 
quantificar de víctimes.24

Aquesta mort va estroncar una trajectòria molt fructífera d’un artista que va contrac-
tar fins a cinc retaules en els catorze anys que el tenim documentat treballant. La seva 
desaparició, va permetre la consolidació d’un altre pintor a la ciutat: Vicent Desi, inicia-
dor d’una llarga nissaga d’artistes que arribarà fins als anys centrals del segle XVII.

3. ELS RETAULES

Tal com acabem de comentar, el pintor Garcia Gener en els catorze anys que l’hem 
documentat treballant, va contractar almenys cinc retaules: quatre per a capelles de la 
catedral de Tortosa: part del dels Sastres, el de sant Pere, el de les Ànimes del Purgatori 
i el de la Mare de Déu dels Socors i un per a l’església parroquial de Cinctorres.

D’aquests cinc retaules tenim el text íntegre del contracte en tres casos: Sastres, 
Ànimes del Purgatori i sant Josep de Cinctorres; i en els altres dos (sant Pere i la Mare de 
Déu dels Socors) només rebuts per feines fetes per la qual cosa desconeixem en detall les 
característiques que tindrien. 

1. El retaule de la confraria dels sastres

Aquesta fou la seva primera obra documentada fins ara. El text de l’acord entre el 
pintor i els majordoms d’aquesta confraria, signat el 8 de febrer de l’any 1508, se super-
posava, modificant diverses parts, a un contracte previ signat entre els dirigents de la 
confraria amb el pintor Lluís Montoliu  el dia 11 de juliol de l’any 1500, que no es va 
deure complir per la mort del pintor.

Abans de parlar del contracte entre Gener i el sastres ens cal fer cinc cèntims de la 
capella del Corpus de la catedral de Tortosa i del pintor Lluís Montoliu. La capella, de la 
qual actualment només es conserva la seva portalada, tapiada pels murs del primer tram 
de la capella barroca de la Mare de Déu de la Cinta, estava ubicada en el claustre de la 
catedral25 i segurament fou construïda la segona meitat del segle XIV, durant el temps 
que es va potenciar el culte a les Sagrades Formes. Va desaparèixer durant la segona 
meitat del segle XVII quan el seu espai fou ocupat per l’esmentada capella de la Cinta.

24 MUÑOZ, Joan-Hilari, «La demografia..., 43-45.

25 Apareix descrita al claustre de la catedral durant la visita pastoral feta pel bisbe Ferran de Lloaces el 
1554. ACTo. Visites Pastorals, any 1554.
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Pel que fa a Lluís Montoliu, era fill del també pintor Valentí, natural de Tarragona 
però establert a Sant Mateu, on creà un actiu taller que abastí d’obres pictòriques la zona 
nord de la diòcesi de Tortosa durant diverses dècades. Sembla ser que en un moment 
determinat, segurament a començaments de la dècada dels setanta, Lluís es va establir a 
Tortosa on desenvolupà una activa tasca artística, treballant tant per al municipi de la 
ciutat, com fent retaules per a la parròquia de Batea, l’ermita del Coll del l’Alba26 o 
aquest dels Sastres, que malauradament no va deure poder acabar a causa de la seva 
mort. La única obra documentada d’aquest artista i conservada a la ciutat de Tortosa en 
l’actualitat és la pintura aplicada a la clau de volta del primer tram de les naus de la cate-
dral, feina realitzada l’any 1496.27

Ja hem comentat que l’acord de Gener amb els sastres (apèndix núm. 1) se superpo-
sava físicament a sobre del paper on s’havia escrit un contracte anterior amb Montoliu. 
Aquest fet dificulta en certs moment la lectura, tot i que amb petites llacunes, el text 
queda prou complet. 

El contracte detallava les parts del retaule on el mestre Gener havia d’intervenir: 

•	 l’escena	del	Sant	Sopar,	on	havia	de	pintar	«...	 esuchrist ab tots los apòstols aseguts 
en la taula, tenint lo Corpus en la mà, vestit de morat escur, donant la benedictió, 
senyant la taula, e la dita vestidura a de ser morada ab fresadures d’or e un manto 
de asur, sent Pere vestit de verd e vermell, sent ohan vestit de morat, sent aume 
vestit de una sclavina he roba de morat, sent Andreu vestit de vert, axí mateix, tots 
los altres quom millor porà ...», es a dir es donaven unes pautes bastant estrictes pel 
que fa als colors de les robes de les figures a representar, per exemple.

•	 al	peu,	havia	de	fer	una	predel·la	amb	cinc	passatges	de	la	Passió,	aquelles	que	
la confraria decidiria i faria saber al pintor.

•	 al	capdamunt	en	comptes	de	posar	l’habitual	Calvari,	calia	pintar	a	sant	Gregori	
celebrant missa, acompanyat d’àngels i sants, tema prou recurrent a l’època en 
què se signa l’acord.

•	 a	les	polseres	havia	de	posar	dos	profetes	a	la	part	baixa,	a	triar	pels	dirigents	de	
la confraria.

•	 també	s’obligava	al	pintor	a	emprar	«...	hor fi ...» a les parts del retaule on fos 
necessari, com ara a «... les diademes, fresadures enbotides e daurades de hor 
fi, e piquades com la dita hobra se pertany ...».

26 VIDAL, Jacobo, El pintor de la ciutat (Tortosa, segles XIV-XV). Valls: Cossetània Edicions 2010, 41-42.

27 ALMUNI, Victòria i LLUÍS, Josep. La Catedral de Tortosa. uia històrica i descriptiva. Tortosa: 
capítol catedral 2000, 51.
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•	 finalment,	s’establia	que	havia	de	fer	retocs	(possiblement	per	enllestir-los)	al	
«... braç de la Pietat e lo càlcer ...» i que a més a més faria dues taules més, a 
banda i banda de l’altar «... ab los Evangelistes, les quals dues posts o taules 
stiguen del altar fins en terra ...», és a dir havien de cobrir completament els 
laterals de l’altar.

El pintor tenia de temps per enllestir la feina acordada mig any, a comptar des de la 
data de signatura de l’acord, i cobraria per ella la quantitat de 24 lliures de moneda bar-
celonesa, repartides en tres terminis: en començar la feina, a la meitat i un cop enllestida.

2. El retaule de Cinctorres

La fama d’aquest pintor va traspassar l’estricte marc local i així, a finals del mes de 
novembre de l’any 1516, acordava amb els jurats del lloc de Cinctorres (comarca dels 
Ports) la pintura d’un retaule destinat possiblement a una de les capelles de l’església 
parroquial d’aquell lloc (apèndix núm. 9). El text de l’acord, tal com era habitual en 
aquests casos, detallava profusament les condicions imposades a l’artista per part dels 
clients:

•	 la	pintura	seria	a	l’oli,	però	s’obligava	a	emprar	or	en	les	diademes	i	fresadures	
dels vestits de les figures, clara reminiscència del gòtic, encara ben viu en el gust  
artístic habitual de la clientela de les nostres terres en aquella època. La mateixa 
tècnica de daurat s’havia d’aplicar a «... les copades, e bocels, e pilars, e archets, 
e tribes e altres fulatges que en dit retaule y ha obrats de fusta, sien tots daurats 
de or bronyit fi ...»

•	 Al	bancal	havia	de	representar	els	quatre	doctors	de	la	església	(sant	Ambròs,	
sant Agustí, sant Jeroni i el Papa Gregori I), emmarcant la Pietat, la qual s’ubi-
caria	al	centre	de	la	predel·la.	Cadascuna	d’aquestes	figures	havien	d’anar	ubi-
cades a una taula, fent-ne un total de cinc.

•	 Al	carrer	central	havia	de	representar	el	sant	titular	del	retaule,	encara	que	aquest	
havia d’estar acompanyat també de les ànimes del Purgatori i del infern.

•	 A	sobre	de	la	figura	central	de	sant	Josep	s’havia	de	pintar	el	Paradís	i	a	sobre	
d’aquest la Trinitat ab «... lo cruciffici ...»

•	 A	banda	i	banda	de	la	taula	central	s’havien	de	pintar	les	figures	de	sant	Cosme	
i sant Damià a una banda i a l’altra, sant Sebastià i sant Fabià. Els tres primers  
sants estaven relacionats amb temes de salut i el tercer sovint era invocat com 
protector contra la pesta.

•	 A	les	polseres	s’havien	de	representar		un	total	de	deu	figures:	l’Angel	Custodi	
amb l’escut de la vila, santa Quitèria, sant Joan Evangelista, sant Francesc, sant 
Marc, sant Domingo, santa Maria Magdalena, santa Bàrbara, sant Onofre i santa 
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Llúcia, amb les diademes i fresadures dels vestits decorades amb pa d’or, com 
la resta del retaule.

•	 El	 jurats	 li	 lliuraven	 l’estructura	de	 fusta	 del	 retaule	 a	Cinctorres	 i	 el	mestre	
pintor s’havia d’encarregar de transportar-lo a despeses seves fins a Tortosa i 
retornar-lo un cop l’hagués enllestit.

•	 Per	la	feina	de	pintar	i	daurar,	Garcia	Gener	cobraria	50	ducats,	és	a	dir,	52	lliu-
res i 10 sous, a cobrar en tres terminis: al començar l’obra, a la meitat del treball 
i un cop retornat el retaule al seu lloc a l’església parroquial de Cinctorres.

•	 Finalment,	es	donava	de	termini	al	pintor	per	enllestir	totalment	la	feina	un	any,	
incloent el transport fins el seu destí. 

3. El retaule de les Ànimes del Purgatori

El tercer retaule del qual disposem del text del contracte fou acordat el dia 4 de gener 
de l’any 1519 amb els dirigents de la confraria de les Ànimes del Purgatori (apèndix 
documental núm. 11). D’aquesta confraria, de la qual inicialment només hi formaven 
part els carnissers, hi tenim documentació des de l’any 1502 i tenia la seu a una de les 
capelles de la catedral, concretament la ubicada al tercer tram de les naus, al sector nou 
de la Seu de Tortosa.28

El contracte, molt explícit pel que fa les condicions imposades a l’artista, conté un 
seguit de punts acordats entre ambdues parts:

•	 en	primer	lloc	s’establien	les	mesures	que	havia	de	tenir	l’obra:	vuit	pams	de	
Montpeller	d’ample,	la	predel·la	i	el	guardapols	pam	i	mig	d’ample	i	d’alçada	
onze pams i mig. Convertides aquestes mesures al sistema mètric resulta que el 
retaule	havia	de	mesurar	193	centímetres	d’ample,	la	predel·la	i	el	guardapols	
36,21 centímetres d’amplada i 277 centímetres d’alt.29 Unes mides petites en 
comparació a les dimensions arquitectòniques de la capella on havia d’ubicar-se. 
També s’obligava a l’artista a fer bocells (motllures) a les vores exteriors del 
retaule.

•	 en	segon	lloc,	els	dirigents	de	la	confraria	acordaren	que	lliurarien	al	pintor	
l’estructura de fusta del retaule, per a què ell comencés a preparar-lo per a 
pintar.

28 MUÑOZ, Joan-Hilari, «L’organització gremial a la ciutat de Tortosa al segle XVI», istòria de les 
Terres de l’Ebre. Vol. III. istòria Moderna. Tortosa: Fundació Privada Ilercavònia Futur i Universitat 
Rovira i Virgili 2011, 158.

29 TEIXIDÓ, Francesc, Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de osselló i Cerdanya 
a finals del segle XVI (15 7-15 4). Vol II. Barcelona: Fundació Noguera 2009, 729.
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•	 a	la	predel·la	s’havien	de	representar	cinc	escenes	de	la	Passió	de	Jesucrist:	al	
mig la Pietat i a banda i banda d’aquesta el Prendiment, els Assots, l’Ecce omo 
i la Coronació d’espines.

•	 a	les	polseres	s’hi	havien	de	representar	un	total	de	set	figures	de	sants:	sant	Joan	
Evangelista i sant Joan Baptista, acompanyades de l’emblema gremial, a una 
banda; a l’altra part, sant Esteve i sant Agustí i al capdamunt de tot sant Antoni, 
sant Onofre i sant Pere Màrtir. Tal com era habitual en aquella època els emmar-
cament havien de ser daurats d’or fi.

•	 a	la	taula	central	s’havia	de	representar	tota	una	complexa	iconografia	relacio-
nada amb el Purgatori i la preocupació per la salvació de les ànimes, tant de 
moda a l’època en què fou pintat el retaule: «... pintarà en la una part, dos 
Purgatoris, lo un Purgatori dels infants no bategats, ab infants  e l’altre Purga-
tori ab ànimes moltes, e algunes que los àngels les prenen per pugar a Paradís 
e, en l’altra part lo Infern ab molts diables que tormenten les ànimes, e en mig 
de dit retaule, pintarà una sglésia uberta ab tres altars, e en quisc  altar un 
prevere que diu missa, lo un que leva la òstia, e l’altre que comensa missa, e 
l’altre que és a miga missa. E de sobre dits purgatoris e infern, pintarà Paradís 
ab la magestat la Mare de Déu, Sancts, e Sanctes, ab algunes cadires buydes 
hon posen los àngels les ànimes que trahuen del Purgatori ...».

•	 la	tècnica	a	emprar	pel	pintor	també	estava	regulada,	ja	que	havia	de	fer-ho	«... ab 
molta perfectió, axí de colors com de fantasies, posant or fi en tot joch que mes-
ter serà en tot lo retaule, banch e polseres a l’oli segons per per ahuy se prati-
qua ... .

•	 es	determinava,	finalment,	el	temps	necessari	per	enllestir	l’obra:	any	i	mig	a	
comptar des del moment en què el fuster lliurés l’estructura de fusta ja acabada 
i llesta per començar a pintar i el que cobraria Gener pel seu treball (36 lliures 
de moneda barcelonesa, en els tres terminis habituals dels altres contractes).

•	 en	el	darrer	punt	s’estipulaven	les	condicions	necessàries	per	fer	la	inspecció	final	
de l’obra, tant si la confraria ho volia fer com si només ho volia fer l’artista.

Malauradament, com en els altres casos dels retaules de Gener, els canvis de moda 
van fer que segles després, concretament a començaments del segle XVIII, aquesta obra 
pictòrica fos substituïda per un altra escultòrica d’estil barroc, que encara es conserva, 
ignorant el destí final del vell retaule renaixentista, que sospitem degué ser la destrucció.

4. Els retaules de sant Pere i la Mare de Déu dels Socors

D’aquests dos retaules no disposem del text del contracte, encara que hi aportarem 
algunes dades disponibles sobre els mateixos. Pel que fa al de sant Pere, estava ubicat a 
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la capella dedicada a aquest sant a la capçalera de la catedral, no sabem com era, tot i que 
si que tenim informacions de quan va desaparèixer del seu lloc original: fou lliurat a 
l’ermita de la Mare de Déu de l’Aldea un cop l’escultor Cristòfol Cros va enllestir el 
retaule actual, contractat el 1731, a instàncies del canonge Pere Vidal.30 

Pel que fa al dels Socors, coneixem una breu descripció, feta l’any 1626 per l’histo-
riador Francesc Martorell,31 que va poder veure encara el retaule pintat per Garcia Gener, 
encara que traslladat del seu lloc original del claustre a una capella de l’absis, per tal de 
ser adaptat al nou culte a la Mare de Déu de la Cinta: «... La forma del altar es esta  En 
un nicho, o capilla que tiene en medio, est  una figura de bulto de nuestra Se ora anti-
quísima, con el ni o es s en sus braços, con el rostro tan fresco y sereno como si agora 
se pintara. Encima de la Imagen un tablón con la figura de Christo, y a los lados los 
cuatro tablones (...) El de la procesión antigua, dos milagros de mugeres pre adas, in 
genere, y a los pies de la madre de Dios un tablón con una Nave en tormenta, a quien 
libra la madre de Dios ...»32.

Possiblement quan es va inaugurar la nova capella de la Cinta, a finals de la dècada 
dels vint del segle XVIII, aquest vell retaule de Gener va deure quedar arraconat  i es va 
acabar destruint.

4. APÈNDIX DOCUMENTAL

1

1506, febrer, 8. Tortosa.

Contracte signat entre els majordoms de la confraria del Corpus, dels sastres de Tor-
tosa, i el pintor Garcia Gener per finalitzar un retaule ja iniciat anteriorment per a l’es-
mentada confraria. El document està redactat a sobre d’un contracte previ signat l’any 
1501, entre els majordoms de la confraria i el pintor Lluís Montoliu.

ACTo; Notari Benet Rius, documents solts.

Primo, que lo dit mestre Garcia Giner, pintor, promet acabar ab efecte, les coses 
següents, e metrà tot son saber e sa dilligència, çò és: Primo, acabarà la Cena en Je-
suchrist ab tots los apòstols aseguts en la taula, tenint lo Corpus en la mà, vestit de morat 

30 ALMUNI, Victòria i LLUÍS, Josep, La Catedral..., 74.

31 Aquest escriptor i músic va escriure a mitjans de la dècada dels vint del segle XVII una història de la 
devoció a la relíquia de la Cinta, al voltant de la qual l’any 1617 es va fundar una confraria.

32 MARTORELL, Francisco, istoria de la Santa Cinta. Tortosa: 1997 (reedició facsímil de la de 1905), 
129.
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escur, donant la benedictió, senyant la taula, e la dita vestidura a de ser morada ab fresa-
dures d’or e un manto de asur, sent Pere vestit de verd e vermell, sent Johan vestit de 
morat, sent Jaume vestit de una sclavina he roba de morat, sent Andreu vestit de vert, axí 
mateix, tots los altres quom millor porà, així segons és acostumat en altres retaules, e lo 
camper de dites ymatges [...], diademes, fresadures, tot sis daurat de hor fi e detràs lo 
Jesús haia un doser de croquat ab sa tuba daurada.

tem, que en lo dit peu del dit retaule aya sinch ystòries de la Passió, les que dellibe-
rarà, en mig la Pietat, bosels e diademes tot sia daurat de or fi.

tem, en la spiga del dit retaule a de ser sant Gregori quant diu missa, acompanyat de 
molts àngels e molts sants, e bosells, diademes, tot daurat de hor fi.

tem, que les polseres sien daurades, los dentells dels costats aien aver dos profetes 
ab nostres senyals, los que volran en quiscuna part en los dalt sien. Serafins e los profetes 
sien vestits de aquells collors que millor seran.

tem, que totes les imatges que en quallsevulla ystòria seran, sien les diademes, fre-
sadures enbotides e daurades de hor fi, e piquades com la dita hobra se pertany.

tem, que tota la dita hobra sia acabada al holi.

tem, nosaltres prometem, donar lo retaule acabat de fusta.

tem, la dita hobra a de ser acabada de açí mig any contant aquell lo dia de huy en 
avant, e sia acabat per tot lo mes de agost propvinent.

tem, lo dit mestre Garcia Giner pintor, promet, que atenent que part de la dita obra 
es féu e en aquella fa esmena lo braç de la Pietat e lo càlcer, és en aquells que aquelles 
smenarà e no res menys farà dues taules, çò és, una deçà l’altar e altra dellà ab los Evan-
gelistes, les quals dues posts o taules stiguen del altar fins en terra.

tem, los maiordòmens e confrares de la dita confraria, prometen a dit mestre Garcia 
Giner, [...] donar per los treballs per ell sostenidors en acabar dita obra, vint y quatre 
lliures, moneda barcelonesa [...] present ciutat, çò huyt lliures de [...] principiant dita 
obra, e huyt lliures, essent feta la mitat de dita obra, e les restants huyt lliures a compli-
ment de dites XXIIII, dins mig any d’ésser acabada dita obra.

tem, prometen les dites parts, que observaran los presents capítols [...] pena de XX 
lliures panidora, segons costum de Tortosa, los presents capítols e coses [...] en aquells 
contengudes en sa forsa e valor restants.

tem, lo dit mestre Garcia Giner, promet dita obra donar acabada a coneguda de 
mestres. E per maior seguretat [...] per firmadora mestre Jaume Vicent, fuster de la pre-
sent ciutat, per la primera paga çò es, per les huyt lliures que deu rebre [...] tanda, lo qual, 
ab ell ensems ell farà, en qualsevol cas, no fes dita obra, restituhides [...].
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2

1511, gener, 10. Tortosa.

Àpoca signada pels pintor Garcia Gener i Esteve de Morillo als marmessors del ju-
rista Pere de Giner, ja difunt, per la primera paga per valor de 30 lliures del preu d’un 
retaule, valorat en cent lliures i dedicat a sant Pere, encarregat per disposició testamentà-
ria de Giner

ACTo; Protocols Notarials. Joan Menor, 16.

arcias iner et Stephanus de Morillo, pictores habitatores Dertusae, confiteamur 
et recognoscimus a vobis venerabilis domino Antonio Andreu, presbitero beneficiato 
Sedis, et Petro Lorenç civis Dertusae, manumissoribus ultimis testis magnifici Petri i-
ner, quondam jurisperiti Dertusae, quod illis centum libris moneta barcinonensis, cur-
rentis Dertusae, per dictum iner legatus per pictura retabuli beati Petri in dicta Sedis 
pingendo quod vigore capitulorum inter dictos manumissores, ex una, et nos insfrascrip-
tum, initiorum dicta pictura per nos facta, dedistis et solvistis nobis, triginta libris per 
prima solutione in quod forma dictorum capitulorum.

Et ideo....

Testes Antonius Cardona, curatur et Michael Sanctapau clericus monachus dicte 
Sedis.

3

1512, juny, 11. Tortosa.

Pagament al pintor Garcia Gener de 9 sous, 6 diners per pintar catorze escuts de la 
ciutat en els set ciris emprats en la processó de Corpus d’aquell any. 

ACBEB; Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1512-1513, f. 10.

Més dit jorn, mestre Garcia Giner, pintor, confessa haver rebut del dit mossèn clavari, 
VIIII sous, VI diners, e foren per lo pintar VII ciris ab los quals era lo que dita ciutat acos-
tuma fer al procurador terç per al cap de la processó en los quals feu XIIII senyals argentats, 
a raó de VIII diners per senyal e per pintar una vergua, per tot los dits VIIII sous, VI diners, 
presents foren mestre Simó Aloy, sabater e Antoni Codina, argenter de Tortosa.

4

1513, març, 4. Tortosa.

Pagament al pintor Garcia Gener de 4 sous, per pintar sis escuts de la ciutat en els 
ciris dels procuradors emprats en la festa de la Mare de Déu de la Candelera.
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ACBEB; Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1512-1513, f. 19v.

E més dit jorn, donà e pagà lo dit mossèn clavari a mestre Garcia Gener, pintor, qui 
present era, IIII sous e foren per VI senyals argentats a raó de VIII diners senyal, havia 
fets e los ciris dels magnífics procuradors.

5

1513, abril, 1. Tortosa.

Pagament al pintor Garcia Gener de 6 sous, per pintar dotze escuts de la ciutat en els 
ciris emprats pels procuradors de Tortosa en la festa del Dijous Sant.

ACBEB; Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1512-1513, f. 20.

E més lo primer de abril donà e pagà lo dit mossèn clavari a mestre Garcia Gener, 
pintor, per los treballs de XII senyals blanchs havia pintats en sis ciris que la dita ciutat 
havia fets fer per al corpus lo dia del Dijous Sanct.

6

1515, març, 27. Tortosa.

Pagament al pintor Garcia Gener de 8 sous, per pintar els quatre Evangelistes en una 
post per al municipi de Tortosa.

ACBEB; Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1514-1515, f. 17.

E dimarts a XXVII de dit mes, donà e pagà lo dit mossèn clavari de provisió dels dits 
senyors de provisió a mestre Garcia Gener, pintor qui present era, VIII sous moneda 
barcelonesa, e foren per los treballs de pintar en una post los sancts quatre evangelis per 
obs de dita ciutat, com los qui eren en dita post de vellesa, fossen rasos y desfets, e axí 
féu dit pintor confessió a mi notari haver rebut dits VIII sous.

7

1515, octubre, 13. Tortosa.

Pagament al pintor Garcia Gener de dotze sous per pintar el portapau de la capella 
de la casa de la ciutat de Tortosa.

ACBEB; Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1515-151 , f. 9.

tem, dissapte a XIIII de dit mes, pagà lo dit mossèn clavari de provisió dels dits 
senyors procuradors, a mestre Garcia Gener, pintor de dita ciutat, qui present era, XII 
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sous barcelonesos, e foren per los treballs de tornar a pintar la patena que serveyx per a 
la pau se donà de la missa se diu en casa de dita ciutat.

8

1516, abril, 19. Tortosa.

Pagament al pintor Garcia Gener de 3 sous per treballs de pintura realitzats en les 
portes de dos armaris.

ACBEB; Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1515-151 , f. 18.

tem, dissapte a XVIII del dit mes de abril any qui dessús, pagà a mestre Garcia Ge-
ner, pintor qui present era, III sous per los treballs de pintar les portes de dos armaris qui 
estan en la entrada e les de la Bassa de dita ciutat que responen en dita entrada de dita 
casa de color, çò és, de tenat burell y vert.

9

1516, novembre, 30. Cinctorres.

Contracte entre els jurats de Cinctorres i el pintor Garcia Gener de Tortosa per pintar 
un retaule dedicat a sant Josep. 

Arxiu de Protocols Notarials de Morella; Notaris de Cinctorres, aume Mestre, 
151 . fs 4 -50v. (Transcripció facilitada pel senyor Josep Eixach Frasno, e.p.d.).

Contracte o capitulació ab el mestre Garcia, pintor de Tortosa, e los jurats del loch 
de Cinctorres, sobre pintar en hun retaule està fet de fusta de sent Joseph, segons la forma 
e capítols següents:

Primo, que dit retaule ha de ésser pintat a l’oli e perfetament, segons de bon pintor 
se déu fer de les figures e perçonatges que en lo dit loch li done, ab guiademes e fresadu-
res de on a discreció de dit mestre e pintor, així matex de or fi.

tem, més que les copades, e bocels, e pilars, e archets, e tribes e altres fulatges que 
en	dit	retaule	·y	ha	obrats	de	fusta,	sien	tots	daurats	de	or	bronyit	fi,	bé	e	suficientment,	
segons que de bon mestre e pintor se pertany.

tem, lo banch del retaule sien pintats los quatre dottors de santa mare sglésia, ab la 
pietat en mig, en cascuna casa son sant com sien cinch casses.

tem, més en mig del principal retaule sie pintat huna figura del gloriós sent Joseph, 
les ànimes del purgatori, a la suma part lo purgatori, e a la altra lo infern, pintat a discre-
ció que milor al pintor li pare.
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tem, en la cassa que està sobre al figura de monsenyor sent Joseph, ha de estar pintat 
lo paradís, coresponent al purgatori e infern.

tem, més sobre lo paradís, en la casa més alta, ha de ésser pintat la Santíssima Tri-
nitat molt ben pintada, axí com al pintor li parrà ab lo cruciffici.

tem, més sobre les ànimes, en la una part serà pintat Cosme e Damià y en la altra 
part Fabià y Sabastià.

tem, en les polseres en cascuna cassa seran pintats los personatges seg(ü)ents: pri-
mo, lo Algell (sic) Custodi ab les armes de la vila que són V torres, més senta Quitèria, 
sent Johan Evangelista, sent Francés en mitch e sent March, sent Domingo, senta Mag-
dallena, senta Bàrbera, sent Onofre, sent(a) Lucia  e en totes les sobredites figures sien 
daurades guiademes e fresadures e capas de or fi, y si mester serà alguna capa o roba de 
broquat en los lochs que al pintor li parrà.

tem, lo sobredit retaule lo dit mestre Garcia ha de portar a Tortosa en sa casa a pin-
tar, a totes ses despeses, axí lo portar com lo tornar e parat en lo loch axí com té altar en 
la sglésia de Cinchtorres.

tem, per dites condicions e dit retaule de pintar e trebals del dit maestre, los jurats e 
loch de Cinchtorres li promet donar cinquanta ducats, dich LII lliures, X sous, les quals 
dites cinquanta dos liures, deu sous, los dits jurats li prometen donar e paguar en tres 
eguals pagues, ço (és) la primera al principi de la obra e la altra a mig obra feta e la da-
rera pagua parat lo retaule en son loch.

Lo qual dit retaule lo dit maestre sia tengut pintar e portar e posar en lo loch hon se 
a estar, dins temps de hun any, ço és, que per a Pascha del Espírit Sant primer vinent, en 
hun any sia posat e pintat en son loch, e per açò acomplir, los huns als altres obliguen de 
e dit pintor, done per fermansa axí a la obra del dit retaule com a la cantitat que haurà 
rebuda lo magnífich mossèn Berenguer Siurana, balle de la vila de Morella present, e la 
dita fermansa faent, etc. renunciaren, etc. fiat execucio renunciacione, etc. per terminos 
guenerales ville Morelle.

Testes Anthoni Bru, Anthoni Miralles, Domingo Sabaca, vehins de Cinctorres.

10

1517, setembre, 29. Tortosa.

Pagament al pintor Garcia Gener de 30 sous per treballs de pintar els escuts del mu-
nicipi a sobre d’unes cortines de cànem.

ACBEB; Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 1517-151 , f. 10.
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E més, dit jorn, mestre Garcia Gener, pintor de dita ciutat, confessa haver rebut del 
dit mossèn clavari de part dels dits procuradors e ab deliberació de dita universitat, XXX 
sous barcelonesos, e foren per los treballs de mans e colors de pintar les dessús dites tres 
cortines de cànem en les quals havia fet lo senyal de la ciutat de torre e romana, presents 
per tot los dits verguers de la ciutat.

11

1519, gener, 4. Tortosa.

Contracte entre els majordoms de la confraria de les Ànimes dels carnissers de Tor-
tosa i el pintor Garcia Gener de Tortosa per pintar un retaule per a la capella gremial de 
la confraria, ubicada a la catedral de Tortosa. 

ACTo. Protocols Notarials. Joan Menor, acords capitulars 14 -1503, document 
solt.

Capítols fets e fermats entre los venerables curats, diaches de la Seu e los carnicers 
de la ciutat de Tortosa, de una part, e mestre Garcia Giner, pintor, de part altra, en e sobre 
la pictura de un retaule de les Ànimes de Purgatori, per dit pintor fahedor per a la dita 
Seu.

Noverint universi quod nos oannes Martí, Antonius oig, maiordomi confratia Ani-
marum purgatorii ecclesie Dertosae, oannes Baro et Antonius Martí, omnes lanii sive 
carnificis civitatis Dertusae, Petrus omedes, Stephanus Vallobar, Antonius Cardona et 
oannes Trobat, presbiterii curati dicte Dertusae ecclesie, ex una, et arsias ener, 

pictor civitatis Dertusae, partibus ex altera...

Jesus, Maria, filius.

En nom de nostre senyor Deu. Capítols fets, acordats e fermats entre los honrats 
mestre Joan Martí e Anthoni Roig, carnicer e majordomens de la confraria de les Ànimes 
del Purgatori, havent plen poder per fermar los presents capítols del consell de dita con-
fraria, de la part una, e lo honorable mestre Garcia Jener, pintor de la part altra, en e sobre 
la factura del retaule de les Ànimes de Purgatori.

E primerament, dit mestre Garcia Jener, pintor, promet e se obligua pintar un retaule 
lo qual tendrà de amplària huyt pams de Monpeler, e lo banch pam e mig, e polseres pam 
e mig, axí los dits costats com la damunt e dit retaule tendrà de altaria onze pams e mig, 
tots pams de Monpeller. Lo qual retaule ab entorn, tot serà boselat, e lo banch entre quis-
cuna ystòria serà boselat e entorn de les polseres, seran boselades.

tem, los dits mestre Johan Martí e Antoni Roig prometen donar dit retaule en la 
manera damunt dita a dit mestre Garcia Jener acabat de fusta e de tot lo mestre a despeses 
de dites ànimes de Purgatori.
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tem, dit mestre Garcia Jener promet pintar dit retaule, banch e polseres. En lo banch 
pintarà en mig del banch la Pietat, en la una part la Presa e Asotament, e en l’altra part lo 
Ecce Homo, e la Coronació per manera que seran cinch actes, e entre acte e acte haurà 
un bosel daurat de or fi. E ha promès posar or fi en tota part que serà mester e les colors 
fines e singulars. 

E en les polseres pintarà en la una polsera senct Johan Evangeliste e senct Johan 
Batiste e les armes dels carnissers, en l’altra polsera pintarà senct Esteve e senct Agustí, 
e en la polsera que està alta, pintarà senct Antoni e senct Onofre e senct Pere Màrtir. E 
los bosels entorn de les polseres tots daurarà de or fi, e posarà les colors fines e singulars, 
e or en dites polseres en la part hon serà de posar.

E en dit altar, pintarà en la una part, dos Purgatoris, lo un Purgatori dels infants no 
bategats, ab infants, e l’altre Purgatori ab ànimes moltes, e algunes que los àngels les 
prenen per pugar a Paradís e, en l’altra part lo Infern ab molts diables que tormenten les 
ànimes, e en mig de dit retaule, pintarà una sglésia uberta ab tres altars, e en quiscú altar 
un prevere que diu missa, lo un que leva la òstia, e l’altre que comensa missa, e l’altre 
que és a miga missa. E de sobre dits purgatoris e infern, pintarà Paradís ab la magestat la 
Mare de Déu, Sancts, e Sanctes, ab algunes cadires buydes hon posen los àngels les àni-
mes que trahuen del Purgatori, tot pintat ab molta perfectió, axí de colors com de fanta-
sies, posant or fi en tot joch que mester serà en tot lo retaule, banch e polseres a l’oli se-
gons per per ahuy se pratiqua.

tem, lo dit mestre Garcia Jener, promet e jura sobre los quatre sancts evangelis per 
ell corporalment tocats que farà tota diligència a ell possible e més directura [...] en donar 
acabat lo damunt dit retaule, banch e polseres en la forma damunt dita a dits majorsdò-
mens (o altres qualsevols majordòmens) de dites Ànimes de Purgatori, en spay de un any 
e mig, lo qual any e mig comensarà lo dia que dits majordòmens li hauran donat lo dit 
retaule, banch e polseres acabat de fusta.

tem, los dits majordòmens prometen paguar de fet a dit mestre Garcia Gener per lo 
pintar, or e colors haurà fet en dit retaule, per totes coses, trenta sis lliures en tres pagues, 
çò és, que prenent dit mestre Garcia dit retaule del fuster, en lo qual dia comensarà l’any 
e mig, dotze lliures, e havent enguixar e trassat dit retaule, polseres e banch, altres dotze 
lliures, e essent acabat tot de pintar e estimat, com davall se dirà, altres dotze.

tem, les dites parts són bé a dir e volen, que acabat dit retaule, banch e polseres de 
pintar, que en spay de trenta dies dits majordòmens hagen e sien tenguts a despeses de 
les Ànimes del Purgatori, fer venir en la present ciutat de Tortosa un ho dos mestres del 
art del pintar, bons e singulars, e posat dit retaule en la Seu de Tortosa, lo un mestre (o 
los dos si tant ni haurà), ensemps ab los reverent mossèn Esteve de Garret, artiacha major 
de la Seu de Tortosa, estimar dit retaule, banch e polseres, e judicat aquell, e si judicaran 
dit mestre o mestres ab dit reverent artiacha major, lo dit mestre Garcia deure haver de 
més del què li és stat promès en los presents capítols, dits, haien e sien tenguts donar a 



342 Joan-Hilari Muñoz I Sebastià

dit mestre Garcia en spay de tres jorns, ultra les trenta sis liures li són estades promeses 
per lo pintar, tot lo que serà judicar e aquells hores, dit mestre Garcia pague la mitat de 
les despeses dels mestre o mestres pintors que seran venguts per judicar. E si dits mestre 
o mestres, ensemps ab dit artiacha major, judicaran que dit mestre Garcia no mereix ni 
deu haver les dites trenta sis liures de dit retaule, banch e polseres, aquells hores dits 
majordòmens, se puisquen retenir de la darrera paga han de fer a dit mestre Garcia lo que 
serà judicat, e aquelles hores, dits majordòmens paguen totes les despeses de dits mestre 
o mestres pintors que seran venguts per judicar dit retaule. E si dits majordòmens dins 
trenta dies no faran venir mestre ni mestres per judicar dit retaule, que passats aquells, dit 
mestre Garcia ne fassa venir e judiquen com dalt és dit, retaule, banch e polseres, a des-
peses dels majordòmens.

tem, les dites parts, prometen tenir e [...] los presents capítols de la primera línea 
fins la darrera.

Et ideo, nos dicte partes....

12

1519, desembre, 7. Tortosa.

El pintor Garcia Gener cobra signa àpoca per valor de 12 sous, 12 diners al clavari 
de la ciutat per treballs decoratius de pintura a les banderes i d’altres elements emprats 
en la rebuda de l’emperador Carles.

ACBEB; Fons Municipal de Tortosa. Clavari, 151 -20, f. 14.

tem, a VII de dit mes, mestre Garcia Gener pintor, confessa haver rebut del dit mos-
sèn	 clavari	 de	provisió	 de	 sits	 senyors,	 després	 hagut	 col·loqui	 per	 aquells	 ab	 alguns	
prohòmens de la venguda del senyor rey, XII sous, XII diners, moneda barcelonesa, e 
foren avinença ab ell feta per pintar les banderes per a trompetes, senyals argentats, bor-
dons y asta de la bandera y senyals argentats de la ciutat y del senyor rey e Imperi per 
guarnir entorn lo pali per a la entrada de aquell.

13

1520, maig, 2. Tortosa.

El pintor Garcia Gener signa àpoca per valor de 24 lliures moneda barcelonesa, per 
la part del preu i valor d’un retaule per ell pintat per a la capella de la Mare de Déu dels 
Socors, ubicada al claustre de la catedral de Tortosa.

ACTo; Protocols Notarials. Joan Menor, 21.
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Sit omnibus notum quod ego arcias iner, pictor civitatis Dertusae, confiteor et 
recognosco vobis venerabiles Augustino Breçó monacho maiori ecclesie dertusensis, 
Simoni omis, licet absenti, et oannis uimerà calçaterio presenti et vobis quod dedis-
tes et solvistis mihi numerando omnes illas viginti quatuor libras monete barcinonense, 
currentis Dertusae per quibus et quarum pretio ego depixi retabulum Virginis Marie 
dels Socors, situs in claustro ecclesie pro ut inter vos et me fuit conventum et concorda-
tum apud notarius insfrascriptum die [en blanc], mensis [en blanc] proximis lapsi quam-
quidem quantitatem dedistis mihi et ego recepi a vobis videlicet per manos vestras dicti 
oannis uimerà, decemseptem libras et quatuor solidos, et per manus Petri Terçà pres-

byteri restantes quantitates ad complementum dictorum viginti quatuor librarum.

Et ideo...

Testes huius res sunt honorabilis oannes Montornès civis, et enisius Vilanova, 
mercator Dertusae.
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EL PINTOR MIQUEL NADAL I LA SEVA OBRA

En tota la literatura publicada sobre el pintor Miquel Nadal no hem trobat notícia de 
la seva relació artística amb el bisbat de Tortosa. Nosaltres, foliant i analitzant els regis-
tres de Cúria del nostre Arxiu Capitular hem descobert ara mateix la capitulació d’un 
retaule que Nadal es comprometia a pintar per a la capella episcopal del Mas del Bisbe 
de Bítem, pactada i signada amb el bisbe Ot de Montcada. El bisbe ja el coneixia, puix la 
presència del pintor a la ciutat de Tortosa consta en document notarial de data anterior a 
la signatura del contracte per fer el retaule.

Fins ara els historiadors de l’art en publicacions diverses ens han deixat notícies 
aclaridores dels orígens familiars, de l’activitat pictòrica, de les obres artístiques, relaci-
ons professionals i pertinença laboral del pintor Miquel Nadal. Sabem que és un pintor 
adscrit al gòtic internacional, actiu durant el segle XV, d’origen valencià i traslladat a 
Barcelona, on apareix documentat per primera vegada el 17 de març de l’any 1445 tre-
ballant amb el pintor Francesc Bergès en un retaule per a la capella de Sant Llorenç de 
l’església de Santa Maria del Mar, que tots dos contracten amb Francesc Llobet. Malau-
radament aquest retaule no s’ha conservat.

Segons el seu testament, atorgat el 23 de setembre de 1457, Miquel Nadal és pintor, 
veí de Barcelona, fill del difunt Miquel Nadal, llaurador veí de València, i d’Angelina, 
vivent. El 24 de setembre, data de la mort del pintor, es fa públic el testament, i és testi-
moni de l’acte el pintor de Barcelona Gaspar Oliver.1

El 1449 Miquel Nadal viu a Tortosa, on, davant el notari Pere Camps, atorga poders 
al seu germà Bartomeu, veí de Barcelona. El pintor sojorna a la ciutat de l’Ebre fins al 
1451, quan torna a estar a Barcelona, on signa com a testimoni d’una àpoca estesa per la 
compra d’un rossí. Ens preguntem què hi feia a Tortosa el pintor Nadal l’any 1449. No 
ho sabem, però tot fa pensar que podria treballar en algun retaule, que desconeixem, i 
que, un cop enllestit, retornaria a Barcelona. Per tant, en bona lògica pensem que, quan 
el bisbe Ot de Montcada, l’any 1452, signa amb ell les capitulacions del retaule de Bítem, 
ja coneix la seva persona i la seva obra.

Segons el document notarial de Pere Camps, el pintor Miquel Nadal és veí de Torto-
sa quan el 26 d’abril de 1449 signa el document públic en què atorga poders de procura-
ció a favor del seu germà Bartomeu, barber, veí de Barcelona, per a exigir, rebre i posse-
ir en nom seu totes les quantitats de diners que se li deuen i se li deuran a la ciutat de 
Barcelona i en qualsevol altre lloc, i per estendre i signar àpoques, fer avinences i com-
posicions així com presentar querelles, activar causes judicials, presentar proves i testi-

1 GUDIOL i RICARD, Josep; ALCOLEA I BLANCH, Santiago, Pintura gótica catalana, Ediciones 
Polígrafa, Barcelona, 1986, p. 130.
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monis i també apel·lacions quan convingui: «Noverint universi quod Ego Michael Nadal, 
pictor, habitator Dertuse, ex certa sciencia constituo et ordino vos Bartholomeum Nadal, 
fratrem meum, barbitonsorem, Barchinone habitatorem, procuratorem meum certum et 
specialem...»2.

El 1451, un any abans de signar els capítols del retaule de Tortosa, signa un contrac-
te amb Bartomeua, viuda de Bernat Martorell i el seu fill, per fer-se càrrec durant quatre 
anys de l’obrador del seu marit a partir del 14 d’abril de 1453, uns mesos després de 
signar la capitulació del retaule de Bítem. El motiu és que, en aquesta data, el fill de 
Bernat Martorell I i Bartomeua era de poca edat —17 anys— per governar un obrador 
pictòric de tanta envergadura. La viuda de Bernat Martorell i el pintor Nadal, en previsió 
de conflictes futurs, van nomenar àrbitres fra Genís Despuig, mestre dels frares menors 
de Barcelona; Galceran Marquet i Guillem Marc, argenters; Jaume Vergós, pintor; i 
Macià Bonafè, escultor. 

Des del mes d’abril de 1453 fins al 1455, Miquel Nadal treballa amb Bernat Marto-
rell II en la realització del retaule dels sants metges Cosme i Damià de la catedral de 
Barcelona. L’encàrrec d’aquest retaule és dels marmessors de Francesc Desplà, benefi-
ciat de la catedral de Barcelona, mort el 1445. La data 6 d’octubre de 1453, en què Nadal 
i Martorell II signen una àpoca, ha estat considerada pels entesos com la data probable 
de l’encàrrec del retaule. El retaule dels Sants Metges és considerat l’obra cabdal per 
conèixer l’estil del mestre, ja que, per la curta edat de Bernat Martorell II, tot fa pensar 
que és una obra gairebé en exclusiva de Miquel Nadal.

Les discrepàncies de caire econòmic sorgides entre Martorell i el nostre pintor van 
ser causa de l’anul·lació, l’any 1455, del contracte signat amb Bartomeua, i, en conse-
qüència, va quedar inacabat el retaule de Santa Clara i Santa Caterina d’Alexandria de la 
catedral de Barcelona, que hagué d’acabar Pere Garcia de Benavarri l’any 1458. 

Els historiadors de l’art que han fixat l’atenció en Miquel Nadal són concordes a dir 
que és difícil parlar d’ell com a figura aïllada, ja que en les notícies documentades apa-
reix sempre relacionat amb altres mestres, que són els quatre que acabem d’esmentar. La 
capitulació que hem descobert a l’Arxiu de la Catedral de Tortosa ens el presenta com el 
pintor que ha de realitzar un retaule per al bisbe Ot de Montcada com a autor únic de 
l’obra, responsable dels dibuixos i de la pintura de les escenes que en la capitulació es 
descriuen i que ha d’executar segons el seu estil personal. 

Els experts, com Elena Toló i Ximo Company, han demostrat, tanmateix, que «la 
trajectòria artística de Miquel Nadal està íntimament lligada a l’obrador barceloní de 
Bernat Martorell i les seves característiques artístiques vénen a reafirmar aquests lli-
gams. És cert que Nadal deu molt a Martorell, però no n’és un simple imitador o un 

2 Arxiu Capitular de Tortosa (ACTo), Notaris, Pere Camps, reg. 49. Anys 1449-1450, fol. 37r.
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ajudant que plasmi les idees del mestre d’una forma mecànica. Més aviat veiem en les 
seves produccions un estil de transició entre Martorell i Huguet.

Malgrat tot, la representació de les figures en les obres de Nadal és més propera a 
Martorell, però ja amb una marcada tendència a un cànon una mica més estilitzat, allar-
gat, dels personatges. No domina tan clarament com Martorell el tractament de la llum, 
però és prou hàbil per aconseguir efectes expressius amb la utilització d’una gamma 
cromàtica suau i un contrast interessant entre llums i ombres. En certs aspectes encara és 
proper a elements del primer internacional, com en la representació d’alguns robatges 
ondulants i en la rigidesa d’algunes figures —com passa, per exemple, en la taula de la 
mare de Déu amb el Nen i àngels del retaule dels Sants Cosme i Damià (1453-1455). 
Tanmateix, malgrat la presència d’alguns elements tradicionals i retardataris, predomina 
en la seva producció l’interès per la plasmació d’elements flamenquitzants— com el re-
alisme, la representació de l’espai mitjançant la perspectiva... També és interessant la 
representació dels fons d’algunes escenes, on en lloc de paisatge hi trobem elements ar-
quitectònics. Però aquests no són construccions aïllades sinó arquitectures compactes 
que cobreixen tots els fons. Les escenes guanyen en placidesa i serenitat, però Nadal 
encara no és prou hàbil per a individualitzar els personatges. Quan representa grups 
—com en la taula dels sants martiritzats amb el foc del retaule dels sants Cosme i Da-
mià— es limita a representar tipologies generals, sense caracteritzar individualment cada 
personatge, com sí que farà més endavant Jaume Huguet.

Com veiem, és un artista que se situa entre dos grans mestres i no assoleix la seva 
qualitat tècnica, però és capaç de plasmar en les seves obres elements propis, caracterís-
tics de l’època de transició en la qual treballa, dotant d’una expressivitat força personal 
les seves obres.»3

Núria de Dalmases i Antoni José i Pitarch, referint-se al retaule dels Sants Metges 
de la catedral de Barcelona, de què és autor Miquel Nadal i, per tant, ho diuen d’ell i 
del seu estil i tècnica, afirmen: «Les característiques d’aquesta obra, si bé es troben 
dins del corrent flamenc, resulten un poc estranyes, ja que no responen a cap de les 
línies dominants en aquell moment a Catalunya. Potser per l’intent de realisme s’apro-
ximen més a l’obra d’Huguet, però Nadal empra uns tipus diferents que no guarden 
relació amb els d’aquell pintor. El retaule dels sants metges, obra mediocre, podria 

3 TOLÓ LÓPEZ, Elena, El pintor Miquel Nadal i el retaule de Sant Sebastià procedent del monestir 
de Sant eroni de la Murtra, «Carrer dels Arbres. Revista Anuari del Museu de Badalona» 17 (2006), 
pp. 74-75; COMPANY CLIMENT, Ximo; TOLÓ LÓPEZ, Elena, «La continuació del taller de Bernat 
Martorell: Miquel Nadal», a L’Art òtica a Catalunya (dir. A. Pladevall, vol. II, Gran Enciclopèdia 
Catalana, 2005, pp. 246-250); DURAN i SANPERE, Agustí, L’art i la cultura a Barcelona i la seva 
història, vol. III, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1975, pp. 123-130; ALCOY i PEDRÓS, Rosa, 
«La pintura gòtica» a Art de Catalunya. Ars Cataloniae, vol. 8, Pintura Antiga i Medieval, L’Isard, 
Barcelona, 1998, pp. 136-348. 



 El pintor Miquel Nadal a Tortosa... 349

indicar una altra directriu dins la pintura gòtica catalana de meitat del segle XV que no 
tingué continuadors».4

Considerem excessiva la qualificació del retaule d’obra mediocre i pensem que el fet 
que Nadal no tingués continuadors i que la seva activitat professional tingués origen a 
l’obrador de Bernat Martorell I, que ell mateix regí a la mort d’aquest, el constitueix 
baula d’una cadena que a partir de la seva persona i obra, que en ell fineix, fa inflexió 
vers l’estil del seu col·laborador més immediat Pere Garcia de Benavarri, amb qui com-
parteix obra, i s’obre al nou estil de Jaume Vergós I i de Jaume Huguet, als quals ha estat 
atribuïda la realització del retaule de la Transfiguració de la catedral de Tortosa, tema 
avui en estudi sota anàlisi tècnica i estilística d’experts, que representa una revisió sobre 
l’atribució precisa de l’obra artística a Huguet o bé a Vergós. Ens preguntem, a més, si el 
pintor Nadal, actiu a Tortosa entre 1449 i 1452, no tingué alguna cosa a veure amb la 
presència i activitat posteriors a la ciutat i a la diòcesi d’Huguet i de Vergós, així com de 
Pasqual Ortoneda, a qui és atribuït el retaule dels Goigs de la Mare de Déu de l’església 
de Cabacés.

L’única obra contractada per Miquel Nadal que es conserva completa és el retaule 
dels Sants Cosme i Damià de la catedral de Barcelona. Realitzat immediatament després 
del retaule del Mas del Bisbe de Bítem, la taula de la Mare de Déu amb el Nen i àngels 
creiem que pot donar-nos una idea aproximada de l’estil compositiu de la taula central 
del nostre retaule, on, segons la capitulació, «se obligua fer lo dit Maestre en la peça de 
en mig la imatge de nostra dona Sancta Maria ab lo fill al braç». Al retaule dels Sants 
Metges la composició és simètrica amb una perspectiva un pèl forçada, marcada per les 
rajoles del terra. És com si la perspectiva s’hagués realitzat separadament en cada meitat 
de la taula; com també succeeix en la taula central del retaule, on hi ha representats els 
sants titulars, Cosme i Damià.

Una altra obra documentada i existent, també a la catedral de Barcelona, en la qual 
participa mestre Miquel Nadal, és el retaule de les Santes Clara d’Assís i Caterina d’Ale-
xandria, realitzat després del retaule de Bítem entre els anys 1454 i 1458. Segons Post, 
Nadal hauria estat autor de la taula central on hi ha les dues santes, la predel·la i les por-
tes del retaule. La resta del retaule —Crucifixió de l’àtic, escenes de la vida de les santes 
i els sants dels carrers laterals— seria obra de Pere Garcia de Benavarri.5

De la predel·la ens interessen especialment dues escenes que tenen a veure molt amb 
les de la predel·la del nostre retaule: a) l’escena central, que és el plany sobre Crist mort, 

4 DALMASES, Núria de; JOSÉ i PITARCH, Antoni, L’art gòtic, s. XIV-XV, a istòria de l’art català, 
vol. III, Edicions 62, Barcelona, 1984, p. 266.

5 POST, Chandler Rafton, istory of Spanish painting. The Catalan School in The Late Middle Ages, 
vol. VII, I-II, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1938, pp. 172-195.
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on apareixen al peu de la creu, flanquejada de dues escales, el cos de Crist mort estès 
damunt una taula suportada per cavallets i, al darrere, en diferents nivells, set personat-
ges, la Mare de Déu abraçant el cos del Fill, sant Joan amb santa Maria Magdalena, 
Maria de Cleofàs i Maria Salomé i al darrere Josep d’Arimatea i Nicodemus. Són els 
mateixos personatges de l’escena central de la predel·la del retaule de Bítem, on es repre-
senta el davallament de la creu. Com diu la capitulació: «... en lo mig del blanch (sic) lo 
devallament de la creu on será nostra dona quil tendrá en la falda, al cap lo Johan e als 
peus la Magdalena e altres maries entorn e Josep abarimatia e Nicodemus». L’escena del 
retaule de la catedral de Barcelona és la que segueix en el temps a la que Nadal va pintar 
al retaule de Bítem; b) l’escena lateral esquerra de la predel·la del retaule de les Santes 
Clara i Caterina és la mateixa que Nadal pinta en idèntica ubicació al retaule de la Mare 
de Déu de Bítem: l’aparició de Jesús ressuscitat a Maria Magdalena, això és l’escena del 
Noli me tangere i un fons de paisatge; la diferència la trobem a l’escena extrema de la 
dreta, on, al retaule de Barcelona, hi ha l’oració de Jesús a l’hort, i al de Tortosa, la re-
surrecció de Jesucrist. Diu la capitulació: «Item més se obligua fer en les dues cases es-
tremes del dit banch fer a la una part com lo Jhs ix del moniment, en la altra com aparech 
a la Magdalena».

No havent quedat res del retaule de la capella del Mas del Bisbe, és una sort precio-
sa haver descobert almenys la capitulació o contracta de l’obra i la descripció que se’n 
fa. Certament era un retaule de la Mare de Déu, titular de la capella episcopal, en el qual 
es complia l’esquema dels retaules medievals: la taula central, amb la imatge titular: «en 
la peça de en mig la image de nostra dona Sancta Maria ab lo fill al braç»; l’àtic amb la 
Crucifixió o Calvari: «en la puncta lo crocifix, Maria e Johan»; els carrers laterals amb 
les escenes dels misteris de la vida de Madona Santa Maria, això és, l’Anunciació, el 
Naixement de Jesús, l’Adoració dels Pastors, l’Adoració dels Mags, la Fugida a Egipte i 
la Pentecosta o potser la Dormició de Maria. Ho diu la capitulació in genere: «... se obli-
gua lo dit maestre fer les istories en lo dit Retaule segons la invocació de la dita sgresia 
manarà».

El retaule, segons la capitulació, costà 50 lliures, pagadores en quantitats distintes i 
en terminis diferents: 10 lliures a la signatura del contracte; 20 més quan el retaule ja fos 
dibuixat; i les altres 20 un cop el retaule fos acabat a perfecció «axí de fusta com de pen-
tura, ben acabat com a retaule se pertany». Les dimensions eren notables, adequades a les 
dimensions de la capella: 15 pams (292,5 cm) x 10 (195 cm).

EL BISBE OT DE MONTCADA

Ot de Montcada i de Luna, nascut el 1390, era fill d’Ot III de Montcada i Maça de 
Liçana, baró d’Aitona, i d’Elfa de Luna i de Xèrica, i germà de Pere i de Guillem de Mont-
cada. Fou nomenat bisbe de Tortosa el 21 de desembre de 1415, quan encara era viu el 
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Cisma d’Occident i el papa Benet XIII tenia la cort pontifícia dins la diòcesi, a Peníscola. 
Ocupà la seu tortosina durant cinquanta-vuit anys, esdevenint així el pontificat més llarg de 
la història diocesana. Succeí en la seu tortosina el bisbe Francesc Climent Sapera (1406-
1410) i l’administrador apostòlic Pedro de Luna (1410-1415), nebot de Benet XIII. 

El bisbe Ot fou autoritzat per Martí V amb butlla de 23 de juliol de 1423 a aixecar 
les penes canòniques als seguidors del Cisma l’any esmentat, després del concili de 
Constança, i a l’església de Sant Mateu del Maestrat rebé la renúncia al papat de Gil 
Sanxis Munyós, successor del papa Luna amb el nom de Climent VIII, el 14 d’agost de 
1429. 

L’any 1430, celebrà a Tortosa un concili provincial, que presidí el cardenal Pere de 
Foix, legat del papa Martí V, amb la finalitat d’extirpar definitivament el Cisma, això és, 
en termes de la butlla de convocació del concili, «per a l’extirpació de les heretgies i 
cismes, correcció, reforma i esmena dels residents a Peníscola, reintegració de la llibertat 
eclesiàstica... per conservar l’autoritat de la Seu Apostòlica i la lliberat de les esglésies». 
Varen assistir al concili el rei Alfons V el Magnànim, els bisbes de Tortosa, Lleida, Va-
lència, Tarazona, Girona, Vic i Elna i els vicaris capitulars de Tarragona, Barcelona, 
Saragossa, Urgell, Sogorb i Mallorca; els procuradors dels capítols catedrals de les diò-
cesis esmentades, 29 abats, el gran mestre de l’Orde de Montesa, el general dels Merce-
daris, molts priors d’ordes religiosos i un gran nombre de sacerdots seculars i regulars 
que, segons les cròniques, eren més de 200 en la primera sessió conciliar i fins a 300 en 
la darrera. Les dues primeres sessions, del 19 i 26 de setembre, varen celebrar-se a la 
catedral romànica, que encara no havia estat enderrocada; i les dues següents, celebrades 
l’11 d’octubre i el 5 de novembre, a la sala del Tinell del palau episcopal.

En la darrera sessió del concili el rei Alfons el Magnànim publicà vuit decrets rela-
tius a la llibertat de l’Església i a l’evitació d’abusos per part de les autoritats civils i 
eclesiàstiques, imposant-los tota l’autoritat de la majestat reial. 

El cardenal Pere de Foix publicà les Constitucions del Concili, dividides en 20 
capítols, que havien de regir la vida de les parròquies del bisbat fins a l’aplicació dels 
decrets del concili de Trento, dels quals les Constitucions del de Tortosa foren una 
bona anticipació. Les Constitucions han estat conservades en els llibres antics de l’Ar-
xiu Capitular de Tortosa que contenen les Constitucions Papals i Capitulars sota aquest 
títol: Constitutiones editae per ev. Dominum Petrum Cardinalem, tituli Sancti Step-
hani in Caelimonte, Legati Domini nostri Martini, Papae quinti, factae Dertusae, anno 
Domini MCCCCXXVIII.6

Ot de Montcada marxà de Tortosa el 1438 per anar al concili de Basilea, en el qual 
participà activament i n’obtingué gràcies per aconseguir recursos per a les obres de la 

6 O’CALLAGHAN, Ramón, Episcopologio de la Santa Iglesia de Tortosa, pp. 112-126.



352 Josep Alanyà i Roig

catedral. Va estar-se a Basilea quatre anys formant part del grup de bisbes que, com gai-
rebé tots els espanyols, s’oposaven al trasllat del concili a la ciutat de Ferrara. L’antipapa 
Fèlix V el creà cardenal l’any 1440, però aquest títol era nul; un cop Fèlix V va sotme-
tre’s a l’obediència d’Eugeni IV, aquest li concedí de per vida l’ús de les insígnies pon-
tifícies i aprovà tots els nomenaments que havia fet, amb la qual cosa Ot de Montcada 
restà vertader i legítim cardenal de la Santa Romana Església.

El bisbe Ot portà a la catedral de Tortosa un exemplar autèntic en pergamí de la 
butlla del Concili de Basilea, expedida el 17 de setembre de 1439, en què és declarat 
dogma de fe el misteri de la Puríssima Concepció de la Verge Maria i s’obliga a celebrar 
la seva festa el 8 de desembre a tota l’Església. 7La butlla és guardada a l’Arxiu Capitu-
lar. Durant el seu pontificat el canonge sotscabiscol Vilafranca donà a la catedral un 
frontal d’altar, avui perdut, brodat amb sedes de colors i fil d’or, on figuraven escenes de 
la Nativitat del Senyor i de l’Adoració dels Mags, que hom posava davant l’altar major 
de la catedral en les festes esmentades i llurs respectives octaves. 

Celebrà dos sínodes diocesans, el primer a Ulldecona, l’any 1432; i el segon, a Tor-
tosa, l’any 1433. En el primer sínode hom manà als rectors de parròquia de tenir un llibre 
en el qual havien d’anotar els noms de tots aquells feligresos que complien amb l’Esglé-
sia confessant i combregant durant l’any; hom urgí els clergues amb cura d’ànimes a 
invitar els fidels a rebre el sagrament de la Penitència i els sacerdots impedits de celebrar 
la missa a combregar almenys cinc vegades a l’any; als rectors els fou imposada l’obli-
gació de tractar amb gran reverència les coses sagrades; i als que atemptessin de contreu-
re matrimoni clandestí o hi intervinguesin els fou imposada la pena d’excomunió. En el 
segon sínode foren confirmades les constitucions del primer i hom n’aprovà de noves 
relatives al regiment de la catedral i de la canònica, d’entre les quals cal recordar la dis-
posició de no ser admesos a cap canongia els clergues no graduats en Dret o en Teologia 
i sense haver complert cinc anys de professió en la regla de sant Agustí.

Durant els quatre anys de l’estada d’Ot de Montcada a Basilea governà la diòcesi 
com a bisbe coadjutor Bernat Oliver, «Episcopus Catarensis», qui consagrà l’ara de l’al-
tar major de la catedral el 12 d’abril de 1441.

Ot de Montcada morí el 19 de febrer de 1473 i fou inhumat a la capella de sant 
Pere de la catedral, on havia fundat dues capellanies. 8 Del seu sepulcre, in situ no n’ha 
quedat res.

7 ALANYÀ I ROIG, Josep, Culte a la Purísima al bisbat de Tortosa (s. XIII-XXI), pp. 201-204.

8 O’CALLAGHAN, Ramon, Episcopologio de la Santa Iglesia de Tortosa, pp. 133-137. Josep M.ª GA-
LIANA FERRANDO, prevere tortosí, ha publicat a la Universitat de Cartagena la tesi doctoral La visita 
pastoral del obispo Otón de Moncada a la diócesis de Tortosa de los a os 142  y 142 .
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EL MAS DEL BISBE 

El Mas del Bisbe, anomenat també Hort del Bisbe, ha estat històricament el mas 
originari i principal dels Masos de Bítem, una partida rural de la ciutat de Tortosa, si-
tuada en un pla de terra fèrtil a la riba esquerra del riu Ebre. El Mas del Bisbe, residèn-
cia de repòs i estiueig dels bisbes de Tortosa, presideix els masos i la contrada. L’edi-
fici és molt antic i les seves parts arquitectòniques més primitives —claustre i 
capella— són d’estil romànic, dels segles XII-XIII. Mas, claustre i capella foren cons-
truïts durant els pontificats de Ponç de Monells (1165-1193), Gombau de Santa Oliva 
(1194-1212), Ponç de Torrella (1212-1254) i Bernat d’Olivella (1254-1272). Les no-
ves estances gòtiques van ser edificades pel bisbe Arnau de Jardí (1272-1306), fill de 
Bítem, i culminades per Berenguer de Prats (1316-1341), impulsor i mecenes de les 
obres del Palau Episcopal gòtic.

El lloc de Bítem i algunes de les heretats de la partida homònima del terme de Tor-
tosa, que ja havien estat donació comtal de Ramon Berenguer IV, foren donats o venuts 
al bisbe Jofre d’Avinyó i als canonges de la seu mitjançant diferents instruments notari-
als a partir de l’any 1153. Així la venda feta per Guillem i Berenguer Cor, germans, el 28 
de febrer de l’any ara esmentat, d’una heretat que abans havia estat de Iafie Abecegrí i la 
seva germana, sarraïns; 9el 1154, no consten el dia ni el mes, Ramon Berenguer IV donà 
a Pere Guillem Aragonès el camp d’Aumoce en compensació per la vinya que ell tenia a 
Bítem i havia donat a Santa Maria de Tortosa, al bisbe Jofre i als canonges; 10el 17 d’oc-
tubre de 1154, el comte de Barcelona donà a l’Església de Santa Maria de Tortosa, entre 
altres, el camp de Bítem, «quod in tempore sarracenorum fuit regis», donació confirmada 
pel propi comte el 22 de gener de 1155; 11hi hagué moltes altres terres plantades de vi-
nya, d’arbres fruiters i cereals, ben regades amb l’aigua de l’Ebre, que foren donats o 
venuts «Domino Deo et Sancte Marie Dertuse», al bisbe i als canonges, representant 
l’Església de Tortosa. 12Entre totes aquestes finques i masades destaca el Mas i Hort del 
Bisbe, abans finca de recreació del reietó sarraí de Tortosa, donat per Ramon Berenguer 
IV al bisbe Jofre i al Capítol de canonges. 

La capella episcopal del Mas estava oberta als pobladors de la contrada i hi acudien 
a oir missa i a rebre sagraments, que administrava el propi bisbe, quan hi estava, o els 

9 ACTo, Cartulari 2, títol IV, doc. XXVII, ff. 109v-110.

10 ACTo, Cartulaeri 6, doc. 137, f. 50v.

11 ACTo, Cartulari 8, doc. 8, f. 9r; Cartulari 6, doc. 3, f. 2v; Cartulari 5, doc. 8, f. 3r; Cartulari 8, doc. 8, 
f. 3r; Cartulari 9 A, pp. 11-12; Cartulari 6, doc. 6, f. 5v.

12 Els documents originals es conserven en pergamins de l’Arxiu Capitular de Tortosa i, a més, estan 
copiats en els cartularis medievals per a una més fácil consulta. Els trobem tots publicats amb aparat 
crític per Antoni Virgili al Diplomatari de la catedral de Tortosa (10 2-11 3), Fundació Noguera, 
Barcelona, 1997.
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preveres que el bisbe hi enviava per a la cura d’ànimes d’aquella feligresia. I així va fer-
se fins al segle XIX, quan els feligresos, l’any 1816, demanaren al bisbe Manuel Ros de 
Medrano llicència per construir una església nova, on pogués reunir-se la gent dels Ma-
sos, que havien vist augmentar-se notablement el nombre de veïns. 

L’actual edifici del Mas del Bisbe conserva una part del claustre, la sala de recepci-
ons, la capella amb una rosassa ornada amb motllures de punta de diamant, la cuina i 
rebost, l’estable, altres estances que havien estat cambres de sojorn, llar de foc amb xe-
meneia i dormitoris i un gran celler soterrani.

APÈNDIX DOCUMENTAL

Capitulatio inter Dominum Episcopum et quendam pictorem super pictura 
retabuli Ecclesie de Bítem

Arxiu Capitular de Tortosa, egestrum Curiae 73, ff. 4r- 5v.

In Dei nomine. Noverint universi quod Nos Otho de Montecateno, Dei gracia Epis-
copus Dertusensis ex una, et ego Michael Nadal, pictor, pro nunc habitator Dertuse, 
partibus ex altera, confitemur et recognoscimus una pars nostrum alteri et nobis ad invi-
cem quod super infrascriptis fuit per et inter nos dictas partes facta, inhita et concordata 
capitula tenoris sequentis.

Capítols concordats entre lo senyor bisbe de Tortosa l’any MCCCCLII de la una e 
de la altra Maestre Miquel Nadal, pintor, sobre un Retaule faedor a la esgrésia de Mado-
na Sancta Maria de Bítem.

Primo son de acort lo dit Senyor Bisbe e lo dit Maestre que lo dit maestre ha de fer 
lo dit Retaule a tot son cost e messió axí de fusta com de pentura, ben acabat axí com a 
retaule se pertany.

Ítem més son de acort lo dit Senyor Bisbe e mestre que per lo dit Retaule donaran al 
maestre L lliures les quals li daran en les pagues següens. 

Primerament en la primera pagua li daran de continent los presents Capítols sien 
fermats per lo dit Senyor Bisbe X lliures.

Ítem la segona solució o pagua serà de continent que lo Retaule sia deboxat.

Ítem la tercera solució o pagua serà quan lo Retaule serà acabat a tots obs.

Ítem més voll lo dit mestre que les damunt dites pagues sien de XX lliures les darreres.

Ítem més se obligua lo dit mestre a fer lo Retaule de altitut de quinze pams e deu de 
ample.
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Ítem més se obligua lo dit maestre fer les istories en lo dit Retaule segons la invoca-
ció de la dita sgresia manarà. 

Ítem més se obligua fer lo dit maestre en la peça de en mig la image de nostra dona 
Sancta Maria ab lo fill al braç e en la puncta lo crocifix, Maria e Johan.

Ítem més se obligua fer en lo mig del blanch (sic) lo devallament de la creu on serà 
nostra dona quil tendrà en la falda, al cap lo Johan e als peus la Magdalena e altres mari-
es entorn e Josep abarimatia e Nicodemus.

Ítem més se obligua fer en les dues cases estremes del dit banch fer a la una part com 
lo Jhs ix del moniment, en la altra com aparech a la Magdalena.

Et ideo Nos dicte partes laudantes, aprobantes, ratificantes et confirmantes preinserta 
capitula et omnia et singula in eisdem contenta et specificata ac renuntiantes exceptioni rei 
modo predicto sic per et inter nos dictas partes non esse et dolo mali et accioni in factum 
omnique alii juri, rationi, consuetudini contra hec repugnantibus. Gratis et ex certa sciencia 
convenimus et bona fide promittimus una pars nostrum alteri et nobis ad invicem quod omnia 
et singula in premissis capitulis contenta et specificata in quantum utramque partem nostrum 
tangit et astingit (sic) attendemus, complebimus, tenebimus et observabimus et in nullo con-
tra faciemus vel veniemus aliquo jure, causa vel etiam ratione. Et quod reddemus, definie-
mus, solvemus et emendabimus una pars nostrum alteri et nobis ad invicem omnes et singulas 
missiones, sumptus, dampna et interesse si quas vel si que una pars nostrum contra altera 
impposuerit facere vel modo aliquo sustinere ac incompleri etiam faciendo servari predicta 
vel aliqua de predictis aut aliter in judicio vel extra judicium. Super quibus missionibus, 
sumptibus, dampnis et interesse credatur illi parti nostrum que ipsas missiones fecerit aut 
dampna ipsa sustinuerit plano et simplici verbo ullo alio probationum genere requisito. Re-
nunciantes cuilibet legi sive juri dicenti sumptus in principali causa minime debere fundi. Et 
pro hiis complendis, addendis et firmiter observandis obligamus una pars nostrum alteri ad 
invicem et vicisim, videlicet Nos dictus Episcopus omnia bona jure nostre pontificalis digni-
tatis. Et ego dictus Miquael Nadal omnia bona mea mobilia et immobilia ubique habita et 
habenda etiam quocumque juri seu modo privilegiato. Hec igitur que dicta superius facimus, 
pactamus, convenimus et promittimus una pars nostrum alteri et nobis ad invicem et nostris 
in hiis successoribus nec non et notario infra scripto ut publice persone hec a nobis et utraque 
parte nostrum et pro aliis etiam personis omnibus quibus interest vel intererit legitime stipu-
lanti. Novissime volumus nos dicte partes quod de presenti nota fiat utrique parti nostrum 
unum vel plura publicum vel publica instrumentum vel instrumenta per notarium infra scrip-
tum. Actum est hoc Dertuse secunda die Decembris anno a Nativitate Domini Millesimo 
Quadringentesimo Quinquagesimo secundo. Sig + na nostrum Othonis de Montecatheno, 
Episcopi Dertusensis, et Miquaellis Nadall, predictorum, qui hec laudamus et firmamus.

Testes huius rei sunt venerabilis Franciscus Senjust et Bernardus Rogerii, presbiteri, 
dicti Reverendi Episcopi familiares.



356 Josep Alanyà i Roig

Fig. 1. Capitulació del retaule de Bítem entre Ot de Montcada i Miquel Nadal. 

FIGURAS
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Fig. 2. Miquel Nadal. Mare de Déu amb el Nen. Retaule dels Sants Cosme i Damià. Catedral 
de Barcelona. 
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Fig. 3. Mas del Bisbe. Bítem. Mariano Jover.

Fig. 4. Miquel Nadal. Predel·la del Retaule de les santes Clara i Caterina. Catedral de Barcelona.
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Fig. 5. Presència de Miquel Nadal a Tortosa. Protocol de Pere Camps. Arxiu Capitular de 
Tortosa.
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Resum:

En aquest article donem a conèixer una sèrie de fragments epigràfics i arquitectònics conservats a 
l’espadanya de l’ajuntament d’Ares del Maestrat que possiblement pertanyien a l’antiga església gòtica, que 
fou destruïda l’any 1707 per l’exèrcit de Felip V en el curs de la guerra de Successió. Els primers pertanyen a 
una inscripció llatina de caràcter monumental, la lletra de la qual presenta els trets característics de l’epigrafia 
renaixentista; tot i que es troba molt incompleta, és palès el seu sentit religiós. Entre els elements arquitectònics 
poden identificar-se algunes peces de nervadura gòtica, que deuen pertànyer a l’església que possiblement es 
va edificar en el segle XIV; i entre els de caràcter ornamental n’hi ha alguns de pilastra i motllurats que deuen 
correspondre a una porta renaixentista que podria haver-se obert en les obres documentades en un moment 
avançat del segle XVII, amb la qual podria associar-se l’esmentada inscripció.

Paraules clau:

Ares del Maestrat, antiga església, nervadura gòtica, inscripció llatina, porta renaixentista.

Abstract:

In this paper we present a series of epigraphic and architectural fragments preserved in the steeple of the 
town hall of Ares del Maestre that possibly belonged to the old Gothic church, that was destroyed in 1707 by 
the army of King Philip V during the War of Succession. The first belong to a monumental Latin inscription, 
which letters presents the characteristics of the Renaissance epigraphy; although it is very incomplete, its 
religious meaning is clear. Among the architectural elements can identify some pieces of Gothic ribs, which 
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must belong to the church that was possibly built in the fourteenth century; and among the ones of ornamental 
character there are some pilasters and molded which must correspond to a Renaissance door that could have 
opened in the documented works at advance the seventeenth century, with which it could be associate the 

above-mentioned inscription.

Key words:

Ares del Maestrat, old church, Gothic rib, latin inscription, Renaissance door.

L’existència de fragments d’inscripcions en l’edifici de l’ajuntament d’Ares del Ma-
estrat em va ser notificada per F. Gusi, aleshores director del Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló, que em va facilitar algunes 
fotografies realitzades per l’aleshores alcalde de la població F. J. Fuentes1. Inicialment el 
meu interès per aquestes peces va obeir a la possibilitat que foren romanes, singularment 
els fragments epigràfics i els elements de pilastra2. Una vegada analitzades vaig compro-
var que eren modernes3, però igualment he cregut important donar-les a conèixer perquè 
possiblement pertanyien a un monument desaparegut com és l’antiga església d’Ares, de 
la qual a penes sabem res.

El lloc on es conserven aquestes peces és l’espadanya de l’ajuntament, d’un sol arc 
i actualment sense campana. La seua orientació és NNE-SSO, que per a la descripció 
simplificarem referint-nos als pilars nord y sud; de la mateixa manera, en aquests anome-
narem les cares segons l’orientació. L’espadanya s’alça sobre la vertical de la paret pos-
terior de l’edifici, una antiga torre de la qual es reconeix l’angle NO que resulta visible 
des de la plaça Major (fig. 1). No n’he pogut examinar directament la cara oest per tro-
bar-se sobre la vertical d’aquesta paret, a una considerable altura sobre el teulat de la casa 
veïna i formant l’esmentat angle; les observacions sobre els carreus conservats en aques-
ta cara, doncs, són merament visuals i s’han fet a partir de fotografies preses des d’aques-
ta plaça, en concret des del NNO.

1 El meu reconeixement pòstum a F. Gusi per haver-me donat la notícia. Per part de l’ajuntament, S. 
Onofre (ADL) em va facilitar la informació necessària i em va atendre en la meua visita el dia 11 de 
novembre del 2009. Des d’ací vull donar-los les gràcies per oferir-me la possibilitat d’estudiar aquestes 
interessants peces. D’altra banda, també vull expressar el meu agraïment als professors del departament 
d’Història de l’Art (UV) A. SERRA i Y. GIL per atendre les meues consultes, i a F. OLUCHA (SCC) 
per la lectura prèvia del treball.

2 Vegeu unes primeres notícies apuntant aquesta possibilitat: El Confidencial.com (9-XI-2009); El 
Mundo (10-XI-2009); El Periódico Mediterr neo (11-XI-2009); Terra Antiquae (11-XI-2009).

3 Sobre la seua datació moderna, una primera notícia en: VELAZA 2014: 33.
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DESCRIPCIÓ

L’espadanya està construïda majoritàriament amb materials arquitectònics i alguns 
fragments epigràfics. Les peces es troben repartides entre els seus dos pilars, però les 
més modernes estan situades en el que mira cap al sud (fig. 2). Es tracta de dos carreus 
amb part d’una inscripció gravada sobre un element arquitectònic disposat horitzontal-
ment, un element de pilastra estriada, un fragment de cornisa motlurada i tres elements 
de nervadura. La seua descripció és com segueix:

1)  Bloc paral·lelepípede de pedra calcària clara disposat verticalment a l’angle SE 
del pilar; la part exterior està parcialment enlluïda i l’extrem superior de les 
lletres es troba recobert de morter i no és visible (fig. 3). Les seues dimensions 
són 31 x 17,5 x (17) cm. El carreu no presenta fractures modernes i aparentment 
es troba sencer. Les cares visibles estan allisades i en la que mira al sud conser-
va diverses lletres d’una inscripció que pot llegir-se de baix cap a dalt. El reco-
briment de morter de la franja superior impedeix saber si hi ha una primera línia 
que romandria oculta. A la part inferior hi ha una línia horitzontal incisa, dispo-
sada a 5,5 cm de la base, que té un solc d’uns 3 mm d’amplària. Les lletres tenen 
reforços i la seua altura és de 7,5 cm. Es reconeixen sis signes repartits en dos 
grups de tres i separats per un punt en forma de rombe. Els tres primers poden 
identificar-se amb seguretat, tot i que la primera lletra està incompleta i la sego-
na té l’extrem superior recobert de morter. La primera conserva un traç vertical 
lleugerament inclinat cap a la dreta, i del seu extrem superior arranca inclinat 
cap a l’esquerra un traç que dóna pas a una petita fractura però que permet iden-
tificar-la amb una M. La segona és una A ampla i la tercera una R amb l’ull gran 
i una cua llarga i corbada. La lectura és, amb total, seguretat: MAR.

 Més de la meitat superior dels tres signes que apareixen a continuació està reco-
berta de morter, raó per la qual només el primer pot identificar-se amb seguretat; 
es tracta d’una D ampla. A continuació, i molt pròxim, es veu un traç vertical, i 
a major distància se’n veu un altre. El fet que la lletra anterior siga una conso-
nant, que la separació entre les dues siga mínima i que la tercera estiga prou 
separada apunta a la possibilitat que aquesta puga identificar-se amb una E, en-
cara que el braç inferior —l’únic que resulta un poc visible— sembla molt curt; 
no sembla una consonant, com una F o una P. A continuació no s’hi distingeix 
cap punt. Del tercer signe es veu clarament la meitat inferior d’un traç vertical, 
però pot identificar-se amb prou seguretat perquè el solc de la resta de la lletra 
s’entreveu per davall del morter: es tracta d’una R. D’aquesta manera, en la se-
gona part del text pot llegir-se amb prou seguretat: DER.

2)  Bloc paral·lelepípede que es troba en l’angle interior de la cara est del pilar, a 
menor altura que l’anterior (fig. 4). El material és la mateixa calcària clara i la 
disposició és inversa: el text pot llegir-se de dalt cap a baix. Es troba igualment 
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sencer i sense cap recobriment de morter, per la qual cosa la lliçó no presenta 
cap dificultat. Les seues dimensions són 22,5 x 28 x 17 cm. Les seues cares estan 
allisades. El camp epigràfic està delimitat per dues línies incises d’uns 3 mm 
d’amplària disposades horitzontalment, la part superior situada a 2,2 cm del 
costat superior i la inferior a 5 cm de l’inferior, amb una separació entre elles de 
15 cm. El text consta de dues línies, amb lletres de dues grandàries diferents. En 
la superior, a 0,5 cm de la línia superior i amb lletres de 2,5 cm d’altura, es pot 
llegir AE —amb un nexe— en el centre mateix del camp. Les lletres compten 
amb reforços i la E presenta els braços llargs. Cap a la dreta, i prop de la vora, 
es veu un punt en forma de rombe. La interlineació és mínima, de només 3 mm.

 En la segona línia es veuen també sis lletres de 7 cm d’altura separades en grups de 
tres per un punt romboïdal, de les quals només l’última es troba incompleta, que 
poden llegir-se sense dificultat. La primera és una S amb les sines un poc obertes i 
arrodonides; segueix una A amb l’extrem superior un poc danyat i el traç horitzontal 
lleugerament inclinat cap a la dreta; la tercera és una C amb el traç superior un poc 
més llarg que l’inferior. Després del punt hi ha una V, a continuació una I i de l’últi-
ma lletra es reconeix l’ull i l’inici de la cua que permet identificar-la amb seguretat 
com una R. La lectura d’aquest segon element és, doncs: VIR.

3)  Sobre aquest bloc se’n conserva un altre disposat verticalment, també de calcària 
clara i amb les cares visibles allisades, amb unes dimensions de 21 x 47 x 32 cm 
(fig. 5). En la seua cara est, tot just sobre l’anterior inscripció, presenta cinc estries 
de 5,5 cm d’amplària separades 3 cm. L’amplària del fust correspon a la del carreu 
i aquest pertany a l’extrem d’una pilastra filetejada; pel fet de no comptar amb 
contraestries, podria pertànyer a la part superior. A l’extrem superior de la cara 
nord té una mossa de 8,5 x 8,5 x 7 cm preparada per a subjectar la campana.

4)  Sobre l’anterior hi ha un altre carreu corresponent a un element motllurat, pos-
siblement de cornisa, que té unes dimensions d’11,5 x 37 x 25 cm (fig. 6). La 
cara lateral es troba desbastada i conserva empremtes del pic. La cara nord està 
allisada i en la meitat superior presenta una motllura de taló ben conservada amb 
un vol de 2,7 cm.

5-7) Tres carreus de calcària grisa, diferent de la pedra dels anteriors, dos situats en 
l’extrem superior dret (nord) de l’espadanya, en les cares frontal i posterior (vi-
sible des de la plaça), i l’altre en l’extrem superior esquerre (sud), en la cara 
posterior. Només ha estat possible mesurar el primer, que té unes dimensions de 
26 x 21 x 55 cm. El seu perfil és el de les nervadures d’una església gòtica.

Quasi tota l’espadanya està bastida amb carreus procedents d’altres construccions, la 
majoria de calcària grisa, i almenys quatre de gres ocre-rogenc, una pedra que no és prò-
pia del terreny. En la cara oest del pilar sud es pot identificar, des de la plaça, un altre 
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carreu encoixinat. La resta de carreus pareixen llisos. També sobre el teulat es conserva 
un altre carreu i dos blocs petits amb empremtes de perforació, possiblement de trepant, 
un dels quals podria pertànyer a una escultura.

ELS FRAGMENTS EPIGRÀFICS

L’altura de les lletres, de 7-7,5 cm, és pròpia d’una inscripció monumental; el fet que 
siga desigual en cada bloc pot explicar-se perquè possiblement pertanyen a línies dife-
rents. Aquesta també pot ser l’explicació de la desigual altura que hi ha des de la base 
dels carreus fins a la línia incisa que delimita el text per la part inferior, de 4,5-5 cm.

Les dimensions dels dos blocs on figuren les parts de la inscripció són molt pròxi-
mes, i si afegim la presència del solc que delimita el text, les proporcions de les lletres i 
la paleografia, i la mateixa distribució del text en quatre conjunts de tres lletres cadascun 
separats per un punt, es pot concloure amb seguretat que es tracta de dos fragments d’una 
mateixa inscripció que adoptaria una forma allargada. No sembla tractar-se de la llinda 
d’una porta, ja que la forma dels carreus no es correspon amb una funció estructural: els 
diferents elements que formaven la inscripció haurien de descansar sobre una superfície 
de sustentació, com podria ser un fris existent sobre la llinda.

La interpretació del text és problemàtica per conservar-se’n només una reduïda part, on 
a més a més figuren diversos mots abreviats. La longitud total conservada és de 59 cm, de 
manera que deuen faltar unes quantes paraules més fins a completar un text que podia arri-
bar a tenir una llargària considerable. Aquest, doncs, es troba en un estat molt fragmentari. 
En primer lloc cal destacar que no és fàcil determinar l’ordre dels dos fragments conservats, 
que poden ser inconnexes; la diferent altura des de la base a què està situada la línia incisa 
que delimita el camp epigràfic pel costat inferior, de 5 cm en el primer i de 5,5 cm en el 
segon, així ho sembla indicar. El fet que el primer conserve al principi la lletra M incomple-
ta sí permet afirmar que no anava a continuació de l’altre; de la mateixa forma, el segon 
fragment presenta una R incompleta al final i no pot anar immediatament davant de l’ante-
rior. L’única seqüència possible, doncs, en el cas poc probable que els dos carreus estigue-
ren disposats de manera consecutiva, seria posant el segon fragment en primer lloc, de 
manera que el text principal quedaria de la següent forma: SAC · VIR [·] MAR · DER [·]. 

En conjunt hi apareixen cinc mots, possiblement tots abreviats.

1.  En el primer carreu, la primera línia presenta l’abreviatura AE·. La presència 
d’un punt, encara que allunyat, indica probablement que hi devia seguir alguna 
altra paraula que figuraria en el carreu que anava a continuació.

2.  En la segona línia trobem en primer lloc les lletres SAC·, seguides d’un punt, 
que poden correspondre a les tres primeres lletres o a una part més extensa d’un 
mot abreviat, possiblement sacrum a.
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3.  Segueixen les lletres VIR que han de correspondre al començament d’un altre 
mot que podia anar abreviat o figurar complet. Entre els emprats en els textos de 
caràcter religiós, els més freqüents amb aquest començament són virgo i virtus 
i derivats.

4.  En el segon carreu trobem les lletres MAR·, seguides d’un punt, per la qual cosa 
poden pertànyer a un mot abreviat, però desconeixem si es tracta del final d’una 
paraula més llarga que començaria en el carreu anterior o, contràriament, del 
principi d’un mot abreviat. Aquesta limitació és suficient per a entendre que no 
hi ha arguments per a decidir-se per alguna possibilitat de restitució. La interpre-
tació més senzilla, sobre el segon supòsit, és pensar que es tracta del nom abre-
viat de la verge Maria.

5.  A continuació, amb dubtes en la segona lletra, pot llegir-se DER, que tampoc 
sabem si es tracta d’un mot abreviat o sencer. L’altra possibilitat és que pertanya 
a un substantiu, adjectiu o forma verbal, no massa freqüents en llatí amb aquest 
començament i estranys en els textos epigràfics. El ventall de possibilitats és 
ampli i no sembla haver-hi arguments per inclinar-se’n per alguna.

La lletra és capital quadrada i imita la pròpia de les inscripcions romanes, el que es 
pot veure particularment en lletres com la A, C, D, S i V, així com en la utilització del 
nexe AE i de les interpuncions. Resulta un poc discordant el traç davanter de la R, que 
presenta una gran corba. Aquest tipus de lletra es correspon clarament amb l’escriptura 
renaixentista. La recuperació de l’ordre gràfic de l’antiga lletra capital romana es va 
donar a Itàlia en la segona meitat del segle XV, en l’ambient de la producció manuscrita 
de la ciutat de Pàdua4. En terres valencianes, els primers testimonis d’ús d’aquesta nova 
escriptura es donen en les filactèries de la pintura gòtica en les primeres dècades del se-
gle XVI5. En l’epigrafia hispànica del Renaixement, els testimonis més antics d’ús de les 
capitals humanístiques són inscripcions de monuments funeraris realitzats per escultors 
italians com el florentí Domenico Fancelli: el de Diego Hurtado de Mendoza a la Cate-
dral de Sevilla, el del Príncep Don Juan a l’església del Monestir de Sant Tomàs d’Àvila 
i el dels Reis Catòlics a la Capella Reial de Granada6. La implantació de les majúscules 
humanístiques en l’epigrafia hispànica es dóna sota el regnat de Carles I (1515-1556) i 
es consolida en el de Felip II (1556-1598).

Aquest és el segon testimoni epigràfic d’Ares del Maestrat, ja que fins ara només 
coneixíem una inscripció gòtica que podria ser commemorativa de les obres del castell 

4 GIMENO 2005: 70-80.

5 GIMENO 2007: 37-40.

6 RAMÍREZ 2012: 260-264, fig. 2-4.
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d’Ares per part dels Templers, documentades entre 1301 i 13037. A la parròquia de la 
veïna població de Vilafranca es conserva l’epitafi de Raimon de Pertusa, el segon mestre 
d’obres de l’església, que data de l’any 1572, i una inscripció d’aquest mateix any indi-
cant-ne la finalització de les obres8. Finalment, a Culla es conserva una altra inscripció 
llatina de caràcter sepulcral, també amb lletra capital, que per la paleografia ha de da-
tar-se en el mateix segle XVI9.

ELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pel que fa als elements arquitectònics decorats, el fragment de pilastra estriada deu 
pertànyer a una portada d’estil clàssic. La relació d’aquest element de pilastra amb els 
fragments epigràfics no és segura, però a més del material similar, pel fet que es tracte 
d’una inscripció de caràcter monumental sembla raonable que puguen pertànyer al ma-
teix monument. Al nostre país les pilastres estriades s’introdueixen en l’arquitectura re-
naixentista el segle XVI en les portades i pilars d’esglésies i ermites, i segueixen utilit-
zant-se en el Barroc fins al XVIII.

Els pilars els trobem a les esglésies de l’Assumpció de Vinaròs, edificada entre 1582 
i 159410; Alcalá de la Selva (Terol), de 1596; i Vistabella, més tardana, construïda entre 
1604 i 164011. Quant a les portades, els paral·lels més pròxims de pilastres estriades les 
trobem a la veïna població de Vilafranca, a l’església de Santa Maria Magdalena i a 
l’antiga confraria de Santa Maria la Major. L’església va ser construïda entre els anys 
1567 i 1572 per P. Maseres i R. de Pertusa12. Es tracta d’un temple gòtic tardà que comp-
ta amb dues portades renaixentistes13. Aquestes estan flanquejades per sengles pilastres 
estriades amb contraestries, de 33 cm d’amplària, amb 8 estries de 2,8 cm d’amplària. Pel 
que fa a la confraria, l’edifici es conserva al carrer Major núm. 9 i estava acabat l’any 
159614. La senzilla portada està igualment flanquejada per dues estretes pilastres de 18,5 
cm d’amplària, amb 4 estries de 3 cm sense contraestries.

7 BARREDA 2006: 87-88; 2011: 25-26, núm. 12.

8 MONFERRER 1986: 21, 31-32, 45.

9 CORELL i PITARCH 1994.

10 BENITO i BÉRCHEZ 1982: 157; GARCÍA LISÓN i ZARAGOZÁ, en BÉRCHEZ 1983: 896-900, 
núm. 220; GIL 2004: 289-291.

11 BÉRCHEZ i JARQUE 1994: 93.

12 BENITO i BÉRCHEZ 1982: 50-52; MONFERRER 1986: 20-21; BENITO i BÉRCHEZ 1987: 155-
156; BÉRCHEZ i JARQUE 1994: 101; MONFORT 1999: 387-390; GIL 2004: 300-301.

13 MONFERRER 1986: 36-37; MONFORT 1999: 390; MONFERRER 2006.

14 MONFORT 1999: 296.
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Un poc més allunyat trobem el santuari de Sant Joan de Penyagolosa, fundat en el 
segle XIV, que degué comptar amb una primera ermita d’estil gòtic. En la segona meitat 
del segle XVI el santuari fou objecte de profundes transformacions, moment al qual 
corresponen les dependències que s’articulen al voltant del pati interior. En aquest, en el 
mur corresponent a l’església, van aparèixer unes pintures murals amb la data de 1592. 
Finalment, l’església va ser edificada de nou i acabada en 1706, segons mostra la inscrip-
ció de la portada principal15. Doncs bé, en l’esmentat mur de l’església que dóna al pati 
interior hi ha una portada lateral d’estil renaixentista, possiblement anterior a les pintu-
res, que està flanquejada per sengles pilastres estriades amb contraestries. Aquestes són 
de considerable amplària, uns 44,5 cm, i estan separades per amples filets. Aquests trets, 
que no apareixen en les portades de Vilafranca, els observem també en el fragment 
d’Ares. Més lluny, també trobem una portada flanquejada per pilastres estriades a l’es-
glésia de Tronchón (Terol).

Els tres carreus de calcària grisa núm. 5-7 presenten en secció un perfil que sem-
bla propi de les nervadures d’una església gòtica. Deuen pertànyer a l’antiga església 
de la població que fou destruïda en l’incendi de 1707. Pel seu perfil poden datar-se 
en els segles XIV-XV16. Quant al fragment de cornisa, només podem dir que presen-
ta un perfil clàssic. La seua escassa altura i vol pot correspondre a la imposta d’una 
porta.

Sobre l’antiga església d’Ares, cal dir que a penes en sabem res. Hi ha una primera 
referència en un protocol notarial de l’any 1534 en què Joan Bertran reconeix que paga 
una almoina en pa cuit als pobres el divendres Sant a la porta de l’església17. No hi ha cap 
notícia, doncs, sobre la seua data de construcció ni altres qüestions relatives a l’edifici. 
Les dades que tenim fan referència a tres obres posteriors: l’ampliació de l’església en 
1645, el retaule major i la porta de la sagristia en 1673 i de nou el retaule major en 1691. 
La primera i la tercera es financen per sengles almoines instituïdes per Berenguer d’en 
Festa cap al segle XIV i per Bernat de Lagart en 1624: d’aquesta darrera es dediquen 
1500 lliures per a l’ampliació de l’església en 1645 i 1200 per al retaule de l’altar major 
en 169118. Quant a les obres de 1673, aleshores Bartolomé i Gabriel Muñoz, escultors 
veïns de Morella, cobraven 481 lliures «per el cuydado de la fabrica del Retaule major 
de la Iglesia parrochial de la present vila», y tres lliures més «per lo treball (...) en (...) la 
porta de la Sacristia de la yglesia parroquial»19.

15 RODRÍGUEZ CULEBRAS, en BÉRCHEZ 1983: 905-910, núm. 222; VILAPLANA 1986: 179; GIL 
2004: 423-426.

16 NAVARRO 2006.

17 BARREDA 2006: 406.

18 PUIG 1932: 435, 438.

19 PUIG 1943: 295.
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De l’església s’ha recuperat la clau de volta, que fou localitzada per l’arquitecte A. 
Zaragozá al cementeri municipal i es va traslladar l’any 2014 a l’interior del temple, on 
s’utilitza com a base de l’altar20.

Aquesta església va ser destruïda el 21 de desembre de l’any 1707 per les tropes 
borbòniques i només en queda el campanar, que es troba adossat a l’actual edifici al 
costat de la portada lateral. L’any 1713 es va decidir construir-ne una de nova. En la vi-
sita pastoral del bisbe J. Miguélez de l’11 d’agost de 1716, en referència a la nova esglé-
sia que s’havia de fer, explica: «que se haga el diseño y planta de la obra mas debajo de 
adonde estava la Iglesia arruïnada en la plaça y con separacion de la muralla de suerte 
que mire el altar mayor al Oriente y la Puerta principal al Poniente»21. Aquesta precisió 
és important perquè permet concloure que la vella església es trobava a major altura, 
pegada a la muralla i la seua orientació era diferent, possiblement N-S i no E-O com 
l’actual. Les obres es van adjudicar per 4600 lliures al mestre d’obra Martín Dols, natural 
d’Aiguaviva (Terol), que va dirigir també les obres de l’església del Boixar. Havien de 
començar l’1 de maig de 1719 i acabar en 10 anys22. Per a la seua construcció es va 
aprofitar la pedra de l’església vella i el castell: «(...) la piedra (que) fuere necessaria para 
dicha obra, como es la del single de les coves, la del castillo, iglesia vieja, campanario y 
sus sircuitos, (...)». En 1735 es posaven les portes i en 1736 s’afegia la capella de la Co-
munió. Fins a 1730 el primer rector de la nova església va ser Hilari Messeguer23.

Quant a l’espadanya, tot i que no se’n pot determinar la data de construcció, ha de 
ser posterior a l’incendi que va assolar la població l’any 1707, quan se’n va destruir 
l’antiga església, ja que aprofita carreus que possiblement hi pertanyien.

CONSIDERACIONS FINALS

La importància de les peces que ací presentem rau en el fet que són prova de l’exis-
tència d’una porta d’estil renaixentista i d’una inscripció coetània que devien pertànyer a 
l’antiga església de l’Assumpció d’Ares. Altres elements, com les peces pertanyents a 
nervadures d’una volta, corresponen sens dubte a una església gòtica. Possiblement l’an-
tiga església d’Ares del Maestrat era un edifici gòtic bastit en el segle XIV, de menors 
proporcions, situada a major altura i pròxima a la muralla i amb una orientació diferent 
que l’actual. La hipòtesi que podem plantejar a partir del reconeixement d’aquests ele-

20 http://www.aresdelmaestrat.es/es (12-VII-2014); Levante-EMV (13-VII-2014); El Periódico Medite-
rr neo (13-VII-2014).

21 GIL 2004: 316-318.

22 BARREDA 2006: 592-602.

23 PUIG 1932: 440.
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ments és que en ella es va obrir, o refer, una porta d’estil renaixentista que comptava amb 
pilastres estriades, al mateix temps que s’inscrivia un text abreviat de caràcter monumen-
tal amb el tipus de lletra pròpia de l’època. Aquesta porta podria haver-se obert al mateix 
edifici de l’església o a la seua sagristia. Les obres en què es degué construir podrien ser 
les que esmenta Mossèn Joan Puig a partir de la documentació que va poder consultar, 
que van consistir en l’ampliació de l’església en 1645 i en treballs a la porta de la sagris-
tia en 1673. Després de l’incendi de la població i la destrucció de l’església per les tropes 
de Felip V l’any 1707, la major part de la pedra d’aquesta va ser emprada en la construc-
ció de la nova església a partir de 1719, però alguns carreus d’aquella, entre els quals es 
troben els que ací presentem, van subsistir en ser aprofitats per a la construcció de l’es-
padanya de l’ajuntament.
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Fig. 1. Espadanya de l’ajuntament d’Ares del Maestrat.

Fig. 2. Vista de l’espadanya amb les peces repartides entre els seus dos pilars.

FIGURES



 Fragments d’inscripció i d’una portada renaixentista... 373

Fig. 3. Carreu amb la inscripció MAR·DER.

Fig. 4. Carreu amb la inscripcióAE SAC·VIR.
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Fig. 5. Carreu pertanyent a una pilastra estriada.
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Fig. 6. Carreu motllurat tal vegada pertanyent a una imposta.
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for the academic permission to carry on with them. Once the committee got the �nal academic answer, the 
administrators from each place could decide independently of what was demanded and could adapt to its 
necessities despite the imposed bureaucracy. 

Key words: 

Church building, Baroque architecture, academicism, Academia de San Fernando.

LAS IGLESIAS INACABADAS COMO CRONISTAS ARTISTICAS Y 
SOCIALES DE CADA PUEBLO

Uno de los frentes abiertos para los miembros de los tribunales académicos que eva-
luaban continuamente la técnica y estética de los planos recibidos en las últimas décadas 
del siglo XVIII era, sin duda alguna, la de enviar sus profesionales al lugar que los soli-
citaba. Su objetivo era el de acabar monumentos que debían mostrar un armazón cons-
tructivo suspendido en el tiempo1.

Las obras de las iglesias parroquiales se frenaban muy a menudo ya fuere por cir-
cunstancias económicas, meteorológicas, por catástrofes naturales como incendios o 
inundaciones, por problemas ocasionados por algún personaje implicado en la obra. 
También la negativa a la hora de contribuir de los partícipes de diezmos y primicias que 
rechazaban por aportar su cosecha, por motivos inesperados o por la presión externa que 
ejercía esta entidad madrileña a los ayuntamientos, maestros de casas, alcaldes o sacer-
dotes o a la feligresía en general. Vistas estas circunstancias, al reanudar las obras de 
nuevo, se redactaba un estado de las mismas y se enviaba dicho informe a la Academia 
para disponer de la licencia pertinente. Para los pueblos y ciudades remitir las candida-
turas de las obras locales a realizar a la Real Academia era lanzar una moneda al aire 
aunque ya se sabía qué cara ganaría. 

Los miembros de la Academia se habían convertido en grandes especialistas en resol-
ver todo tipo de problemas vinculados con el mundo de la construcción. Los arquitectos 

1 Los ejemplos usados en el artículo se centran en la zona catalana del s. XVIII. El artículo analiza, a 
través de ejemplos de numerosos pueblos y ciudades de la Cataluña finisecular que empezaron sus 
iglesias en las últimas décadas del siglo del barroco y que por fuerza tuvieron que pararse. En el 
estudio se quiere averiguar como se hallaban los restos arquitectónicos de las fábricas que quedaban 
sin construir y cómo la documentación indica que se encajarían esos restos en la nueva arquitectura 
proyectada ya fuese académica o fuese programada por maestros locales. Y qué acciones o actitudes 
artísticas tomaban los pueblos frente a las decisiones y respuestas académicas. Este tema se acerca a 
otro artículo que revisaba como documentalmente las nuevas fábricas se encajaban en los restos de las 
originarias. Este tema se trató en: SERRA, Anna Isabel, «La construcció d’esglésies del segle XVIII 
sobre les seves antecessores medievals i renaixentistes: un pont d’unió entre la traça i la fàbrica» en 
Archivo de Arte Valenciano, València, 2012, p. 41-56. 
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que escogieron y propulsaron la Academia y sus enseñanzas ejercían de grandes cronis-
tas de la sociedad que vivían. Los documentos que filtraba el Consejo de Castilla eran 
vivos retratos de lo que acontecía en cada pueblo o ciudad a todos los niveles. Hoy en día 
estos documentos son baremos de una sociedad en pleno movimiento, dinámica, soñado-
ra (a la hora de construir edificios de una gran volumetría muy por encima de sus posibi-
lidades económicas reales) e impregnada de un espíritu religioso ricamente cultivado en 
la estética y presencia de sus iglesias. Estos «relatores» sólo aplicaban la verdad artística 
para lo que se les pedía sin reparar en otras necesidades sociales y artísticas que incorpo-
raban sus informes y tasaciones. La Academia sabía que los arquitectos una vez aproba-
dos podían, si les apetecía, seguir su estilo o tendencia más acorde con lo que les convi-
niese2. Por este motivo, una y otra vez la Academia controlaba qué dirección estética 
tomaba su quehacer diario y eran sometidos a un duro juicio3.

Entendiendo que la razón, el cálculo y orden revestido con las máximas de economía, 
simplicidad y decoro académicos se verían sometidas al dominio de la consciencia esté-
tica gremial, estos ilustrados serían capaces de variar cualquier situación constructiva 
problemática casi siempre con la misma dinámica y con respuestas similares.

En la Academia llegaban los pertinentes informes de los edificios anclados en el 
tiempo acompañados de planos que buscaban una rápida solución para elementos com-
positivos y estructurales algo enquistados4. Había fábricas por finalizar que en su mo-
mento no se pudieron construir por la falta de una economía capaz de afrontar el enorme 
gasto que acarreaba acabarlas. En muchos pueblos el coraje y el apasionamiento iniciales 
se iban perdiendo a medida que los años y su desgaste económico pasaban factura. En 
otras ocasiones, se pedían a la Academia los estudios protocolarios tal como exigían 
normativas y dictámenes de arzobispos para avisar a la institución de este problema pero 

 Para este artículo quiero agradecer la colaboración de la Sra. Liliana Tomàs. 

2 HERNANDO, Javier, Arquitectura en Espa a 1770-1 00. Ed. Cátedra, Madrid, 1989, p. 129.

3 Un resumen de las respuestas más habituales emitidas por los académicos se puede localizar en 
GARCÍA MELERO, José Enrique, «El control de la arquitectura española: la Comisión de arquitectura 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» en Butlletí de la eial Academia de Belles Arts 
Sant ordi, Barcelona, núm. X, 1996, p. 94-96). 

4 Los académicos, aventajados en protección y derechos, partían de unos estatutos totalmente 
favorecedores, con lo cual aplicaban sus derechos sobre los maestros locales. En sus normativas 
regularizaba que qualquiera persona que no hall ndose en la fecha de este mi despacho con título, o 
facultad concedida por el Tribuna o magistrado que las ha dado hasta aora, intentare tasar, medir o 
dirigir f bricas, pro la primera vez se le sacaran cien ducados de multa, doscientos por la segunda, y 
trescientos por la tercera  siendo mi voluntad que todos los que hayan de exercer esta profession de oy 
en adelante, no puedan hacerlo, ni ser habilitados por Tribunal alguno, sin que se presenten primero 
a ser examinados por la Academia, y obtengan su aprobación, que conceder  a todos lo que hallàre 
h biles sin à ninguno cueste derechos algunos  (Estatutos de la eal Academia de San ernando. 
Gabriel Ramírez. Impresor de la Real Academia. Madrid, 1757, p. 88). 
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no se cumpliría (generalmente) lo que ella exigía. Poderosas razones, más que sentimen-
tales, impedían dejarse llevar por las exigencias técnicas académicas. 

El trasfondo real de lo que verdaderamente acontecía en cada localidad no siempre 
llegaba de manera clara y diáfana a la Academia. En realidad, tampoco se necesitaba que 
ocurriese o era mejor que no se supiese. Los componentes sociales, monetarios y las di-
ferencias existentes entre los feligreses a la hora de escoger un maestro o un diseño final 
eran difíciles de anotar. Como ya han planteado numerosos autores dedicados a los estu-
dios académicos, las contradicciones debían existir casi por obligación puesto que la 
Academia analizaría entre 1786-1808 nada más ni menos que 352 expedientes relativos 
a iglesias seguidos de lejos con los 220 debidos a puentes y por detrás 61 análisis relati-
vos a prisiones5. Las iglesias inacabadas se erigían como portadoras de la divulgación del 
nuevo espíritu artístico más allá de su uso espiritual. 

IGLESIAS EN RUINAS 

La realidad de muchos monumentos religiosos de finales del s. XVIII era, a nuestros 
ojos, casi de ciencia ficción. El recorrido por los contratos de esos edificios y la lectura 
de las actas municipales o libros de obra ofrece una imagen muy atractiva para los histo-
riadores del arte. Las descripciones hablan de partes de templos antiguos a medio incrus-
tar en otros de nuevos, o de altares aislados para decir misa dentro de una gran nave que 
se entendía que era otra iglesia naciente. Así también exponen cómo una legión de maes-
tros de casas y peones deshacían las sepulturas del interior de la nave central de una 
iglesia y enterraban en otro nuevo cementerio los restos que exhumaban para volverlos a 
enterrar décadas después en el interior ya acabado de la iglesia. Esa manera de proceder 
se había usado a lo largo de los siglos no ofrecía secretos para realizarla de manera dia-
ria6. Los ejemplos que se detallan a continuación muestran el deplorable estado (a veces 
lo exageraban para dar prioridad a las obras de las fábricas) que tenían algunas iglesias 
catalanas. 

En Pruit (Gerona) el obispo Veyan pedía que continuasen las obras de la iglesia pa-
rroquial local puesto que presentaba una apariencia lamentable. Años atrás en 1703 se 
practicaban en la iglesia diversas reformas debido a su mala disposición y el pésimo es-

5 BÉDAT, Claude, La eal Academia de Bellas Artes de San ernando (1744-1 0 ). Fundación Uni ver-
sitaria Española y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1989, p. 342. 

6 SERRA MASDEU, Anna Isabel, «La construcció d’esglésies del segle XVIII sobre les seves ante-
cessores medievals i renaixentistes: un pont d’unió poc conegut entre la traça i la fàbrica» a Archivo de 
Arte Valenciano, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Valencia, 2012, p. 41-56.
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tado de sus paredes. Entonces se contrató al maestro Francesc Font, de Manlleu7. Tres 
décadas más tarde se alzaba el campanario, dirigido por el maestro Serradell, de Sant 
Pere de Torelló8. La anotación descriptiva es muy representativa9: respeto de que ha 
muchos a os que est  parada la obra de la construcción de esta iglesia, que presenta un 
aspecto bastante raro e incómodo con la mitad de la f brica nueva y la otra mitad de la 
antigua.  que se procede con mucha lentitud en la construcción del retablo, exortamos 
a los parroquianos, supuesto no les falta posibilidad y caudales a que se dediquen con 
toda actividad en concluir un y otro objeto tan agradable a los ojos de Dios . Por muy 
extraño que resulte la idea que un edificio antiguo se hallaba medio desballestado y en-
cajado en uno de naciente era una situación más usual de lo que parece en buena parte de 
la península. En realidad, se manifestaba así un procedimiento de trabajo constructivo 
diario y la situación real del estado de muchos edificios parroquiales de ese siglo10.

En San Miquel de Colera (Gerona), una de las nuevas poblaciones ilustradas que se 
pretendía ejecutar en Cataluña, también aparecieron los problemas con el consejo asesor 
de la iglesia y con los promotores, los hermanos Josep y Ventura Sangenís. De no hacer-
lo se les embargarían todos sus bienes. Se les insistió reiteradamente en que las obras de 
la iglesia no se interrumpirían e incluso se calculaban seis meses para adornarla. Al final 
la orden, sentenciada en 1775, no tuvo efecto11. En este caso, de nuevo, el factor humano 
iba más allá de los pactos firmados y serían estos los que volverían a empujar la obra 
sellada de antemano con nuevas escrituras.

Varias generaciones de feligreses de Alpicat (Lérida) vieron como su iglesia parroquial 
estaba casi totalmente derruida desde los disturbios de 1640 y así llegó al siglo XVIII12. 

Pero si la Academia se hacía tolerante y bajaba su guardia creativa, la permisibilidad 
rompería su dinámica artística y su imperio creado. A veces, le asaltaban sus mismas 
contradicciones. Si bien pedía a los lugares que resolviesen los problemas estudiados con 
la mayor brevedad posible, como en la Sentiu (Lérida) en ocasiones se permitían ligeras 
permisibilidades como en Benavent de Segrià (Lérida) comentando que les habían gus-

7 GINEBRA MOLINS, Rafel, uerra, pau i vida quotidiana en primera persona. Patronat d’Estudis 
Osonencs, Vic, 2005, p. 152.

8 Ibidem, p. 190.

9 SOLÀ COLOMER, Xavier, La reforma catòlica a la muntanya catalana. Els bisbats de irona i Vic 
(15 7-1 00). Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història 
Rural de la Universitat de Girona i Documenta Universitaria, Barcelona, 2008, p. 154-155. 

10 SERRA MASDEU, Anna Isabel, «La construcció d’esglésies…» Art. cit., p. 41-56. 

11 ACA. Reg. 925, fols. 67r y 610r-610v.

12 CADIÑANOS, I, «Documentos para la Historia del Arte en la Corona de Aragón II. Principado de 
Cata luña» en Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», Zaragoza, 2005, p. 107.
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tado los planos enviados, aceptándolos y no poniendo nuevas trabas13. Aunque siempre 
se usaba una misma manera para evitar, como dice J. Hernando, filtraciones que pudie-
sen distorsionar el discurso compositivo14. Pero la Academia también evitaba la posible 
entrada de interferencias en su programa laboral; al fraile Joaquín del Niño Jesús se le 
rechazaron todos los múltiples planos que envió a la institución madrileña casi instinti-
vamente15. En ciertos puntos como en Vila-seca (de Solzina) la voz popular se hacía eco 
de lo que realmente molestaba a los maestros de casas locales. Cuando los habitantes de 
ese pueblo tarraconense quisieron construir, en los últimos años del siglo XVIII, una 
nueva iglesia que substituyese a la renacentista (hoy existente) y los arquitectos locales 
manifestaban que no era necesario el permiso académico. Esta indiferencia era lógica; 
cerca, en Mont-roig del Camp se principió una iglesia sin el permiso madrileño y no se 
debió paralizar. Seguramente los habitantes de este lugar no debieron avisar para norma-
lizar el diseño de su obra. 

En Torrefarrera (Lérida) habían empezado las gestiones para tener una iglesia (y 
abadía o rectoría) en mejores condiciones ya desde 1772. El corregidor de la ciudad 
de Lérida, Bruno de Moyua, brigadier de los Reales Ejércitos de su majestad y go-
bernador de esa plaza, pedía el 29 de marzo de 1773 mandó que se reconociese el 
estado de la iglesia de ese pueblo. La revisión la practicaron los maestros Josep Co-
dolosa y Josep Burria, quien al final no pudo asistir al examen por su indisposición 
debido a la gota que padecía16. Lo substituiría otro conocido maestro habitual en las 
tierras leridanas, Mariano Biscarri. Los dos peritos dijeron que la iglesia debía derri-
barse a excepción de una pared medianera entre la casa del párroco y la iglesia; el 
resto no se aprovecharía. Ambos constructores practicaron un detallado análisis de 
lo que ellos querían y podían hacer. Por lo que parece no se avanzó la obra puesto 
que en 1791 la mayor parte de los vecinos acordaba aplicarse el veinteno correspon-
diente para empezar la nueva fábrica. Se realizaron nuevos visorios por maestros 
conocidos en la zona. Se confió en Josep Lles, maestro de Benavent, de sesenta años, 
profesional que avaló la poca capacidad de su iglesia17. El albañil Francisco Olive-
res, de Villanueva del Segrià, de 35 años, advirtió que la iglesia solo tenía sesenta y 
cuatro palmos de largo y 28 de ancho18. 

13 Ibidem, Art cit, p. 110. 

14 HERNANDO, Javier, Arquitectura en Espa a 1770-1 00. Ed. Cátedra, Madrid, 1989, p. 136. 

15 SAMBRICIO SAMBRICIO, Carlos, La arquitectura espa ola de la Ilustración. Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España y Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1986, 
p. 413. 

16 AHN. Consejos 22.803, fol. 10 marzo 1793, fol. 10.

17 AHN. Consejos 22.803, 13 marzo 1793, fol. 9.

18 AHN. Consejos 22.803, 13 marzo de 1793, fol. 36.
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Como no había ningún arquitecto académico cerca se llamó al maestro Isidro Rogé 
(o Roigé), de Lérida que entonces contaba con 57 años, para que hiciese una declaración 
jurada del cálculo del coste de las obras. Roigé elaboró un nuevo proyecto y lo envió a la 
Academia de San Fernando por 11.584 libras. La Academia se quejaría, el 27 de sep-
tiembre de 179319, de la desgraciadísima disposición en lo m s substancial de todo el 
edificio como el aspecto b rbaro con que viene demostrado, persuaden de la absoluta 
necesidad de que los interesados en la f brica busquen o comisionen otro arquitecto 
de acreditada pericia que forme nuevo plano arreglado . La Comisión de Arquitectu-
ra resolvería en 27 de enero de 1794 que el arquitecto académico Antonio de Losada 
(?-1809) realizase las nuevas obras. La obra, según consta en un sillar de la fachada del 
edificio, indica que se la iglesia se acabó en 1799 siguiendo un estilo realmente provoca-
dor y novedoso en la diócesis. El templo se derrumbaría en 1936 durante la Guerra Ci-
vil20. 

Antes de construir una iglesia había tanteos entre los organizadores de las obras que 
podían acabar en peleas. En Santa Maria de Olost (corregimiento de Manresa, Barcelo-
na) su alcalde se dirigía al Consejo de Castilla para ejecutar el procedimiento burocrático 
correcto. Los parroquianos escogieron un maestro para que hiciese un plano para el 
campanario del edificio e incluso se habían adelantado las obras sin avisar a la Acade-
mia. Cuando la torre se hallaba a medio construir el cura y otros feligreses decidieron 
demoler la parte ya levantada. Para que no lo hiciesen se les impuso una pena de 25 libras 
que no sirvieron para frenar esa situación. Des de Barcelona se ordenó al alcalde que 
siguiese el primer plano de la obra y que pidiese 10 libras a los operarios cada vez que 
derribasen lo construido y si repetían la acción, pagarían 20 libras21. 

Parece que inicialmente el proyecto se encargó a un maestro de obras del lugar, Marià 
Claris. Su idea resultó del agrado de la población y inmediatamente se principiaron las 
obras. Mientras se iba alzando la fábrica, en 1784, una vez muerto el obispo Manuel de 
Artalejo, el párroco cambió de idea y pidió nuevo proyecto al conocido maestro de obras 
de Vic, Josep Morató. Esta repentina decisión se acabó en un grave conflicto que tuvo 
que resolver en nuevo obispo, Francesc de Veyan. A partir de una votación que él mismo 
solicitó el pueblo señaló que quería seguir los planos del primer maestro contratado. Fi-
nalmente, el 9 de febrero de 1786 él mismo solicitó otros diseños, esta vez ejecutados por 
los arquitectos Marià Enric y Joan Fàbregues22. La iglesia seguiría esta última ejecución, 

19 AHN. Consejos 22.803, 27 septiembre de 1793, fol. 58.

20 CAMPS CLEMENTE, Manuel. Torrefarrera i el seu entorn històric. Diputació de Lleida, Lleida, 1996, 
p. 203. 

21 ACA. Reg. 931, fol. 287v-288r. Barcelona, 3 de agosto de 1784. 

22 VVAA. Inventari Patrimoni Cultural d’Olost. Memòria tècnica. Diputació de Barcelona, Barcelona, 
2008, p. 31-32.
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con una estética muy lejana a la tardobarroca. Algunos escritos detallan que la iglesia se 
inauguró en 1780 pero no estaba acabada, faltaba el campanario y la capilla del Sacra-
mento. Las últimas obras se realizaron en 187023. Estos conflictos internos entre maes-
tros de casas, feligreses y administradores frenaban o dejaban, a menudo, por terminar 
una buena parte de obras. Lo más habitual era que se iniciase un pleito que llegaría al 
Consejo de Castilla. Es muy interesante como los feligreses querían un técnico u otro. 
Morató pertenecía a una de las familias de constructores más conocida en la zona. Habría 
que indagar en el por qué no se prefirió a este arquitecto tan apreciado y que había traza-
do un gran número de iglesias en esa diócesis.

Los feligreses de Vacarisses cerca de Manresa (Barcelona) siguieron las instruccio-
nes vigentes académicas para iniciar las obras de su fábrica parroquial entonces arruina-
da. En el año 1790 el párroco Pere Vivet se lamentaba del mal estado de la iglesia y hacia 
cálculos de lo que podía costar otra más capaz. Un año después del maestro Josep Sitjas 
(o Sitges) acudía para supervisar el lugar donde se construiría el edificio y levantaría los 
planos para situar el nuevo templo. Antes se había hablado con los dueños de los diezmos 
y primicias para establecer la viabilidad económica de lo que cada uno aportaría para el 
nuevo proyecto local. Pronto el secretario de la Academia, Luis Paret, manifestaría la 
opinión contraria a los planos que analizarían sus compañeros. En 13 de agosto de 1791 
no eran admitidos estos planos de gusto «bárbaro» y más de un año después se escogía 
al académico Mateo Medina (Mateo Mauricio de Medina y de Puerta Vergara, 1761-
1806) para trazar unos planos más adecuados para la fábrica de Vacarisses24. Mientras el 
expediente seguía lentamente su curso los habitantes ya habían empezado a trabajar, a su 
manera, en su templo. El 28 de diciembre de 1793 Medina entregaba su trabajo y la Aca-
demia aprobaba su trabajo el enero siguiente. Un año antes Medina se convirtió en 
miembro de la Comisión de Arquitectura25. 

Los comentarios que hacía el alcalde Mayor de Manresa en 1798, tal como expone 
Óscar da Rocha, servían para implorar al pueblo el ánimo para continuar la obra de su 
templo que estaba, desde hacía años, parada. Es muy sugerente para la historia de la ar-
quitectura imaginar tal como dice el alcalde, que los feligreses oían misa entre los es-
combros de la antigua iglesia y materiales de la vieja obra no pudiendo ver al párroco 
mientras éste celebraba cualquier tipo de acto religioso26. Si la manera de proceder de la 
Academia paralizaba la energía de los ciudadanos a la hora de emprender las obras exis-
tirían otros temas que las frenaban como el tener que sufragar gastos vinculados con las 

23 PLANS DACHS, Rafael. Olost. istòria i istòries. Ajuntament d’Olost, Olost, 2003, p. 28. 

24 ROCHA ARANDA, Óscar de. La construcción de la actual iglesia de Vacarisses, entre el tardobarroco 
local y el neoclasicismo académico. Associació Museu-Arxiu de Vacarisses, Vacarisses, 2011, p. 34-37. 

25 Ibidem, p. 47. 

26 Id., p. 52.
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guerras o con la Gran Guerra contra Inglaterra (1793-1795). Al accidentado avance de 
las obras de Vacarisses hay que incluir el hecho de que un peculiar y conocido personaje 
en la zona Josep Selva y Alegre animó a la población a que no trabajase para las obras de 
la iglesia ya que las debían concluir los perceptores de diezmos. Por el camino, Mateo 
Medina pidió a los de Vacarisses que le pagaran sus honorarios pendientes desde 1793 y 
que ascendían a 5.000 reales. 

Esta cantidad imprevista causó un escrito por parte del ayuntamiento local al corregi-
dor de Manresa explicándole el porqué de este impago. Las obras empezaron en octubre 
de 1791 con lo cual no se esperó el parecer final de la Academia. Eran tantas las ganas 
del pueblo de tener su iglesia que el mismo entusiasmo se debía aprovechar para iniciar, 
como fuese, este monumento. El proceso iniciado por Medina y su abogado llegaría 
hasta 1804 aunque no se sabe si al final cobraría por su trabajo27. 

En Amposta (Tarragona) ya se habían levantado 16 palmos de muro cuando se 
tuvo que paralizar la iglesia parroquial por falta de medios económicos. La fábrica la 
dirigía Miquel Ripoll28. Según la Junta Ordinaria del 10 de noviembre de 1795 fue el 
obispo de Tortosa quién se dirigió al Consejo de Castilla; después su valoración se 
enviaría (como era preceptivo) a la comisión académica para obtener algún tipo de 
arbitrio para pagar el edificio. La Academia, por su parte, procedió de la manera más 
habitual posible, es decir, buscó un arquitecto de confianza que revisase el estado de 
la obra y el proyecto. El trabajo recayó en la figura del arquitecto Manuel Blasco de 
Valencia que ejecutó cuatro planos aprovechando los paramentos ya realizados en la 
fábrica y que debían encajar en su nueva delineación. Los miembros de la Junta Or-
dinaria buscaron en esta ocasión la manera de suprimir costes eliminando la orna-
mentación que él había diseñado y que consideraban totalmente superflua y dejando 
en pié lo ya construido. 

La obra continuó parada durante mucho tiempo; por ejemplo, el 30 de marzo de 1797 el 
Supremo Consejo pidió que los perceptores de diezmos y primicias contribuyesen a la terce-
ra parte de su rendimiento y si se negaban a ello, entregarían la tercera parte de sus rentas. 
Según esa orden las obras seguirían el trabajo efectuado por el arquitecto Manuel Blasco. 
Fueron las mismas negativas a aportar la parte correspondiente las que indicaban que en 1815 
la iglesia continuaba sin acabarse29. El edificio casi estaba finalizado en 187530. 

27 Id., p. 60-65.

28 Recientemente se han encontrado restos de un antiguo cementerio y los fundamentos de la antigua 
iglesia de Amposta en una excavación efectuada frente al Ayuntamiento de Amposta. 

29 LÓPEZ PERALES, Rogelio, istoria de Amposta. Cooperativa Gráfica Dertosense, Tortosa, 1975, p. 
199. 

30 Íbidem, p. 204-205. 
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En la Academia, una manera de marcar la distancia entre el saber de sus numerarios 
y las resoluciones de la Junta consistía en apostillar siempre el trabajo realizado por sus 
afiliados eliminando algún detalle u otro. Por ejemplo, a Manuel Blasco le criticaron que 
no podía introducir elementos recuperaban alguna textura barroca o rococó. Al arquitec-
to le enmendaron lo siguiente31: se notaba en lo que a adía de su caudal propio, falta 
de la sencillez y economía encargadas por el Consejo pudiendo ser ambos condiciones 
compatibles con la elegancia moderada, en cuya atensión, opinó que dicho Profesor 
suprimiera los ornatos que meditaba por ser de tan mala elección y gusto como intem-
pestivos y fuera del propósito para el decoro correspondiente del templo, por cuya su-
presión se conseguiría a cado una tercera o cuarta parte de beneficio en su coste, seg n 
permitía inferir la delineación del todo.»

Algunos comunes de las villas le indicaban a la Academia que no enviase sus técnicos 
desde Madrid. Se preferían a los locales, ya conocidos, a otros lejanos de planteamientos 
que no tenían nada que ver con el gusto vigente. Autoridades, sacerdotes y fieles de Ullde-
cona (Tarragona) se plantearon ampliar su iglesia parroquial en 1788. Los habitantes pe-
dían un maestro de casas de Tortosa, la capital más inmediata a la obra destacando que no 
querían un arquitecto académico. Estas «discordes cláusulas» (según redactó la Comisión 
al rechazar sus afiliados) llevaron al tribunal madrileño a enviar un académico procedente, 
esta vez, de Barcelona. El ingreso de la petición fue en enero de 1788 mientras que el 8 de 
abril de 1791 todavía debatía la Junta Ordinaria qué técnico suyo enviaría a Ulldecona32. El 
arquitecto académico de San Carlos de Valencia, Bartolomé Ribelles revisaría, el 24 de 
marzo de 1792, el estado del edificio y sugeriría sus mejoras que afectaban todo el conjun-
to de la iglesia. La iglesia seguiría unos años más sin acabarse.

Los habitantes de El Catllar (Tarragona) tenían empezada su iglesia parroquial desde 
hacía años, la cual substituiría a la iglesia más antigua. A 9 de mayo de 1783 la iglesia 
tenía una altura de nueve palmos en su frontis y unos cimientos que era preferible no 
variar ni volver a levantar. Los académicos no aceptarían los planos de Joan Antoni Ro-
vira, el primer diseñador del edificio, y buscaron su sustituto en la figura del arquitecto 
académico Josep Prat.  

Todo entre complejo procedimiento es un ejemplo más de lo que ocurría en las igle-
sias que quedaban a medio alzar en este caso no por negligencia de sus afiliados dema-
siado ocupados con continuos encargos. Las circunstancias particulares de cada lugar 
pasaban por delante de la dinámica académica. 

En el pueblo de Barberà de la Conca (Tarragona) ocurrió algo semejante. Los correos 
interminables entre pueblos y ciudades y la Academia no podía ganarle la partida a la 

31 RABASF. Junta Ordinaria 10 noviembre 1795, fol. 274r-v.

32 RABASF. Junta Ordinaria 8 abril 1791, fol. 160r-v.
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realidad y a las necesidades de la población. Su lentitud burocrática no tenía nada que ver 
con las prisas que sí tenían los pueblos por concluir sus fábricas parroquiales. En este 
lugar de la actual Conca de Barberà (Tarragona) en 1776 tenía su iglesia casi en plena 
ruina. Un año después el maestro Josep Pomés ya planteaba la nueva fábrica parroquial. 
En 1791 la Academia tendría conocimiento del estado del edificio catalán a través de 
unos planos que les enviaron, por lo que pudiese acontecer, sin firmar. Como carecían de 
la perfección debida sería el académico catalán Andreu Bosch quién efectuaría nuevos 
diseños por los que recibiría 60 libras barcelonesas33. 

En 1794 la Academia preguntaría a los feligreses de Barberà el estado de las obras de 
su fábrica. Su párroco informaría de que no podían realizar las obras por la mala econo-
mía del lugar. Mientras los académicos archivaban incluso los otros planos que había 
trazado Guillermo Casanova (1756-1804) substituyendo los que había dibujado Bosch, 
considerados poco apropiados, los parroquianos de ese pueblo bendecían su iglesia no 
declarada como finalizada (a los madrileños les dijeron que llevaba mucho tiempo 
abandonada)34. Las imposiciones académicas se giraban, especialmente durante los pri-
meros años de dominio académico, en contra de su propio parecer al no poder dominar 
la sensibilidad artística popular. 

La iglesia de la cuadra de Cunit se hallaba paralizada des de 1754, la de Cubelles (de 
la que dependía la anterior) no se hallaba en un estado mejor35. 

LAS REVISIONES DE LOS ARQUITECTOS COMO DOCUMENTOS 
PATRIMONIALES

La iglesia de San Pedro de las Presas (Girona) se hallaba a medio construir en los 
últimos años del siglo XVIII y pese a las ganas de verla acabada manifestadas por 
sus feligreses harían falta todavía unos cuantos años de trámites burocráticos. La 
fábrica estaba inacabada; se inició en 1755 y el pueblo ya le había dedicado seis mil 
doscientas libras. La obra se había parado por problemas económicos. El 2 de abril 
de 1794 el arquitecto Pedro Albrador redactaba un informe para valorar lo que cos-
taría acabar la iglesia principiada unos cuantos años36. No sería para nada el informe 
final; la iglesia propició un largo expediente que dejaría al descubierto los múltiples 
problemas que vivían muchos pueblos a la hora de continuar su templo tanto con la 

33 SERRA MASDEU, Anna Isabel, osep Prat i la irrupció de l’Academicisme en l’arquitectura tardo-
barroca tarragonina. Diputació de Tarragona, Tarragona, 2010, p. 130. 

34 Ibidem, p. 131. 

35 AHN. Consejos, 22.602, fol. 14-16.

36 AHN. Consejos, núm. 23.362. 
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Academia, con los arquitectos académicos, con las autoridades, con los permisos 
para obtener la imposición de los arbitrios para continuar el pago de la iglesia, etc 
que se alargaron más allá de 1807. 

Uno de los arquitectos reclamados para preparar la continuación de la obra a través de 
nuevos planos sería el barcelonés Andreu Bosch Riba (1750-1799) quién indicaría en 16 de 
setiembre de 1797 que no acudió a les Preses porque tenía un problema en un ojo y no se 
podía desplazar a ese lugar a caballo (Bosch moriría dos años después de esa visita) y pidió 
que le fuesen a buscar en una pequeña calesa para traerle a esa localidad. A 7 de octubre de 
1797 volvió a escribir para indicar que ya se encontraba mejor y que había estado despa-
chando un tema con el capitán general por un tema vinculado con su patrimonio. Un docu-
mento de 1798 indica que Bosch hizo un plano que no se adaptaba a la fachada que estaba 
en pié; también se convirtió en un problema el lugar donde se emplazaría la torre del cam-
panario. El proceso para encontrar el arquitecto adecuado continuó un tiempo más. Final-
mente los planos de Bosch llegaron a la Academia pero se consideraron insuficientes. 

El arquitecto Eusebio María de Ybarreche firmaba en Barcelona el 15 de junio de 
1799 un interesante informe que exponía las necesidades a resolver de esa iglesia. En 
el fondo el arquitecto aporta un brillante documento de cómo debían encajar una 
iglesia a medio construir y las nuevas actuaciones que se deberían aplicar al patrimo-
nio arquitectónico que estudió. Ybarreche expuso dónde se hallaban las principales 
dificultades a resolver y que eran los que mayoritariamente se encontraban los arqui-
tectos enviados a estos lugares. Para empezar, el arquitecto «limó» las imperfeccio-
nes del plano alzado anteriormente por Albrador aunque lo calificó de bastante razo-
nable. A este trabajo le quitó capillas y algunos rincones que no debía mostrar un 
templo. La fachada debía mirar hacia la plaza y el camino real usando a rajatabla los 
fundamentos del arte37. Sobre la fachada, arquitecto y sacerdote no compartían la 
misma opinión; éste último quería usar la entrada de la antigua iglesia y adaptarla a 
la actual. Esta idea es muy interesante ya que es una de las pocas ocasiones que los 
sacerdotes dejaron constancia de su interés por el patrimonio existente, el de la anti-
gua iglesia, y las pocas ganas de perderlo puesto que se le daba un valor ya fuese 
emocional o realmente artístico.

37 Para algunos arquitectos y maestros de obras la presencia cercana a la iglesia de un camino real 
molestaría a la hora de situar un edificio justamente por ser demasiado transitado o incluso expuesto a 
la entrada de fuertes vientos como ocurrió en la construcción de la iglesia de Sarral (Tarragona). Aquí 
la situación de las puertas abiertas hacia el camino real permitía una entrada constante de aire y viento 
que molestaba a los constructores de la fábrica entonces en construcción. Para otros, como en Amposta, 
las autoridades se animaron a levantar un nuevo templo por la creación, cerca, de la real población de 
San Carlos de la Rápita y el trazado de la carretera de Amposta en dirección a Barcelona hicieron que 
creciese el número de feligreses que acudían a ese pueblo (LÓPEZ PERALES, Rogelio, istoria de 
Amposta. Op. cit., p. 190). Ese mismo dinamismo motivaba la construcción de una iglesia.



 Templos tardobarrocos inacabados en el antiguo principado... 389

Si se mantenía la antigua entrada aparecían varios inconvenientes: tendrían que derri-
bar lo ya restaurado, alargar la iglesia por el lado de poniente, tener que comprar una casa 
y abatirla para ocupar su espacio y «dar el aspecto al templo por un rincón», entendiendo 
que no tendría una fachada con una fácil situación y visualización38. Estos puntos crea-
rían una mala visión del muro frontal de la iglesia, ya que la entrada principal estaría 
expuesta al norte (se entiende que el viejo edificio tenía esta orientación) y por lo tanto, 
el interior del edificio sería muy frío. A parte, la iglesia presentaba otros problemas muy 
comunes a otros templos y que los arquitectos estaban más que habituados a resolver. 
Por ejemplo, con la iglesia limitaba un huerto por la parte de mediodía y, además, era 
más alto que el piso de la iglesia con lo cual se filtraba el agua en el interior del edificio. 
Ybarreche veía viable construir una alcantarilla que derivase el agua a un torrente cerca-
no. Y quería comprar el huerto para transformarlo en un cementerio para evitar la cons-
trucción de las sepulturas en el pórtico o detrás de la capilla del Sacramento, según era 
costumbre.

El arquitecto decidió construir un pórtico emplazado a manera de cancel para cerrar-
lo con puertas de madera para evitar la entrada de aire frío en el interior del edificio. El 
técnico, antes de trabajar en nuevas partes del edificio quería saber la opinión de los 
miembros de la Academia de San Fernando. En el escrito pedía también la opinión del 
tribunal madrileño a la hora de dejar de usar la piedra del lugar llamada «de roca» que 
era calcárea arcillosa y, por lo tanto, según el muy bella para el interior pero de mala 
calidad para los exteriores. Explicaba que ya se había trabajado la piedra de la fachada 
que no se podría utilizar por lo que el intuía y por estar mal «arquitectada». El arquitecto 
finalizaba su informe indicando a los miembros de la Academia que el correo saldría el 
próximo martes, a pesar de todo, el estaba muy satisfecho con el trabajo que había reali-
zado. Este documento es muy interesante puesto que permite casi entrar y describir «vir-
tualmente» en la iglesia y determinar qué es lo que ocurría en materia constructiva y, por 
lo tanto, qué es lo Ybarreche debía convertir en algo nuevo. Los problemas técnicos que 
presenta no dejaban de ser los mismos que debían solucionar los maestros de casas gre-
miales al «solapar» o ampliar un edificio medieval o renacentista para convertirlo en 
barroco o en barroco académico. 

Lo dibujado por Ybarreche pasó de nuevo por la Academia sin mucho éxito. Le re-
criminaron que no planteaba correctamente lo viejo con lo necesario, es decir, lo que se 
debía aprovechar con lo que él dibujaba. Se rechazó porque su obra sería muy cara, las 
capillas del crucero quedaban casi sin luz, algunas de las partes del edificio las veían 
inconstruibles como el pórtico de la fachada, ni tampoco gustó la idea de que las arma-
duras descansasen sobre las bóvedas de la nave principal y las laterales, procedimiento 
que arruinaría el edificio. Mientras quedaban en suspense los cobros de diezmos y primi-

38 AHN. Consejos, núm. 23.362, 15 junio 1799, fol. 71.
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cias y las libras que habían anticipado algunos administradores para pagar todos los 
movimientos que había despertado la buena acción de finalizar un templo parroquial. Y 
ya se había llegado al año 1800. Los nuevos planteamientos los continuaría otro acadé-
mico, Manuel Blasco, teniente director de la Real Academia de San Carlos de Valencia 
cuyos planos y cálculos los firmaría el 18 de agosto de 1802 aunque serían aprobados en 
la Junta de Comisión de Arquitectura de esa academia en 27 de abril de 1803. 

UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN

Cada iglesia a medio construir, a sabiendas o no de la Academia, era una historia que 
escondía, a menudo, otras microhistorias que formaban parte de los problemas sociales, 
políticos, económicos de cada pueblo. Todas las peticiones que llegaban a la Academia 
permiten un espacio para la imaginación y para la reflexión. Finalmente, ¿cuántos edifi-
cios religiosos levantaría totalmente la Academia analizando todos los expedientes que 
resolvía? A medida que se explora y emerge nueva documentación sobre la construcción 
de las iglesias parroquiales va apareciendo la voz popular que declinaba39, a su manera, 
prescindir de los consejos obligatorios de la Academia. No pueden encajar de ninguna 
manera el gran trabajo practicado por sus académicos, por sus juntas, estrictas y protoco-
larias, y la gran cantidad de planos que van actualmente van descubriendo los investiga-
dores centrados en esta época artística y que sólo existieron sobre el papel y que, en su 
mayor parte, no se convirtieron en nuevos muros, capillas y campanarios. Aunque los 
académicos practicasen eficientemente sus planos, supervisiones, informes, etc, cuando 
las trazas llegaban a los particulares que los habían encargado podía ser que todo el pre-
supuesto económico ideado se hubiese desmoronado en un corto espacio de tiempo. 
Había que volver a empezar física, moral y económicamente de nuevo. 

El protocolo de actuación de la Academia no se rompía o se transgredía por ninguna 
urgencia o porque los peticionarios necesitasen dejar de pagar la cantidad asignada para 
acabar el templo. La entidad madrileña aplicaba su rigoroso sistema de asignación de aca-
démicos más cercanos al lugar que presentaba este problema. El tiempo de espera en esos 
momentos no corría por igual ni tenía el mismo valor para los supervisores que para los 
feligreses. A unos y a otros les movían finalidades bien diferentes aunque los dos extremos, 
técnicos y fieles, confluían en un problema mayoritariamente de estilo y de gusto. 

La decisión escogida por cada pueblo es la mejor versión, transgresión y uso de cada 
academicismo adaptado a las circunstancias de pueblos y ciudades. No es de extrañar que 
se prefiriese engañar a la Academia antes de obedecerla estrictamente a todos los niveles. 

39 Hay que revisar, por ejemplo, el minucioso trabajo aportado por I. Cadiñanos: «Documentos para la 
Historia del Arte en la Corona de Aragón II. Principado de Cataluña» a Boletín del Museo e Instituto 
«Camón Aznar», Zaragoza, 2005. 



 Templos tardobarrocos inacabados en el antiguo principado... 391

Si un expediente realizado por un maestro de un pueblo cualquiera se analizaba en la Aca-
demia y al cabo de dos años todavía seguían enviándose cartas desde ese pueblo para ver 
quién realizaría los planos era normal que la parte más interesada en las obras se cansase 
de esperar y obedecer algo que no encajaba en sus principios. Vista la lentitud de la llegada 
de las respuestas los administradores de las obras se podían permitir alzar los muros si-
guiendo su criterio. Si llegase alguna orden en contra, ya se pararía la obra o se tomaría 
alguna decisión urgente para subsanar lo construido de manera antirreglamentaria.

El pulcro y rígido tapiz que hilvanaban los académicos con sus decisiones entrelazan-
do el por qué de su elección del mejor y más cercano arquitecto para construir una obra 
emblemática academicista, era deshilvanado (a criterio propio) por las personas que re-
cibían esa muestra a aplicar que no entendían. 

En el punto de nacimiento del kilómetro cero de la arquitectura finisecular se inicia-
ban trazados que querían ser radiales y llegar a todos los puntos de la península del mo-
mento. Los pueblos y ciudades cercioraban con sus actitudes artísticas qué obras desea-
ban emular y seguir equidistantes de otros kilómetros cero más cercanos, saborearlos 
visualmente y no perderlos como referentes estéticos para ellos y para las futuras gene-
raciones. Obligar a mudar la piel a un edificio parroquial tal y como reclamaba la Aca-
demia no era tan fácil. La lejanía centralista se convertía en el último espacio de intimi-
dad y privacidad artística que les quedaba.
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La llarga presència del cristianisme en aquestes terres de llevant —com també de 
l’islam— condicionà la con�guració de les ciutats, però també dels pobles i llogarets que 
s’espargien per la seua geogra�a. Com és el cas de moltes poblacions que envolten el cap 
i casal, poca cosa podem afegir avui al coneixement del que suposà el naixement de Vi-
nalesa com a comunitat humana, ja que l’esborrament de les petjades més antigues de la 
seua existència com a tal ha estat tan intensa secularment que solament la pervivència de 
determinada terminologia toponímica o d’alguns símbols i obres públiques, civils i reli-
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gioses (juntament amb la conservació de documents puntuals) donen fe d’aquest. El 
temple major de Vinalesa se’ns presenta avui com un dels testimonis més reeixits de la 
llarga història d’aquesta localitat de l’Horta Nord, malgrat que en origen no fou l’actual 
el seu emplaçament primitiu ni la seua primigènia advocació coincideix amb la contem-
porània. 

El cas de l’església que ens ocupa, situada des d’antic (probablement des de la con-
questa i repoblació cristiana) junt al palau o castell de la vila,1 amb una altra advocació 
i, consegüentment, titular;2 de la qual deixà constància Joaquim Giner el 1752 en un 
gravat titulat «S. Honorato Arpº. Arlatense Pon. y Titular de Vinalesa. Se hizo a exps. De 
D. Ands. Gil y Aliaga».3 Capella de reduïdes dimensions pel que es pot veure, discreta 

1 MARTÍNEZ ALOY, J., eografía general del eino de Valencia (dir. CARRERES Y CANDI, F.), 
tom I (Provincia de Valencia), pp. 1.022-1.023, confirma que: «Antes de visitar la iglesia parroquial 
moderna debemos hacer mención de la antigua, cuyos muros incrustados en un ángulo del castillo 
permanecen en pie para testimoniar su existencia. Parece ser que este primitivo templo fue una capilla 
que persistió como filial de la parroquia de Foyos...». D’aquest edifici diu, a més, el cronista de la 
ciutat de València: «Si toda el área que hoy ocupa el gran edificio llamado castillo fue en algún tiempo 
solar de un alcázar, bien podríamos decir que los señores de Vinalesa disfrutaron una de las mansiones 
feudales más capaz de nuestro reino; pero es posible que una vez posesionados del bélico predio los 
monjes de Valdechrist, le adicionarían otras fincas contiguas para formar un conjunto muy amplio que 
satisficiere las necesidades de la Comunidad... Sobre el cuerpo principal del castillo levántase una 
rectangular y almenada torre... hace pensar en alguno de los torreones chatos y robustos que antaño 
flanquearían la antigua fortaleza», pp. 1.021-1.022.

2 MARTÍNEZ ALOY, J., op. cit., p. 1.026, refereix sobre el particular: «Extrañábamos la ausencia de 
otras imágenes, pinturas, retablos y objetos antiguos procedentes de la iglesia vieja, cuando al entrar 
en la nueva sacristía nos sorprendió una tabla grande con buena pintura del siglo XVI que representa 
dos santos de cuerpo entero: uno es indudablemente San Miguel y el otro dicen que es San Antonio 
Abad. Puede ser, pero también puede ser San Honorato, coetáneo del cenobita, fundador y abad como 
él, y además mitrado, circunstancia denunciada por un báculo que no encajaría bien en la estampa de 
San Antonio. Declaramos aventurada nuestra opinión, pero caso de acertar, sospecharíamos si esta 
tabla corresponde al altar principal del templo anterior. Para admitir esta segunda hipótesis, nos faltaría 
un justificante de la presencia del arcángel. ¿Fue acaso titular de la parroquia, antes de recibir ésta la 
reliquia de San Honorato?». Aquesta obra formà part segurament del retaule que, per a la capella de 
Sant Miquel i Sant Antoni, s’ordenà fer a l’hereva d’Antoni Pérez (i muller de Pere Montalt) en la Visita 
Pastoral de 1583. De ser així, les suposicions de Martínez Aloy manquen de fonament i, potser, en el 
cas de tindre l’antiga església alguna titularitat pogué al·ludir a la Mare de Déu (de l’Assumpció?).

3 MARTÍNEZ ALOY, J., op. cit., p. 1.023: «... el pulcro y correcto dibujante valenciano Joaquín Giner 
compuso una interesante lámina de 167 x 100 milímetros que reproduce la imagen del santo prelado 
arelatense, llevada en procesión por el rector y precedida de cuatro prohombres del lugar. Vese en 
el fondo la fachada principal del templo, que acusa moderna restauración, y también se distingue, 
detrás de la espadaña, el torreón del castillo...». Cal assenyalar que (seguint a l’autor valencià) aquest 
malaurat artífex féu una altra planxa amb la imatge del sant francés, conservant-se ambdues en l’arxiu 
parroquial. Suposem que després de la desfeta de la guerra civil desaparegueren o es destruïren. Sobre 
la seua petjada artística, vegeu ALCAHALÍ, Barón de, Diccionario biogr fico de artistas valencianos, 
Valencia, 1897, p. 140.
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espadanya i porta de mig punt, �nestral en la façana i ornaments allunyats de l’estètica 
medieval en què suposadament fou erigida, endevinant-se al darrere la traça del palau 
amb una torrassa. 

Se sap que aquest edi�ci serví com a vicaria perpètua de la parroquial de l’Assump-
ció de Foios, tal i com ho feren també els veïns d’Albalat dels Sorells i Meliana, els quals 
anaren desmembrant-se de la mateixa entre els segles XV i XVIII.4 En el cas de Vinalesa, 
aquest fet es produí el 27 de juliol de 1472 sent Gabriel García el senyor directe: «La 
desmembración se hizo a su instancia, obteniendo el derecho de patronato para él y su-
cesores en virtud de letras ejecutoriales que llevan la fecha de 19 de julio de 1473».5 
Segons traducció de mossén Ramón Cortina,6 rector de Sant Honorat, reproduïm la butla 
que redactà Roderic de Borja a instàncies del Papa Sixte IV, precisament quan com a 
bisbe de València visità per última vegada la seua terra i el seu magní�c seguici viatjà des 
del Puig �ns a la capital del regne pel camí real de Barcelona:7 «Rodrigo, por la miseri-
cordia divina Obispo de Albano, vicecanciller Cardenal de la Santa Iglesia Romana, le-
gado de la Sede Apostólica en Valencia. A nuestro amado en Cristo Juan Marroma, ca-
nónigo valentino salud en el Señor. El afecto de sincera devoción que nuestra amada en 
Cristo, la noble mujer Ricua García, señora de la villa de Vinalesa, matrona de la diócesis 
de Valencia, da pruebas de profesar a la Iglesia Romana y Silla Apostólica, la merece 
dignamente, que concedamos con gusto a sus deseos, en especial a los que ceden en au-
mento el culto divino y en la salvación de las almas con toda la autoridad y poder para 
con Dios; y más si a la verdad a Pío Papa II de feliz memoria dice se le había expuesto 
de parte de cierto Gabriel García, entonces señor de dicha villa, y de la misma Ricua, que 
la iglesia parroquial del lugar de Foyos, de la dicha diócesis, tenía algunas villas su-
fragáneas entre las que se encontraba la villa de Vinalesa y cuyos habitantes, por la dis-
tancia de la iglesia parroquial ya para oir misa y demás o�cios divinos, iban a ella y tan 
notorio y sabido era que por la dejadez y negligencia del Rector de dicha iglesia o su 
vicario, que era el único o solo para todas estas villas sufragáneas, en tiempo de mortan-

4 Sobre el particular vegeu: FERRER ORTS, A., El templo de los Santos uanes de Meliana. Su arqui-
tectura y documentación, Meliana, 1998 (reed. 1999) i, del mateix autor, «L’església dels Sants 
Reis [Al balat dels Sorells]», El Cresol, 1, octubre 1995, p. 27 i «Un temple singular a l’Horta Nord: 
l’església de l’Assumpció de Nostra Senyora (Foios)», La oda del Temps, 11, 2002, pp. 41-52, entre 
d’altres. Albalat fou la primera població en deslligar-se (1454), seguida de Vinalesa i, finalment, 
Meliana (1789). La parròquia, no obstant, forma part de l’arxiprestat de Montcada.

5 SANCHIS SIVERA, J., Nomencl tor geogr fico-eclesi stico de los pueblos de la diócesis de Valencia, 
Valencia, 1922, p. 454

6 Sobre aquest document i el rector que s’encarregà d’ell, vegeu CÁRCEL ORTÍ. M. M., «Catálogo-
regesta de los pergaminos del Archivo Parroquial de Vinalesa (Valencia)», Saitabi, XXXV, 1985, pp. 
40 i 47.

7 COMPANY, X., Alexandre VI i oma. Les empreses artístiques de oderic de Borja a oma, València, 
2002, pp. 130 ss.
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dad ni podía a sus parroquianos administrarles los sacramentos de la Iglesia y oir confe-
siones, más aun oyendo las confesiones de los enfermos de las villas sufragáneas o en la 
misma iglesia propia, se separaron algunos de la dicha villa de Vinalesa sin recibir los 
Santos Saramentos no sin grande peligro de sus almas, por todo lo cual el dicho Gabriel, 
movido de piedad y deseando obviar en lo sucesivo estos peligros y proveer a la salud de 
las almas de dicha villa, proponía erigir o fundar una capilla de nuevo o que fuese funda-
da y edi�cada en la dicha villa de Vinalesa, de los bienes que Dios le había dado, servida 
por un presbítero que en la misma celebrase cuantas misas fuere necesario, y esto nos 
proponía Pío Papa entonces a nuestro Vicario en nuestra iglesia Valentina, en las cosas 
espirituales, para que llamados por el Rector de dicha Vinalesa (et talis quicumque fue-
rint evocandi) y otros que hubiesen de ser llamados de las cosas predichas y de sus cir-
cunstantes por si mismo se informase diligentemente y si por semejante información 
hallare ser todo verdad, el predicho Gabriel, de los bienes que Dios le ha dado en la 
dicha villa de Vinalesa, y en el lugar para ello conveniente y a propósito, pueda fundar y 
edi�car una capilla servida por un presbítero que en la misma, los Domingos y días fes-
tivos y cuantos fuere oportuno, celebrara misas haciendo que el mismo presbítero bendi-
ga el pan y el agua los días de Domingo, y oir confesiones del dicho Gabriel y su esposa 
y sus sucesores de la dicha villa de Vinalesa, sus domésticos y a todos los habitantes 
utriusque sequ personae de la dicha villa... Datum Romae anno a nativitate Domine mi-
llesimo quadringentesimo septuagésimo secundo. Die XXVII Julii ponti�catus nostri 
anno secundo. Sixtus PP IV».8 

Segons es dedueix d’aquesta documentació, però, sembla que cap església hi era a la 
vila, circumstància que ens fa pensar que l’única capella a l’ús estaria situada en la casa 
pairal dels García, aleshores senyors de la localitat, fet habitual en moltes vivendes no-
bles de l’època. Tanmateix, i a pesar del desmembrament, Vinalesa no es constituiria en 
parròquia �ns l’any 1527, com es dedueix d’una anotació feta a continuació de la trans-
cripció esmentada.

Després d’aquest esdeveniment crucial que suposà per als feligresos de la localitat 
no tindre que satisfer cap contribució en forma de delmes a la parròquia matriu de l’As-
sumpció de Nostra Senyora de Foios, així com disposar de serveis litúrgics i, conseqüent-
ment, sagramentals propis i circumscrits al seu terme, poca cosa podem aportar de bell 
nou al seu coneixement puix, exceptuant-ne la seua �sonomia coneguda a través del 
gravat de Giner i de la taula amb «Sant Miquel i Sant Honorat (?)», solament poden do-
nar fe vora d’una desena de peces escultòriques i d’orfebreria que per fortuna es conser-
ven en la casa abadia. Es tracta d’un interessant «Crist jacent» nu i un «Sant Francesc de 
Paula» de vestir que, per la seua factura, sembla pertanyeren al sis-cents; una petxina 
baptismal d’argent (1601), un encenser i una custòdia del s. XVII, una naveta d’argent 

8 Arxiu Parroquial de Vinalesa (endavant APV), manuscrit sense signatura.



 L’església de sant Honorat a Vinalesa 397

(1698), un portapau d’argent amb la imatge del sant titular (s. XVIII) i dos ornaments de 
la Mare de Déu d’Agost (una corona en forma de sol i escut amb l’anagrama de la Verge 
amb què se la coronava —electa ut sol— i una mitja lluna que es disposava davall dels 
peus —pulchra ut luna—), de 17169.

No obstant aquesta minva de notícies, i tenint en compte la pèrdua i destrucció de 
l’arxiu parroquial en iniciar-se la guerra civil, la conservació d’un extracte en què es re-
lacionen les Visites Pastorals entre el 6 de març de 1570 i el 23 de novembre de 1921 es 
converteix en un complement de primer ordre per a esbrinar detalls de la seua fàbrica10. 
Així doncs, algunes referències que al·ludeixen determinats detalls del primitiu temple 
incideixen en el vas de les ànimes on es soterrava el veïnat i en l’adornament del taber-
nacle (1570); en el tabernacle, ara de fusta daurada, on hi havia un petit cofre d’argent i, 
dintre d’aquest, un altre d’ivori, o en el portapau que calia fer per a l’altar de Sant Roc i 
en millorar el fossar (7 de maig de 1574); en l’adquisició d’un modern missal romà i un 
altre portapau millor, així com en la creació d’un bene�ci sota l’advocació de Sant Ho-
norat instituït per Violant García, esposa de S. de Torres i Monpalao, senyor de Vinalesa, 
o l’execució d’un cruci�x per a davant de l’altar pintat sobre guadamassil (13 de maig de 
1579); en la creació d’un retaule per a l’altar de Sant Miquel i Sant Antoni a expenses de 
la muller de Pere Montalt a realitzar en 1584, en l’altar de la Concepció de Nostra Senyo-
ra a expenses de Joan Abat (20 de novembre de 1583); en la reparació de la casa abadia 
(5 de maig de 1591); en el retaule escultòric de la Mare de Déu i de Sant Honorat, en la 
nova pica baptismal, en la necessitat de tancar una �nestra que des de la casa de la senyo-
ria s’obria a l’altar major per seguretat dels ornaments sagrats (21 de desembre de 1593); 
en la institució de la Confraria del Santíssim Sagrament (17 de gener de 1599); en la 
campana i en la porta del fossar, en l’altar de Sant Roc i Sant Sebastià, en les casulles i 
capa (2 de juny de 1602); en la millora dels seients del temple i d’una biga de la casa 
abadia (26 de juny de 1605); en una altra capa (28 d’agost de 1608); en l’acollida a l’ar-
quebisbe fra Isidor Aliaga en processó i sota pal·li (14 de gener de 1621); en la neteja dels 

9 A pesar de l’opinió de MARTÍNEZ ALOY, J., op. cit., p. 1.025: «Una ligera inspección de los altares 
secundarios sólo pone a nuestra vista piadosas imágenes, que en el terreno de la Historia del Arte no 
pasan de mediocres», pensem que algunes d’elles, almenys les que han perviscut fins els nostres dies, 
no s’ajusten a aquest criteri. Opinió que tampoc compartim pel que fa a l’orfebreria conservada, molt 
més rica i variada que molta que custodien altres esglésies de la comarca. Respecte als ornaments 
relacionats, comprovem que en l’inventari dels objectes pertanyents a l’Assumpta de l’església realitzat 
el 23 d´agost de 1892 hi ha: «Una corona diadema y media luna de plata sobredorada adornada con 
piedras y otra corona y media luna de hoja de lata» (APV, Inventario de todas las prendas y objetos 
pertenecientes a la imagen de Ntra. Sra. de la Asunción de Vinalesa, sense signatura).

10 APV, Visites Pastorals, sense signatura. Es conserven 39 fulls manuscrits en què es relacionen un 
total de 35 visites. Igualment, una altra relació deguda a la mateixa mà, més que succinta sintètica, 
s’ocupa dels diversos inventaris que es realitzaren en dependències parroquials entre 1621 i 1818. 
Vegeu CÁRCEL ORTÍ, M. M., art. cit., p. 42.
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paraments, portes i altars de l’església de medalles, indulgències, goigs... (1625); en el 
cor, en les ares dels altars (26 de setembre de 1634); en el testament de Joan Abat que 
deixa certa quantitat de terra per al manteniment de la capella de la Concepció de Nostra 
Senyora (28 d’abril de 1656); en el fossar que es troba enfront del temple parroquial, en 
els altars que necessiten tancar-se: del Sagrari, del Sant Crist, de Nostra Senyora de la 
Llet, de Sant Roc, de les Ànimes del Purgatori (del retaule homònim de la qual s’asse-
nyala que siguen esborrades les �gures infernals «de modo que no puedan conocerse, 
porque causan irreverencia») i de Sant Miquel i Sant Antoni (21 de desembre de 1658); 
en un nou llit per a la Mare de Déu d’Agost, en la reparació de l’orgue, en la nova imatge 
i corona d’argent per a la Puríssima i en la seua anda processional, en la trona (8 de de-
sembre de 1663); en la millora de l’orgue, en la cura dels llibres parroquials, en la neteja 
del cementeri i en la disposició d’una creu de fusta al centre del mateix, en la substitució 
del retaule de les ànimes —per estar trencat— per un altre de nou, en la renovació d’un 
calze amb patena, encara que el peu siga de bronze, així com la custòdia (19 de juny de 
1667); en una creu d’argent per a l’altar major, en una imatge menuda de Nostra Senyora 
del Rosari, en l’arrencat d’una garrofera que hi havia al cementeri, en la restauració de la 
capella de Sant Miquel, en un quadre de la Mare de Déu del Rosari que substituira el 
retaule de les ànimes (12 d’octubre de 1676); en la fundació de la Confraria de Nostra 
Senyora del Rosari en 1694, en les imatges de la Puríssima, de la Verge del Rosari, del 
Nen Jesús, de Sant Joan Baptista i dues de Sant Honorat, en la cura del paviment de l’es-
glésia (23 d’octubre de 1698); en les tres escultures que hi ha del sant titular (8 de desem-
bre de 1735); en l’estat indecent en què es troben les capelles de Sant Roc i de Sant An-
toni Abat (16 de desembre de 1758) i en el daurat de dos calzes, en el canvi de l’ara de 
l’altar de Sant Roc (30 d’abril de 1770). Informacions que continuen en 1771 pel que fa 
a la benedicció d’un nou tabernacle11.

Dades que, des que es beneí la nova església parroquial (14 d’octubre de 1779), de-
sapareixen en anar quedant en desús litúrgic l’antic edi�ci: «No se diga Misa en la Par-
roquia antigua los días de �esta, a no ser cuando resida Dª Isabel de Cotes, muy bien-
hechora... y suele traer un sacerdote».12

11 APV, Papers solts, sense signatura.

12 APV, Visita Pastoral de 5 de setembre de 1782, sense signatura: manament núm. 19. Sortosament, 
MARTÍNEZ ALOY, J., op. cit., p. 1.024, encara sembla que conegué aquest temple i el descrigué: «Es 
indudable que el estilo churrigueresco penetró, a principios del s. XVIII, en la vieja iglesia pues así lo 
denuncian los follajes de escayola y alabastrines que engalanan el arco gótico del testero, las grandes 
cornisas de los muros laterales y los nervios de la bóveda...». Tot i això, en l’APV es conserva una carta, 
sense signatura (4-VIII-1879), tramesa a l’Arquebisbat, per la qual se li sol·licita permís per a celebrar 
el primer centenari de la construcció de l’església, que palesa aquests termes: «Que en el día catorce 
de octubre de mil setecientos setenta y nueve se bendijo la Yglesia parroquial de este pueblo y desde la 
Yglesia vieja, que ya no existe, a la misma se hizo la traslación de Nuestro Dios Sacramentado». 
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El nou temple eclesial degué d’iniciar-se segurament a començaments de la setena 
dècada del set-cents, quan el senyoriu l’ostentava la cartoixa de Valldecrist (Altura), la 
població arribava a 85 cases i el nombre d’habitants era de 730.13 Coincidint amb les 
renovacions d’altres esglésies pròximes com les de Foios, Albalat dels Sorells, Bonrepòs 
i Mirambell, Burjassot, Godella... La peculiaritat que, en primer lloc, majorment crida 
l’atenció és que l’antiga construcció no fou enderrocada ni s’apro�tà per a edi�car el nou 
edi�ci; el qual fou traslladat més cap al nord junt al camí que conduïa a Alfara, peculia-
ritat que potser indicara que la primigènia es trobara dintre de les propietats senyorials 
(realment adossada a la casa de la senyoria, tal i com es comprova en la Visita Pastoral 
de 1593). La nova església encara no acaba de respondre als criteris estilístics que, des 
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de València, creada el 1768, s’anaren estenent per tot 
arreu des de la seua secció d’arquitectura; ja que en la seua ornamentació predominen les 
llicències preacadèmiques clarament inspirades en els assoliments precedents, doncs beu 
directament de les remodelacions dels temples dels Sants Joans (1699-1701) i de Sant 
Martí (1735-1753) a València, o dels Sants Reis (ca. 1740) d’Albalat dels Sorells i de la 
Mare de Déu del Pilar (1755-1770) de Bonrepòs i Mirambell14. 

L’edi�ci,15 construït de nova planta, emprà la rajola i la tàpia sense lluir (excepte la 
façana i la base de les dues torres) en tot el seu perímetre i s’estructurà en quatre trams a 
banda de la capella major. Adoptà una considerable alçada i sembla que en el projecte 
original hi havia projectada una segona torre que acompanyara l’única que s’elevà en la 
dreta de la línia de façana. Els sòlids contraforts sostenen la volta tapiada de canó del 
temple i, alhora, acullen les capelles interiors; les quals estan cobertes amb voltes bufa-
des i comunicades entre sí. L’altar o capella major denota majors dimensions que la 
resta dels trams i s’accedeix a ella per mitjà d’apilastrats còncaus i un arc toral extraor-
dinàriament decorat amb �ligranes i cartel·les daurades, diverses �gures al·lusives al ti-

13 APV, Visita Pastoral de 30 d’abril de 1770, sense signatura. Sobre el senyoriu del cenobi de l’Alt 
Palància, vegeu els estudis que li ha dedicat VIDAL PRADES, E. D., «La Cartoixa de Valldecrist: 
presència del senyoriu eclesiàstic a Vinalesa a la fi de l’antic règim», Actes del II Congrés d Estudis de 
l orta Nord, [Vinalesa, 2003], València, 2004, pp. 187-198 i La cartuja de Vall de Crist en el fin del 
Antiguo égimen (siglos XVIII-XIX), Col·lecció Humanitats, 22, UJI, Castelló, 2006. 

14 Sobre aquests deutes evidents, vegeu BÉRCHEZ, J., Arquitectura barroca valenciana, València, 1993, 
pp. 68 ss.; i del mateix autor en col·laboració amb GIL SAURA, Y., «La arquitectura del Setecientos: 
entre el barroco y el clasicismo», istoria de Valencia, València, 1999, pp. 386-389.

15 Les descripcions més actualitzades del mateix cal veure-les en GARÍN Y ORTÍZ DE TARANCO, F. 
M. (dir.), Inventario artístico de Valencia y su provincia, tom II, Madrid, 1983, pp. 329-330 i, amb la 
direcció del mateix autor, Cat logo monumental de la provincia de Valencia, Valencia, 1986, pp. 579-
580. Tampoc cal deixar de banda les voluntarioses (i de vegades, inexactes) aportacions de mossén 
Pedro SUCÍAS APARICIO en la seua obra Notas tiles para escribir la historia del eino de Valencia 
Distrito de Valencia , Biblioteca Municipal de València, Mss. En els nostres dies també es pot trobar 

informació literària i gràfica en la xarxa per mitjà de la web de l’Ajuntament de Vinalesa.
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tular i, al centre, uns angelets i querubins entre núvols �anquejant una custòdia. 

En planta no s’adverteixen novetats signi�catives, per quant el seu traçat és �del re-
�ex de l’arquitectura contemporània (a cavall entre l’ambient novator i il·lustrat immedia-
tament anterior a l’art acadèmic), encara que la conjugació interior entre aquesta i l’or-
namentació que l’abilla resulta d’una plasticitat notable i d’un efecte visual certament 
aclaparador, a pesar de la seua matisada il·luminació. Els contraforts exteriors, nus i co-
berts de teula a l’exterior per tal d’evitar �ltracions, adopten portes a dins forma de pilas-
tres acanalades corínties amb pedestal sobre les que s’assenten un potent arquitrau den-
ticulat d’ampli fris blavenc —en el que es succeeixen garlandes �orals i motius relatius 
a la litúrgia (tiara i creu, casulla, encenser...)—. Damunt d’aquestes pren cos la volta ta-
piada amb llunetes, que donen pas als recercats de les �nestres laterals, emmarcada en 
cada tram per arcs torals discretament exornats amb selectes cornucòpies que tenen 
l’aparença de joies. Aquest cobriment clou en el seu punt més elevat amb �orons que 
—com altres elements— són encara deutors de l’hiperdecorativisme consubstancial al 
barroc valencià. 

L’altar o capella major, com és habitual, es troba a una major alçada que la resta del 
temple i s’accedeix per una embocadura d’allò més curiosa en obrir-se pas a través d’api-
lastrats corbs i arcada toral propera a l’horror vacui —com s’ha dit—. Tanmateix, el més 
cridaner dels seus paraments (a banda del retaule realitzat en la postguerra, que vingué a 
substituir l’anterior «... severo y algo pesante, como todos los de su tiempo»),16 són dos 
relleus anònims que disposats en els costats de l’Evangeli i de l’Epístola narren dos epi-
sodis de l’hagiogra�a de Sant Honorat; obres que no han atret l’atenció d’aquells que 
s’han anat ocupant de les seues vicissituds malgrat semblar de bona qualitat i que, possi-
blement, s’hagen d’adscriure a la segona meitat del s. XIX. Al respecte, cal incidir en que 
per a Martínez Aloy la decoració del segle XVIII «[d’estil] precursor de lo académico, 
muy atento a la ponderación de los elementos, al orden, a la simetría y al ambiente reli-
gioso; pero... no pudo librarse de una nueva decoración, practicada, al parecer, en el pe-
ríodo Isabelino, que si bien respetó el ábside, metió mano en los muros laterales interpo-
lando con las capillas, a guisa de pilatras, listones coronados de bruñidos chapiteles de 
oro».17 Efectivament, tot sembla indicar que, quan �nalitzà la construcció de l’església el 
seu abillament interior quedava lluny d’oferir un aspecte —diguem-ne— unitari, per la 
qual cosa, tenint en compte l’esforç econòmic que degué de realitzar la feligresia i la 
comunitat de Valldecrist, suposem que les capelles anaren acoblant retaules, pintures, 
escultures i altres ornaments procedents del primitiu temple. Fet que provocà que temps 
després es realitzara una completa remodelació que li proporcionara unitat. Així doncs, 
apro�tant la celebració de la primera centúria de la seua edi�cació, el rector de la parrò-

16  MARTÍNEZ ALOY, J., op. cit., p. 1.025.

17  MARTÍNEZ ALOY, J., op. cit., p. 1.024
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quia (llavors mossén Joaquim González), con�rma en una carta adreçada a l’Arquebisbat 
sol·licitant el trasllat del Santíssim Sagrament a la capella de la Comunió «Que empeza-
dos los trabajos para la restauración de dicha Yglesia con la autorización de V. E. ...».18 
Referint, tot seguit, en una missiva posterior «Que con fecha de 26 de Marzo último es-
puso a V. E. que, empezados los trabajos para la restauración de la Yglesia parroquial de 
este pueblo... Terminada la restauración del Presbiterio y de la bóveda de dicha Iglesia, 
pueden los �eles oir la Santa misa más cómodamente diciéndose en el altar mayor y no 
conviniendo que el SSm. Sacramento esté en el altar mayor sino solamente en los días 
que haya de exponerse a la pública veneración, ni que se diga en él la Santa misa cuando 
trabajen o haya recelo de que se trabaje en la Yglesia ...», afegint a continuació «... que 
hasta que �nalize dicha restauración de esta Yglesia ...».19

Menció especial mereixen els vuit llenços que, localitzats damunt de cada una de les 
arcades del temple, ofereixen diverses escenes de la vida del seu titular. Pintures a cavall 
entre els segles XVIII i XIX (potser inclús que executades coincidint amb la reforma que 
precedí la celebració del primer centenari de l’edi�ci) d’allargada i freda factura acadè-
mica i anònima autoria que han estat recentment restaurades.20

En la capçalera del temple es localitzen també la sagristia i la capella de la Comunió, 
espais que s’adapten a les dimensions que hi resten entre els paraments de l’altar i l’am-
plària dels contraforts. Són, per tant, habitacles allargats i més aviat estrets que, a pesar 
d’aquesta circumstància, no desdiuen dintre del conjunt religiós. La sagristia (en el costat 
de l’Epístola), il·luminada per �nestrals que s’obrin al carrer lateral, presenta severa i nua 
ornamentació sota una emblanquinada volta de canó, mentre que la simètrica capella al-
ludida (o Sagrari), amb llum arti�cial, denota un estil i decoració propis del segon quart 
del dinou.

La façana de la parroquial s’eleva davant d’una placeta que la separa del carrer Ma-
jor i li confereix caràcter i aspecte monumental. Aquesta és de per�l mixtilini rematada 
per elaborats pinacles petris (alguns d’ells renovats per altres de ceràmica tosca de menor 
creativitat), un parell de gràcils òculs, interessant portada de pedra tallada amb fornícula 
per al sant titular i dues torres —una d’elles inacabada, com s’ha esmentat—. Treballs 
realitzats en la darrera dècada del s. XX (sent rector mossén Francisco Gil Gandia)21 han 

18 APV, Papers solts (26-III-1879), sense signatura.

19 APV, Papers solts (27-I-1880), sense signatura.

20 En l’exposició realitzada en l’Ajuntament amb el títol: «Del text a la imatge. Les pintures restaurades 
de la vida de Sant Honorat». Vegeu també TORTOSA, J., «Vinalesa saca los colores a San Honorato», 
Levante-EMV, 12-X-2005, p. 26. També pot consultar-se l’article de mossén F. Gil Gandia «De nuevo 
Sant onorat y otras historias», Levante-EMV, 5-XI-2005.

21 L’estima que demostrà per aquesta parròquia de l’Horta Nord l’entranyable Paco Gil, si me permet 
la llicència l’actual canonge de la Seu, ha estat de tal importància que seria un desagraït qui açò 
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contribuït a conferir-li unitat, alhora que subratllen el mèrit de la portada i del campanar. 
La portada s’estructura en dos cossos, l’inferior mostra sobre alts i llisos pedestals pilas-
tres i retropilastres toscanes acanalades sobre les que es disposa un equilibrat arquitrau 
denticulat amb clàssic fris de tríglifs i metopes, sobre el que es disposa un frontó partit 
curvilini i sengles pinacles. Al centre s’obri la fornícula amb forma de petxina per acollir 
a Sant Honorat, la qual presenta en el seu apilastrat ordre compost i remat per un frontó 
triangular denticulat i petits pinacles laterals. Cal ressaltar que en el llindar de la porta 
d’accés hi ha un anagrama dintre d’una rica cartel·la «de no fácil interpretación»22 que, 
al nostre modest parer, fa referència alhora a la Mare de Déu i a Sant Honorat d’Arlés, al 
capdavall recordant l’advocació mariana i la titularitat de la parròquia. 

Pel que fa a la torre, a la qual s’accedeix per la casa abadia annexa i pel cor alt que 
es desenrotlla als peus del temple (a l’altura de l’òcul gran de la façana), es una construc-
ció típica de la Diòcesis de València, per quant a un cos inferior sòlid i quadrat s’afegeix 
el cos que sosté les campanes23 —de rigorós ordre toscà— i dos cossos més que, seguint 
l’estil del precedent, serveixen per a embellir-lo i conferir-li esveltesa i enlairar-lo grà cies 
a un penell amb la silueta del sant gal. Desproveït de lluïment, mostra l’habilitat dels seus 
artífexs en l’ús de la rajola, un producte ben familiar en l’indret puix la major part de 
l’obra civil, pública i religiosa es construí des d’època foral amb rajola i teula no sola-
ment de Vinalesa, sinó d’Alfara del Patriarca, Montcada, Foios o Albalat dels Sorells, 
principalment.

subscriu no reconéixer-ho encara que siga en nota a peu de pàgina. De tothom és coneguda l’afecció 
del benemèrit religiós per ocupar-se de determinats aspectes de la cultura valenciana en la secció «El 
Trinquet» del diari Levante-EMV.

22 MARTÍNEZ ALOY, J., op. cit., p. 1.024.

23 Respecte a l’estudi de les campanes que encara resten en ús: «La grossa» (1779), «Santa Maria» (1875) i 
«Maria» (1915), és imprescindible la consulta de la pàgina web http://campaners.com. En l’APV, Papers 
solts, sense signatura, hi ha una sol·licitud per a la benedicció d’una campana —potser l’anomenada 
Maria— adreçada a l’Arquebisbat per l’aleshores rector de Sant Honorat, mossén Federico Lapiña 
(datada el 24-V-1915), en què refereix el següent tenor: «Que al hacerme cargo, hace un mes, de esta 
parroquia hallé que una de las campanas de la torre o campanario estaba rajada; y viendo que hacía falta 
para el mayor esplendor del culto y siendo grandes los deseos de todos los fieles (que se han dignado 
pagarla hasta con sobrante), mandé que se fundiera y que se hiciera del mismo peso y medidas poco 
más o menos...».
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Fig. 1: Façana de l’església.

FIGURES (Arxiu de l’autor)
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Fig. 2: Volta del temple.
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Fig. 3: Capitell i arquitrau del cor alt.
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Fig. 5: Passatge de la vida de Sant Honorat.

Fig. 6: Rostre del Crist jacent, S. XVII.
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Fig. 7: Detall de Sant Francesc de Paula, S. XVII.

Fig. 8: Naveta, 1698.
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Fig. 9: Encenser, S. XVII.

Fig. 10: Petxina baptismal, 
1601.
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Fig. 11: Custòdia, S. XVII.



410 Albert Ferrer Orts

Fig. 12: Corona de la Mare de Déu d’Agost, 1716.
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Fig. 13: Portapau de Sant Honorat, S. XVII-XVIII.
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Fig. 14: Calze, 1803.
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Fig. 15: Reliquiari de la Vera creu, 1819.
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La obra escultórica del artista levantino  
José Sánchez Lozano en la provincia de Alicante

José Luis Melendreras Gimeno*

Resumen:

En este artículo sobre el escultor e imaginero José Sánchez Lozano nos centraremos esencialmente en 
sus obras más significativas en la provincia de Alicante, anterior, durante y posterior a la Guerra Civil. Su 
artes se inspira fundamentalmente en la obra de Francisco Salzillo y en artistas anteriores y posteriores a el, 
aunque su obra no está exenta de originalidad, en este trabajo ponemos de relieve obras tan importantes 
como el busto de la Bella Camargo en marmolina, los distintos y variados tipos de dolorosas, la Virgen de 
las angustias de Redován, el Cristo de la Caída para Elche, la Virgen de la Asunción Durmiente y los cuatro 
medallones para el camarín del retablo del altar mayor de la Basílica de Santa María de Elche, y el Cristo de 
la Eucaristía sedente para la Semana Santa del Pilar de la Horadada, entre otras obras.

Palabras clave:

Escultor, imaginero, Alicante, siglo XX.

Abstract:

This article about the image sculptor José Sánchez Lozano, will focus essentially on his most significant 
works in the province of Alicante, before, during and after the Civil War. Its arts inspires primarily in the 
work of Francisco Salzillo and artists before and after him, although his work is not without originality, in 
this paper we emphasize such important works as the bust Bella Camargo, different and various types of 
«Dolorosas» in Redován, «Cristo de la Caída» Elche, «Virgen de la Asunción Durmiente», and the four 
medallions for the chapel of the main altar of the Basilica of Santa Maria de Elche, and «Cristo de la 
Eucaristía« for «Semana Santa» del Pilar de la Horadada, among other works.

Key words:

Sculptor, image sculptor, Alicante, XX century.
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INTRODUCCIÓN

José Sánchez Lozano (1904-1995), aunque nacido en el Pilar de la Horadada, loca-
lidad costera alicantina, próxima a la provincia de Murcia, pasó la mayor parte de su vida 
en Murcia, pero dejó una huella imborrable de su buen trabajo artístico en la provincia de 
Alicante, en localidades y pueblos tan importantes y notables como: Orihuela, Elche, 
Redován, Torrevieja, el Pilar de la Horadada, La Torre de la Horadada, el propio Alican-
te y otras ciudades conocidas de la provincia alicantina.

A pesar de que siempre aparece y se muestra, como un fiel seguidor de la obra insig-
ne del más grande imaginero del siglo XVIII español: Francisco Salzillo Alcaraz, y de su 
escuela: Roque López, Baglietto, Sánchez Tapia, y sus hijos los Aracieles. Sánchez Lo-
zano, se nos presenta como un hábil y fiel copista de la obra de este excelso escultor e 
imaginero del barroco murciano y español. A pesar de ello, su obra no está exenta de 
cierta creatividad y originalidad, que aunque basada principalmente en sus tipos icono-
gráficos (ángeles, dolorosas, nazarenos, apóstoles, etc), sabe muy inteligentemente im-
primir un carácter distinto a sus obras, al igual que una diferente interpretación a sus 
imágenes. No solo con Francisco Salzillo, sino con artistas anteriores a el, y posteriores 
al mismo, como es el caso del celebre escultor estrasburgués Nicolás de Bussi, que llega 
a Murcia y Alicante, en el último tercio del Siglo XVII, y finales del mismo. También de 
Nicolás Salzillo, padre de nuestro afamado artista, Francisco, y del también escultor 
marsellés Antonio Dupart. Y posteriores a F. Salzillo, como su discípulo predilecto en el 
taller Roque López, y su dilatada escuela.1

La carrera artística de Sánchez Lozano, comenzó muy joven, a la temprana edad de 
12 años, cuando marcha a Madrid, y entra en el taller del ilustre escultor murciano José 
Planes Peñalver. El cual tuvo a bien enseñarle las nuevas técnicas de modelado, perma-
neciendo en su taller, cuatro años, instalándose en casa de un pariente suyo: José María 
Sempere cónsul español en Francfort del Maine.

Posteriormente marcha a Barcelona, donde inicio sus estudios en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de San Jorge, de la Ciudad Condal, donde tuvo como ilustres profesores en 

1 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «José Sánchez Lozano». Instituto de Estudios Alicantinos. 
(I.E.A.). nº 35. 1982, pág. 106 del mismo autor Escultores Murcianos del Siglo XX. Murcia. CAM-
Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Cultura. 1999, págs. 134-164; «El escultor José Sánchez Lo-
zano (1904-1995). Su vida y sus obras más significativas». Archivo de Arte Valenciano. (A. A. V.) 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Año LXXXVIII, 2007, pág, 163. También 
VV:AA: Internacional ho s ho in Art and Antiques. Cambridge Malrosse Press. Second Edition. 
1976. pág. 333; LÓPEZ GUILLAMON, Ignacio: osé S nchez Lozano o la continuación de la im-
aginería murciana. na aproximación a su obra. Murcia. 1990. Arte en osé S nchez Lozano. Badajoz. 
2013.
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las asignaturas de Modelado y Vaciado de Escultura, a D. Antonio Alsina2, y a Don Antonio 
Parera. Allí Sánchez Lozano es distinguido como brillante alumno, fruto de ello es su ex-
celente obra: «Estudio de Desnudo Femenino», que ejecutó para dicha Academia, de ex-
celente modelado y suaves contornos. Allí consigue y obtiene premios y medallas en oro y 
plata, como el prestigioso galardón: Premio: «Excmo. Si. Conde de Lavern».3

En una de sus vacaciones en el Pilar de La Horadada, lugar donde nació, la Condesa 
de Villar de Felices, contenta de sus trabajos, decide presentarlo al Excmo. Sr. Duque de 
Tovar, escultor aficionado, hospedándole en su Casa-Palacio de la calle de Montesquinza 
en Madrid, donde le encargó varios trabajos.

Cuando contaba con 25 años, nuestro artista, El Duque de Tovar lo envía a Murcia, 
para que le haga una copia de la Dolorosa de Salzillo, la de la iglesia de Jesús, quedando 
impresionado por la obra de este genial maestro.

Anterior a nuestra guerra civil, 1934, realizó un magnifico Crucificado, para el Mar-
qués de Fuente Sol de Madrid, muy original y creativo.

Desde este preciso momento la obra de Sánchez Lozano, así como su vida y arte 
estarían consagradas a Salzillo y otros artistas comentados con anterioridad. Permane-
ciendo en Murcia, y en las localidades costeras alicantinas del Pilar y la Torre de la Ho-
radada hasta el final de su vida.4

En este artículo vamos a centrar nuestro objetivo en la obra escultórica e imaginera 
más significativa de nuestro artista anterior y posterior a nuestra pasada guerra civil, en 
la provincia de Alicante.

LAS OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL ESCULTOR-IMAGINERO JOSÉ 
SÁNCHEZ LOZANO, ANTERIORES A NUESTRA PASADA GUERRA CIVIL

San Antonio de Pádua, con el Niño Jesús en los brazos, Pilar de la Horadada, 1914

Imagen del Santo Patrón de Pádua, realizada con tan solo 10 años por nuestro artista, 
siendo un niño. Realizada en madera policromada. De claro estilo idealista-naturalista. 

2 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: «El Escultor Antonio Alsina y Amils. (1865-1948)». A.A.V. 
Valencia., nº: 94. 2013. págs. 153-168; MOYA MARTINEZ, Alfonso: «La Vida y la Obra de José María 
Sánchez Lozano». Imafronte. Universidad de Murcia. Facultad de Letras. Departamento de Historia del 
Arte, números 19 y 20, 2008, pág. 236.

3 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: «José Sánchez Lozano…». Art. cit., pág. 105 y MOYA MAR-
TINEZ, Alfonso: Art. cit., pág. 236.

4 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: «José Sánchez Lozano…». Art. cit., págs. 108-110.
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Rostro imberbe, juvenil, bello y hermoso. Sostiene entre sus brazos al Niño Jesús, al que 
mira entusiasmado.5

Bruja de Oropesa, Colección Privada, Pilar de la Horadada. 1918

Con tan solo apenas 14 años, José Sánchez Lozano realiza un busto en madera poli-
cromada, de la Bruja de Oropesa  (Toledo), se trata más bien de una cabeza, copia de 
una obra original del eminente escultor murciano José Planes Peñalver6. Este trabajo se 
encuadra en el momento en que nuestro artista estuvo en el prestigioso taller de este es-
cultor murciano, donde copió de forma fidedigna esta magistral obra de Planes.

Se trata de una cabeza, de vieja toledana, tallada en madera policromada, de tamaño 
natural. De enorme expresión y realismo, de tremenda vivacidad. Con cejas amplias y 
finas, ojos profundos y vivos, plenos de vida, nariz recta, alargada y fina, grandes comi-
suras en los labios, mentón pronunciado. Va tocada con un velo o mantilla. Magnifica 
copia la que nos ha dejado de la original obra de Planes, nuestro escultor del Pilar de la 
Horadada. Dicha obra fue vendida a don José Viudes Guirao.7

Busto de Psamético III. Colección Particular,  
Pilar de la Horadada, 1921

Esta pieza, en forma de busto, fue ejecutada por Sánchez Lozano, a los 17 años de 
edad, a comienzos de la década de los años veinte. En el preciso momento en que nuestro 
artista sentía un especial interés por los descubrimientos arqueológicos en el Antiguo 
Egipto, por el impresionante hallazgo de la tumba de Tutankamón.8

Estudio de Desnudo Femenino, Colección Particular.  
Pilar de la Horadada, 1924

Corresponde esta escultura muy bella, durante su estancia en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Jorge de Barcelona, donde llevó a cabo este magnífico desnudo de 
mujer, realizado en escayola, de suave modelado y bellos contornos. Con ambos senos, 

5 MOYA MARTINEZ, Alfonso, La Obra del escultor osé S nchez Lozano. VI, Semana Cultural del 
Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela. Exposiciones del 16 al 23 de febrero de 2001. Colegio 
Diocesano de Santo Domingo de Orihuela, 2001. Excmo Ayuntamiento de Orihuela- Excma Diputación 
Provincial de Alicante, 2001, pág. 12.

6 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, El Escultor Murciano osé Planes Pe alver. Murcia, CAM-
CajaMurcia, 1992, pág. 27, y del mismo autor « José Planes Peñalver (1910-1936)» Anales de la ni-
versidad de Murcia. Vol. XL, números 3-4. Curso 1981-82 (ed. 1983), pág. 210. Escultores Murcianos 
del Siglo XX. CAM-Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Cultura. 1999, págs. 25-78.

7 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, Op. cit., pág. 21.

8 MOYA MARTÍNEZ, Alfonso, La Obra del escultor osé S nchez Lozano. Op. cit., pág. 13.
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vientre y piernas muy bien proporcionadas. Sus manos se las lleva atrás hacia la cabeza. 
Mostrando su bello torso desnudo.9

Dios Pluto, colección particular privada, Rosique. Pilar de la Horadada, 1924

Figura mitológica clásica, de pie, de 0,50 mts, medio metro. Modelo en escayola 
barnizada y patinada en blanco. Se trata de un magnífico desnudo, portando el cuerno de 
la abundancia. (plutos en griego: riqueza). Inspirado en modelos griegos del escultor del 
siglo IV. A. de J. C. Praxiteles y su escuela. Figura ondulada y suave, descansando sobre 
un tronco de árbol. Modelado vigoroso y naturalista. Lo trabajó durante su estancia como 
alumno aventajado en la Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona.10

Retrato de la Vizcondesa de Alcira, doña María Avril Peña,  
Colección Particular, Pilar de la Horadada, 1925

La muestra de cintura para arriba, de medio cuerpo, vestida con mantilla. De tamaño 
natural, ejecutado en escayola. De gran realismo y expresión y de enorme parecido físico.

Busto, modelo de la Dolorosa, copia de la obra de Francisco Salzillo.  
para la Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Murcia, Colección Privada, 
Pilar de la Horadada, 1929

Se trata de una soberbia copia en escayola patinada de la celebérrima Dolorosa de 
Francisco Salzillo, para la iglesia Privativa de N. P. Jesús de Murcia.11

Modelo de Verónica, en escayola pintada y dorada, de unos 40 cms de altura. 
Copia de la imagen que hizo Salzillo para la Cofradía de N. P. Jesús de Murcia, 
Colección Privada, Pilar de la Horadada. 1934

Al igual que las anteriores son modelos, pequeños bocetos, copias fidedignas de las 
obras maestras de F. Salzillo. del mismo tamaño que las anteriores, aproximadamente de 
0,50 mts.12

Cristo de la Agonía, para Alicante, 1934

Magnifico Crucificado, de extraordinario mérito artístico, de soberbia anatomía. En 
sus brazos extendidos se pueden apreciar los músculos del bíceps y tríceps. En su divino 

9 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, osé S nchez Lozano o la continuidad... Op. cit., pág. 21.

10 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, Íbidem, pág. 13.

11 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «José Sánchez Lozano…». Art. cit., pág. 108.

12 LÓPEZ GUILLAMON, Ignacio, «José Sánchez Lozano o la continuidad...» Op. cit., pág. 23.
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cuerpo detalla con gran precisión, los deltoides, el diafragma, los serratos, pectorales, el 
decúbito superior e inferior. Los clavos no se ven traspasados en las palmas de las manos, 
sino en las muñecas.13

El paño de pureza nos desvela desnuda su pierna derecha. Sus pies se ven traspasa-
dos por ambos clavos, de forma separada, no por un clavo en sendos pies, como señala la 
tradición de Santa Brígida.

El rostro es de una belleza singular, con gran realismo y expresión.

OBRAS REALIZADAS POR SÁNCHEZ LOZANO, DURANTE EL PERIODO 
DE LA PASADA GUERRA CIVIL

Pequeño Sátiro, en escayola dorada, simulando bronce, Colección Particular, 
Pilar de la Horadada, 1937

Niño Sátiro, sosteniendo en sus manos una cornucopia, mitad humano, mitad ani-
mal, piernas de cabra. De exquisito tratamiento y modelado. 14

Maja Desnuda, Colección Privada, Alicante, 1938

Realizada en escayola, patinada en blanco, copia de la Maja desnuda de Francisco de 
Goya. Muy similar en cuanto a su composición a Estudio de desnudo femenino , del 
año 1925, estudiado con anterioridad.15

Busto de la «Bella Camargo», Colección Privada Particular,  
Herederos de don José Sánchez Lozano, Pilar de la Horadada. 1935-39

Nos encontramos ante una de las obras más importantes del escultor e imaginero 
Sánchez Lozano. Durante la década de los años treinta, concretamente en el período de 
nuestra guerra civil, 1936-38, en plena juventud, nuestro artista esculpe un busto en mar-
molina, de la «Bella Camargo»16, joven actriz cupletera de la comedia española, de 

13 La Verdad, jueves 15 de febrero de 1934. También MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «José Sán-
chez Lozano…». Art. cit., págs. 108-110 y LÓPEZ GUILLAMON, Ignacio, Arte en osé S nchez Lo-
zano. Op. cit., pág. 176.

14 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: osé S nchez Lozano o la continuidad de la imaginería murciana. 
Op. cit., pág. 23.

15 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, Íbidem, pág. 24.

16 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «José Sánchez Lozano…». Art. cit., págs. 107. También 
MOYA MARTÍNEZ; Alfonso, La Obra del escultor… Op. cit., pág. 13; LOPEZ GUILLAMÖN, 
Ignacio, osé S nchez Lozano o la continuidad  Op.cit. pág. 17; MELENDRERAS GIMENO, José 
Luis, «El Escultor José Sánchez Lozano (1904-1995)». Art. cit., págs. 164-165.
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nuestro período de la Ilustración Romántica, entre los siglos XVIII y XIX. Labrado con 
finísimos detalles, y buena resolución en el peinado, con un collar de finísimas perlas, y 
con un traje auténtica filigrana de la cual hace gala nuestro escultor, en el duro y difícil 
material marmóreo, con bello y elegante semblante en el rostro. Lo que denota que las 
lecciones aprendidas y enseñadas por sus grandes maestros en la Academia de San Jorge 
de Barcelona, causaron efecto en el joven Sánchez Lozano. Rostro bello, dulce y armo-
nioso, de hermosas facciones, de exquisito modelado y fina ejecución, dentro de un esti-
lo idealista-naturalista.

Muestra a una dama española del teatro y la comedia romántica.

La cabeza presenta un elegante peinado, a base de rizos y bucles, esculpidos por 
nuestro artista, utilizando sabios recursos, a base del empleo del «trepano», que se ve 
reflejado en finísimas perlas del collar, y en el amplio escote rodeado de magníficas flo-
res. Soberbio es su rostro fino y elegante, que enlaza con la mejor tradición de bustos 
femeninos del nuestro siglo XVIII, y de nuestro periodo romántico.

LAS OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL ESCULTOR IMAGINERO JOSÉ 
SÁNCHEZ LOZANO, DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL

Nuestro Padre Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas. Iglesia de los P. P. 
Franciscanos de Orihuela. 1939-1940

Nada más terminada la guerra, la Ilustre Mayordomía de N. P. Jesús Nazareno de 
Orihuela, a través del padre franciscano Uribesalgo, encarga la imagen de este impresio-
nante Nazareno, al escultor levantino José Sánchez Lozano. Imagen de vestir, tallada en 
madera de ciprés, Patrón de Orihuela , llamado el Abuelo , al igual que otro homóni-
mo suyo, que desfila en la Semana Santa de Jaén, también patrón des esta noble e histó-
rica ciudad andaluza.

Esta noble imagen de Orihuela, venia a sustituir a la anterior, destruida en nuestra 
pasada guerra, atribuida a Nicolás de Bussi. 

Carlos García Izquierdo, periodista del diario local «La Verdad», con motivo de 
esta venerada imagen, escribía en el siguiente periódico: «Sánchez Lozano se nos re-
vela como un escultor religioso, fiel seguidor de una escuela realmente españolista, 
pues lleva tras de si, los elementos instintivos de todo buen artista, imaginación y 
sentimiento».17

17 GARCÍA IZQUIERDO, Carlos, «Un rato en el estudio del escultor José Sánchez Lozano. Escultor 
religioso y sentimental». Línea, sábado 19 de octubre de 1940. MELENDRERAS GIMENO, José Luis, 
«José Sánchez Lozano…». Art. cit., págs. 113.
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Nuestro afamado imaginero llevo a cabo una imagen de Jesús, con la Cruz a Cuestas. 
Con un rostro apesadumbrado, triste, lleno de amargura, expresivo y realista, avejentado 
por el sufrimiento, al que fue terriblemente sometido tras la dura flagelación. Faz inspi-
rada en obras del estrasburgués, de finales del siglo XVII, Nicolás de Bussi, pero que 
aquí Sánchez Lozano, le confiere una nota original y creativa, como gran artista que es. 
Y que en poco recuerda el estilo salzillesco, a quien nos tiene tan acostumbrados.

Sus manos y sus pies están tallados en la madera con gran sabiduría anatómica, y con 
magníficos detalles, en músculos, arterias y venas.18

Se trata por consiguiente de una obra muy bien conseguida, por nuestro genial artis-
ta, orgullo de la Semana Santa de Orihuela.

Ya que nuestro artista no solo se inspira en obras de Salzillo y su escuela, sino en 
obras anteriores a este gran maestro, Nicolás de Bussi, Nicolás Salzillo, y otros.19

Para el investigador y gran conocedor de la obra de José Sánchez Lozano, Alfonso 
Moya Martínez. Este Jesús Nazareno de Orihuela. «Llama la atención el empreño que 
pone en dibujar fuertemente la inscripción uve (v) en las cejas largas, no excesivamente 
pobladas, con el arranque de la nariz».20

Nuestra Señora la Virgen del Pilar, Patrona del Pilar de la Horadada. Iglesia del 
Pilar de la Horadada, 1939-1940

Reconstrucción de una hermosa imagen del padre de Francisco Salzillo, Nicolás, 
incendiada en nuestra pasada Guerra Civil, y regalada posteriormente al pueblo del Pilar 
de la Horadada.21

Es de tamaño menor que el natural, y esta tallada en madera policromada, dorada y 
estofada. Policromía, dorado y estofa de grandes calidades artísticas, brillantes estofas de 
flores con sus tópicos roleos. Colores llamativos en azul, verde y rojo.

Cuerpo muy bien proporcionado. Rostro dulce, hermoso, bello y pleno de bondad. 
Manto y vestido con vistosos pliegues, muy barrocos.

18 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: osé S nchez Lozano o la continuidad  Op. cit., pág. 60.

19 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: «José Sánchez Lozano…». Art. cit., págs. 108.

20 MOYA MARTINEZ; Alfonso, La Vida y la Obra de osé María S nchez Lozano..». Art. cit., pp. 236-
237.

21 LÓPEZ GUILLAMÓN. Ignacio, osé S nchez Lozano o la continuidad  Op. cit., pág. 57.
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Virgen del Pilar, para la iglesia parroquial de Montesinos, próxima a Orihuela, 
1939

Muy similar a la anterior, soberbiamente tallada en madera policromada, dorada y 
estofada, ejecutada para su madre, y cedida por esta a la parroquia, y con la de la colec-
ción privada de don Francisco Rosique García, sin lugar a dudas de las más logradas.22

Imagen de San Miguel Arcángel, Iglesia Parroquial de San Miguel de Salinas, 
1939. Y otra para la Parroquia de Redovan, Orihuela, 1940-1941

Obra directamente inspirada en la imagen de San Miguel, titular de la iglesia parro-
quial de San Miguel de Murcia, obra de Nicolás Salzillo, y que corona el camarín del 
retablo del altar mayor de la citada iglesia, obra de Jacinto Perales.

Aquí Sánchez Lozano ejecuta una magistral obra, de tamaño algo menor que el natural. 
Imagen que muestra de pie, de elegante, esbelta y bellas proporciones del príncipe de los ar-
cángeles, blandiendo su espada, con vestimenta a la romana, casco con penacho y vistosas 
plumas, coraza, lorica, faldeta y sandalias, en actitud de aplastar al demonio, llevando un or-
lado y hermoso escudo, con la leyenda: «QUOD SICUT DEUS» ¡Quien como Dios!

Portentosa policromía, estofa y dorado en su vestido y coraza. Rostro dulce, sereno 
y hermoso el de San Miguel, que contrasta con el demonio a sus pies, feo y dramático.

Sánchez Lozano sin imitar directamente al padre de Salzillo, hace una libre interpre-
tación del mismo.

Dos años más tarde, hizo otra magnífica réplica para la iglesia parroquial de Redo-
ván, Orihuela.23 También de apolíneas proporciones, esbelta y elegante de espléndida 
policromía, estofa y dorado.

Las dos imágenes están muy bien ejecutadas.

Imagen de la Virgen Nuestra Señora de Montserrate, Patrona de Orihuela, Muy 
Ilustrísima Cofradía de Nuestra Señora de Montserrate, 1940. Otra para 
Alicante, 1941. Y otra para una colección privada. Orihuela, 1943

Figuras de la Virgen con su Hijo, y sin el, de tamaño menor que el natural, inspirados 
en modelos románicos y góticos, en actitud sedente. A veces la muestra vestida y otras 
sin vestir.24

22 MOYA MARTINEZ, Alfonso: La Obra del escultor osé S nchez Lozano. Op cit., pág. 12.

23 MOYA MARTINEZ, Alfonso, Ibidem. pág. 20; LÓPEZ GUILLAMÖN, Ignacio, osé S nchez Lozano 
o la continuidad  Op. cit., pp. 59-60.

24 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, Ibidem, pág. 63.
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Virgen del Carmen. Iglesia del Pilar de la Horadada. 1942

Imagen de tamaño natural, tallada en madera policromada, con rica estofa dorada. 
Abre su manto con la mano derecha portando el escapulario, y con la izquierda sostiene 
a su Hijo. Se muestra de pie, sobre nubes. Rostro juvenil, bello y hermoso, de estilo 
idealista-naturalista.

Sagrado Corazón de Jesús. Redovan. Orihuela. 1942

Devotísima imagen del Corazón de Jesús, de gran advocación, en el último tercio del 
siglo XIX, y finales de esta centuria, en este siglo se propagó su culto por toda España.

Sánchez Lozano, da por terminada una imagen de tamaño natural, tallada en madera 
policromada, dorada y estofada. De rostro sereno y mirada dulce y afable.

Sigue la tradición iconográfica de Salzillo, y más que de Salzillo. de su escuela. Si-
glo XIX, los Aracieles, en concreto de Francisco Sánchez Araciel que difundió esta ico-
nografía por toda la provincia de Murcia, Alicante y Almería.25

Aquí Sánchez Lozano le ha dado su sello personal, aunque se inspira lógicamente en 
el modelo salzillesco.

Dolorosa, Orihuela. 1942

Inspirada directamente, en obras de Salzillo, sobre esta impresionante iconografía. 
Sobre todo en el rostro de la Dolorosa de N. P. Jesús de Francisco Salzillo.

Mascarilla de la Virgen de la Asunción. Elche. 1944

Para el cronista, historiador local y erudito ilicitano don Juan Orts Román, ejecutó 
una mascarilla de la Virgen Durmiente para la Basílica de Santa María la Mayor de El-
che. Con posterioridad terminaría la imagen Durmiente de la Virgen y cuatro medallas 
para el Camarín del altar mayor de dicha Basílica, como analizaremos con posterioridad..

Dolorosa e imagen de San Juan. Convento de Franciscanos de Orihuela, 1943 y 
1944

Imágenes de vestir de tamaño natural. La Dolorosa esta inspirada en obras de Salzi-
llo, es de vestir. La de San Juan, el discípulo amado, también de vestir, de tamaño natural. 
Rostro juvenil, de enorme e insuperable belleza, muy salzillesco, pero sin imitar fielmen-
te a Salzillo, ofreciendo su sello personal. Figura elegante y esbelta.26

25 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, Escultores Murcianos del Siglo XIX. Op. cit., pp. 164-180.

26 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: «José Sánchez Lozano…». Art. cit., págs. 117.
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Ecce-Homo. Cofradía de los Panaderos. Parroquia del Salvador. Elche. 1945

Imagen de Cristo, de pie, presentado al pueblo judío en el Pretorio. Figura de tamaño 
natural. Tallada en madera policromada por Sánchez Lozano, con destino a los cortejos 
pasionarios de la Semana Santa de Elche.

Talla armónica y bien compuesta en todas sus partes, anatómicamente muy bien lo-
grada por nuestro artista. De canon esbelto y proporcionado. Rostro expresivo y realista, 
inspirado en obras de Francisco Salzillo. Lo llevo a cabo entre los años 1944-45.27

Soledad, Redovan. Iglesia Parroquial de San Miguel, 1946

Muy parecida o similar a la que llevó a cabo, para la Cofradía del Cristo del Perdón, 
Lunes Santo, de Murcia, y para otras localidades alicantinas. Imagen de vestir, de tamaño 
natural. Rostro salzillesco, con mirada triste y apesadumbrada, pero a la misma vez de 
gran belleza. Porta túnica color blanco malva, marfileño, y manto negro, como es habi-
tual en su representación iconográfica.

Piedad o Virgen de las Angustias. Redovan, Iglesia Parroquial de San Miguel. 
1947

Magnífico grupo escultórico, el que nos ofrece José Sánchez Lozano, para la locali-
dad alicantina de Redován, próxima a Orihuela. Obra de tamaño natural, tallada en ma-
dera policromada, dorada y estofada.28

Se trata de una soberbia réplica de su homónima, original, ejecutada por nuestro 
mejor imaginero español del siglo XVIII, el murciano Francisco Salzillo. durante los 
años 1739-40, con destino a la Cofradía de los Servitas de Murcia, y que se conserva en 
un grandioso retablo en el crucero del interior de la iglesia parroquial de San Bartolomé 
de Murcia. Al margen de este impresionante grupo, Sánchez Lozano, se inspira en otro 
grupo que hizo Salzillo, sobre este mismo tema iconográfico para Yecla.

Concretamente en este grupo para Redován, el investigador Moya Martínez, destaca 
el desnudo de Cristo, revisión para valorar los estudios anatómicos.29

Influenciada por estas dos obras, la de Francisco Salzillo, para los Servitas de Mur-
cia, y la de Redován, realizo otra plena de calidad y esmero para la Semana Santa de 
Mula, conservada en la iglesia parroquial de Santo Domingo de esta localidad.30

27 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: osé S nchez Lozano o la continuidad  Op. cit., pp. 65.

28 La Verdad, jueves 14 de abril de 1949 y MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «José Sánchez Loza-
no…». Art. cit., págs. 113.

29 MOYA MARTINEZ, Alfonso, La Obra del escultor osé S nchez Lozano. Op. cit., pág. 19.

30 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, Escultores Murcianos  Op. cit., pp. 149-150.
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Cristo del Rescate. Semana Santa de Torrevieja, 1947

Para los desfiles pasionarios de la localidad costera marítima alicantina de Torrevie-
ja, nuestro artista Sánchez Lozano, ejecutó un Cristo del Rescate. Similar en cuanto a sus 
características al de Murcia, que procesiona Martes Santo, conservado en la iglesia pa-
rroquial de San Juan Bautista de Murcia.

Es la típica representación iconográfica de Jesús de Medinaceli. Imagen de vestir, de 
pie, de tamaño natural, con sus manos entrelazadas por un cordón o cíngulo bordado en 
terciopelo de oro. Portando el escudo de la Orden Trinitaria del Rescate.

Rostro dulce, sereno y plácido, ojos penetrantes, nariz recta y pómulos salientes, 
mentón fino y poco pronunciado.

Estilo salzillesco, idealista-naturalista.

Virgen Dormida. Basílica de Santa María de Elche. 1948

La representa nuestro artista Yacente, durmiente, con su mascarilla, imagen vestida. 
De rostro bellísimo, inserto en un estilo idealista-naturalista.31

Imágenes de San Francisco Javier, San Juan Evangelista y Santa María del 
Mayor Dolor, para la Basílica de Santa María de Elche, 1947-48

Figuras de vestir, de tamaño natural, inspiradas en modelos salzillescos. San Francisco 
Javier, patrón de las Indias Orientales, porta en su mano derecha el típico crucifijo, y la casu-
lla jesuítica. Rostro de estilo idealista-naturalista, de enorme expresión. San Juan Evangelista, 
de pie, de vestir porta una rizada palma, Faz dulce y serena., y finalmente Santa María del 
Mayor Dolor, también imagen de vestir, de tamaño natural, muy salzillesca.32

Virgen de los Remedios, Orihuela, 1948

Imagen de tamaño natural, de vestir, cabeza, pies y manos. De estilo idealista-natu-
ralista. Rostro dulce y sencillo, faz serena.

San Antonio. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Pilar de la Horadada. 1948

Imagen de tamaño natural, del santo originario de Pádua, Tallado en madera policro-
mada, vestido con el hábito de la orden franciscana, sosteniendo en una de sus manos al 
Niño Jesús. Rostro bello, apacible y sereno.

31 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, osé S nchez Lozano o la continuidad  Op. cit., pp. 23.

32 CASTAÑO GARCÍA, José, uía de la Arciprestal e Insigne Basílica de Santa María de Elche. Elche. 
Fundación Cultural CAM. 1994.
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Soledad. Pilar de la Horadada. Iglesia Parroquial del Pilar, 1948

Imagen de vestir, de tamaño natural, con las manos juntas, con manto negro y vesti-
do de color blanco malva marfileño.

Ángel de la Oración en el Huerto, Semana Santa, Guardamar del Segura, 1949

Para esta localidad del litoral costero marítimo alicantino, llevo a cabo para una de 
sus Cofradías pasionarias, una imagen del Ángel de la Oración en el Huerto, copia de 
Salzillo.

Inmaculada Concepción. Catedral de Orihuela. 1950-51

Para la Capilla de la Inmaculada de la Catedral de Orihuela. Llevó a cabo durante los 
años 1950-51, una imagen de la Purísima Concepción, de tamaño natural, tallada en 
madera policromada, dorada y estofada.33 No tan barroca como las anteriores ejecutada 
por nuestro ilustre artista, como la que llevó a cabo para Almería, destruida, y la conser-
vada para la iglesia de la Merced de los PP. Franciscanos de Murcia, copia de la de Sal-
zillo destruida durante la proclamación de la 2.ª República. Esta la muestra más original, 
de composición cerrada, con las manos juntas, recatada, en profunda meditación y ora-
ción. En la peana, rodeada de nubes aparecen angelitos u querubines. Rostro sereno, 
dulce y armonioso.

San Juan. Convento de los PP. Franciscanos. Orihuela, 1952

Imagen de tamaño natural, de vestir. De rostro dulce, afable y bondadoso. Sigue el 
modelo salzillesco, pero menos expresivo. De estilo claramente naturalista.

San Pascual Bailón y San Diego de Alcalá. Colegio San Antonio. Parroquia de los 
P.P. Franciscanos. Alicante. 1953

Ambas imágenes de tamaño natural, de dos santos de la orden franciscana. El prime-
ro adorador del Santísimo Sacramento, y el segundo piadoso y humilde. Ambos enlien-
zados con rica policromía y estofa. De estilo claramente idealista-naturalista.

Busto de la Emperatriz Isabel de Portugal, esposa del Emperador Carlos V. 
Huerto del Cura. Palmeral de Elche. Alicante. 1953

En este año de 1953, esculpe en piedra blanca. Un busto de tamaño natural de la 
Emperatriz Isabel de Portugal34. Para ello toma como referencia un cuadro que sobre este 

33 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, osé S nchez Lozano o la continuidad  Op. cit., pp. 106.

34 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, Ibidem, p. 22
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mismo tema, pintó el gran artista veneciano, del Renacimiento italiano, Tiziano Vecellio, 
retratista oficial del emperador «Cesar Carlos», conservado en el Museo Nacional del 
Prado de Madrid, el cual hizo una fiel copia interpretativa del mismo. Mostrándola con 
gran detalle, finura y elegancia. Representa a la mujer del emperador con rostro sereno 
elegante, de insuperable belleza, con sus rasgos oficiales, atenta y reflexiva, con mirada 
penetrante y altiva, en forma de busto retrato.

Cristo de la Caída, Cofradía de los Panaderos. Semana Santa de Elche. 
Parroquia de San José. 1952-53

Estamos ante una de las obras más importantes y bellas, salidas de la gubia de José Sán-
chez Lozano. Imagen ejecutada para los desfiles pasionarios de la Semana Santa de Elche.

Encargada en 1952 y acabada en 1953.35

Muestra a Cristo en una de sus Caídas, con la Cruz a Cuestas, camino del Calvario.

Jesús tiene la boca entreabierta, enseñando sus dientes marfileños, con sus hermosos 
ojos entornados y nublados. La cabeza ligeramente inclinada, sin apenas fuerza para 
sostenerse, arrodillado en el suelo, sosteniendo el peso de la Cruz, sobre el hombro iz-
quierdo.

Obra de relevante mérito artístico, la que nos ofrece nuestro artista de indudable 
originalidad en su producción, de gran expresividad y naturalismo, aun siendo una ima-
gen de vestir.

Figura muy bien conseguida y lograda, de mucha calidad.

Rostro de sublime belleza y hermosura, a pesar del sufrimiento y dramatismo, que 
expresa su semblante.

Esta escultura fue restaurada por doña Gema Mira Gutiérrez en el año 2003, y recibe 
culto en la iglesia parroquial de San José de Elche.

Caída de Cristo, sayón y soldado romano, Cofradía de N. P. Jesús de la Caída, 
Guardamar del Segura. 1953

Obras ejecutadas en madera policromada, de tamaño natural. La imagen de Cristo es 
de vestir, cabeza, pies y manos, muy similares a las restantes imágenes de Jesús con la 
Cruz a Cuestas, ejecutadas con anterioridad. Las figuras del sayón y el soldado romano, 
son expresivas y de enorme realismo, que contrastan con el semblante sereno y plácido 
de Jesucristo.

35 La Verdad, domingo 29 de marzo de 1953 y MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «José Sánchez 
Lozano…». Art. cit., págs. 113.
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Busto retrato del Obispo don José María Gómez Saldana, Orihuela, 1953

De tamaño natural. Fundido en bronce, de enorme parecido físico, de gran expresi-
vidad y realismo.36

Grupo de Jesús y la Samaritana, Semana Santa de Elche. Iglesia Parroquial de 
San Juan Bautista, 1954

Fue contratado por la Cofradía en 1954. Imágenes de vestir, de tamaño natural, ins-
piradas directamente en un grupo de Salzillo (destruido), y en el impresionante grupo de 
su discípulo Roque López para la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo, 
Miércoles Santo, Murcia, conservado en la iglesia del Carmen de esta ciudad, y realizado 
para el gremio de Panaderos en 1799, y que por fortuna se conserva.37

Sánchez Lozano ejecuto otra admirable replica para la Semana Santa de Beniaján y 
Mula, en la provincia de Murcia.38

Rostros salzillescos, ambos tanto la Samaritana como Jesús., de claro estilo natura-
lista.

Nuestra Señora de la Soledad. Catedral de Orihuela. 1954

Imagen de vestir, de tamaño natural, con las manos juntas, de rostro salzillesco. De 
mirada triste y compungida, tras la muerte de su Hijo en la Cruz. Nariz recta, labios finos 
y mentón poco pronunciado. Va vestida con manto negro de luto, acorde con su icono-
grafía, que se remonta al año 1565, cuando Gaspar Becerra trabaja una escultura para 
policromar de la reina Isabel para un Convento de Madrid.

Esta imagen recuerda mucho a la ejecutada por Sánchez Lozano, para la Cofradía 
del Cristo del Perdón, Lunes Santo, Murcia, Iglesia de San Antolín.

Dormición de la Virgen. Iglesia Parroquial de San José. Elche. 1955

De tamaño natural, imagen de vestir, de gran idealismo. Rostro bello y juvenil.

36 LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio, osé S nchez Lozano o la continuidad  Op. cit., p. 24.

37 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, Estudio istórico Artístico. eal, Muy Ilustre y Venerable 
Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Se or esucristo. CAM. 2003, págs. 26, págs. 
75-76.

38 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, Escultores Murcianos … Op. cit., pág. 148.
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Mascarilla de la Virgen de la Asunción. Relieves en forma de medallón, que 
representan a San Bernardo, Pio XII, San Alfonso María de Ligorio, y el Dr. Caro. 
Camarín de la Virgen de la Asunción. Basílica de Santa María de Elche. 1955

Para el interior, y concretamente para el Camarín del retablo del Altar Mayor de la 
Basílica de Santa María de la Asunción de Elche. Sánchez Lozano trabajo en la mascari-
lla de la Virgen, y en los cuatro medallones, en forma de retrato que representan a: San 
Bernardo, Pío XII, San Alfonso María de Ligorio y el Dr. Caro39, tallados en madera 
policromada, y de estilo naturalista. Retratos muy estereotipados.

Jesús de la Eucarístia, Cofradía del Santo Cristo de la Eucaristía. Semana Santa 
del Pilar de la Horadada. 1959

La imagen de Cristo luce túnica de seda blanca, bordada en oro y manto de terciope-
lo de seda, color oro viejo.

Muestra a Cristo sentado, de tamaño natural, imagen de vestir, portando en su mano 
derecha el Santo Cáliz de la Eucaristía.40

Rostro salzillesco, sereno, dulce y armonioso. Frente abierta, cejas amplias y finas, 
ojos alargados, nariz recta y fina. Posee barba y una melena larga que cae sobre las orejas 
y la espalda.

Su rostro esta inspirado en el de Jesús y la Samaritana de Roque López, de la Archi-
cofradía del Cristo de la Sangre, Miércoles Santo, Murcia, año 1799.

Virgen de la Asunción para el Pilar y la Torre de la Horadada, 1959 y 1965

Ambas imágenes de tamaño natural, talladas en madera policromada. De estilo sal-
zillesco, rostros idealistas-naturalistas, muy bien conseguidas por Sánchez Lozano.41

San Blas, iglesia de la Torre de la Horadada, 1960

Imagen de vestir, de pie, va revestido de pontifical, con mitra y báculo, inspirado en 
el San Blas de Francisco Salzillo, para la iglesia de Santa Eulalia de Murcia.

39 LÓPEZ JIMENEZ; José Crisanto, «De Nicolás de Bussi a Sánchez Lozano». Diario. Información, 
Ali cante. Domingo 14 de agosto de 1955 y MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «José Sánchez 
Lo zano…». Art. cit., págs. 113.

40 BALLESTER NICOLÁS, José, «Imagineros de hoy en la Semana Santa: González Moreno, fuerte brote 
de la tradición hispana. Sánchez Lozano, discípulo de la poesia salzillesca». La Verdad, 26 de marzo de 
1959 y MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «José Sánchez Lozano…». Art. cit., págs. 116.

41 La Verdad, 16 de agosto de 1959; La Verdad, sábado 21 de agosto de 1968.
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Virgen de Fátima, Iglesia de Santa Justa y Rufina, Orihuela, 1963

Imagen de tamaño natural, tallada en madera policromada. Viste manto y vestido de 
colores blancos y beiges. Las cenefas están decoradas con motivos vegetales, aplicando 
rica estofa de forma artística en las nubes que le sirven de peana.

Su rostro es dulce, hermoso y juvenil, de estilo claramente idealista-naturalista.

Lleva sus manos unidas, pendiendo de ellas el santo rosario.

CONCLUSIONES

A lo largo de extenso y variado artículo sobre la labor escultórica de José Sánchez 
Lozano en la Provincia de Alicante, analizamos sus obras más significativas en la Provin-
cia de Alicante, en localidades tan importantes como Orihuela, Elche, Torrevieja, El Pilar 
y la Torre de la Horadada entre otras. Destacando la variedad de tipos iconográficos, 
inspirados en Francisco Salzillo, y en artistas anteriores y posteriores a el, así como a su 
gran escuela. Analizamos su obra en dicha provincia, anterior, durante y posterior a nues-
tra pasada guerra civil. Poniendo en relieve obras tan importantes como el busto de la 
Bella Camargo, los distintos tipos y variedades de Dolorosas, la Virgen de las Angustias 
para Redován, el Cristo de la Caída para Elche, la Virgen de la Asunción durmiente y los 
cuatro medallones para el Camarín del retablo del altar mayor de la Basílica de Santa 
Maria de Elche, el Cristo de la Eucaristía para la Semana Santa del Pilar de la Horadada 
entre otras obras.
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Fig. 1: Busto de la Bella-Camargo Colección privada herederos de D. José Sánchez Lozano 
Pilar de la Horadada.

Fig. 2: Nuestro Padre Jesús Nazareno Semana Santa de Orihuela.

FIGURAS
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Fig. 3: Virgen del Pilar, Pilar de la Horada.

Fig. 4: Dolorosa detalle Semana Santa de Orihuela.
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Fig. 5: Paso del Ecce Homo-Semana Santa de Elche. Cofradía de los Panaderos, detalle.

Fig. 6: Oración en el Huerto Semana Santa de Guardamar del Segura.
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Fig. 7:Cristo de la Caída. Semana Santa de Elche, detalle.

Fig. 8: Jesús y la Samaritana Semana Santa de Elche.
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Fig. 9: Jesús de la eucaristía Semana Santa Pilar de la Horadada.

Fig. 10: Virgen de la Asunción Torre de la Horadada, detalle.



Notes bibliogrà�ques

Àlvar MONFERRER MONFORT. Bruixes, dimonis i misteris, Edicions del Bullent. 
Picanya-València, 2014, 263 pàgs.

El treball que ara ens disposem a ressenyar porta l’empremta de tot allò que fa, des 
de molt de temps, l’autor, conegut —i reconegut— estudiós de la cultura popular valen-
ciana general i nostrada en particular.

En aquesta avinentesa, Àlvar Monferrer s’endinsa en un món especialment marginal 
i marginat com és el dels misteris, les bruixes i els dimonis, fenomen relacionat amb les 
primeres passes de l’ésser humà des que prengué consciència d’un possible més enllà, és 
a dir, la transcendència espiritual; ho fa, però, plantejant-se què hi ha, de tot això avui dia 
en la nostra societat tan materialista i cada vegada menys abocada a aquesta mena de fets. 
La contestació a aquesta qüestió es desprén de la  conclusió que trau el lector en llegir la 
introducció amb exemples extrets de tres grans escriptors espanyols, que en van dir i 
escriure alguna cosa: Alejandro Casona, Álvaro Cunqueiro i Ramón María del Valle-In-
clán. Segurament, l’autor ha volgut recolzar-se en aquests autors literaris per tal que 
pensem que el tema per ell escollit no és cap cosa de broma. Al �nal d’aquest davantal o 
introducció hi diu la seua i a�rma que les fantasies literàries estan molt bé però que la 
realitat quotidiana és tot una altra cosa. I com que es tracta d’exposar fets i històries per 
ell recollits del nostre àmbit geogrà�c més pròxim, doncs comença per la seua pròpia 
experiència, per allò de la domus propria, domus optima. Certament, al capítol II, l’expe-
rència pròpia (pàgs. 9-30) ens explica alguns casos que va viure en persona a la seua 
localitat de naixença quan era petit, referits a persones particulars, com ara: a) la tia 
Centeta, la Blava, b) l’auela fornera, o b) a casos més generals sobre bruixes, bruixots, 
fetilleres i fetillers. 

El primer cas que presenta és el del guariment d’una malaltia anomenada popular-
ment aliacrà (icterícia), que patí el propi autor del llibre, gràcies a la cura d’aquella se-
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nyora i que el metge de la localitat va donar per bona. N’hi ha més, però, sobretot el 
d’una bruixa, de la qual no vol donar el nom, que va embruixar un xicot del poble pas-
sant-li “el mal d’ull”. Aquell jove, segons reconta Monferrer, sempre va viure amb un 
posat seriós i callat.

Els capítols següents exposen casos de bruixeria extrets de la documentació d’arxiu, 
com per exemple de les visites pastorals dels bisbes a algunes localitats de llurs diòcesis. 
Es tracta dels capítols III (La visita pastoral del bisbe Paholac al principi del segle XIV, 
pàgs. 31-49) i IV (Bruixes, fetilleres i dimonis en les visites pastorals de València, segles 
XIV-XV, pàgs. 50-58). Pel que fa a la visita del bisbe Paholac (nat a Morella en una data 
desconeguda segons ens informa l’autor del llibre) a les localitats valencianes de la diò-
cesi de Tortosa entre els anys 1314-1316, cal dir que l’objectiu principal de la visita fou 
d’esbrinar l’estat moral dels habitants d’aquelles localitats (53 visitades), tant clergues 
com laics, perquè es veu, pel que reporta Monferrer en algun exemple, que alguns cler-
gues practicaven aquesta mena de supersticions, com fer breus (breu: “albarà o escrit curt 
que es penja al coll d’una persona o animal per a curar-lo o preservar-lo d’un mal”, se-
gons la de�neix l’autor a la pàgina 35) o posseir llibres de fetilleria (“pràctica supersti-
ciosa a la qual hom atribueix virtuts màgiques”, de�nició pàgina 35). Val a dir de segui-
da, però, que els clergues que van practicar alguna d’aquestes supersticions són pocs (5) 
comparats amb els 118 de la banda dels laics (hòmens i dones fetillers). Després, es re-
passen totes les intervencions del bisbe per aquelles localitats, classi�cades per comar-
ques, amb resultats sorprenents, com la d’una dona de Vilafranca anomenada Maria Gar-
sia que feia conjurs, un dels quals es va copiar al llibre de visites i ara es pot llegir 
(pàgines 43-44). Sembla, segons l’autor, difícil d’interpretar.

Respecte al capítol dedicat a les visites pastorals a la València dels segles XIV i XV, 
cal dir que el bisbe-cardenal Jaume d’Aragó, nét de Jaume II, va regir aquella diòcesi 
entre 1369-1396. Aquest bisbe va encarregar les visites pastorals als vicaris episcopals 
Arnau Bon�ll i Maties Alanyà, els quals passaren el qüestionari, que anava dirigit, igual 
que el del bisbe Paholac, tant a clergues com a laics: 22 qüestions o preguntes per als 
clergues i 32 per als laics, però deixaven fora del qüestionari dirigit als clergues temes 
sobre bruixeria i fetilleria. Algunes de les preguntes sobre bruixeria o fetilleria, que ana-
ven dirigides als laics, són d’aquesta faiçó: “si n’hi ha que fan sacri�cis als dimonis o els 
adoren”, “si hi ha algú a la parròquia que invoque el nom del pèr�d Mahoma”, etc. i 
respecte a la convivència entre cristians i musulmans hi ha tres punts que interroguen si 
els cristians segueixen els costums dels musulmans d’una manera constant. Com a exem-
ple d’aquests requeriments tenim un cas de possible bruixeria a Gandia fet pel rector de 
l’església, sobre la capacitat que tenia de volar un individu. Pel que sembla es tractava 
d’un morisc que tenia un esperit familiar a casa, de qui s’a�rma que “aquest mestre Joan, 
com es diu, travessà el mar i ara està a l’Illa de Mallorca”. 
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El segle XV també presenta casos de tractes amb el dimoni, que coneixem a través 
de la visita pastoral del bisbe Hug de Llupià (1401-1402), i en un cas concret el visitador 
serà el vicari general Guillem Dolç, que descriu el cas de l’antic vicari de l’església de 
Sant Joan Baptista de Setaigües, Francesc Guillem, fent una pràctica supersticiosa sacrí-
lega relacionada amb el dimoni.

El capítol V exposa dos exemples de sengles clergues bruixots durant el segle XIV. 
El primer era vicari de l’església de Palma de Gandia i es deia Pere Bonet i del qual hom 
a�rmava que era fama que tenia un esperit familiar i posseia llibres sobre males arts. És 
interessant la lectura que apareix en el llibre de l’interrogatori a què fou sotmés mossèn 
Bonet en relació amb un musulmà anomenat Mahoma lo canterer relacionat amb la brui-
xeria. L’altre clergue era Jaume de Rius, vicari de Llutxent. Aquest mossèn era “capaç de 
fer totes les barbaritats que hom puga imaginar” (pàg. 66). Entre altres perles del seu 
caràcter tenim la prepotència, el concubinat, l’adulteri i �ns i tot amb una tendència in-
cestuosa cap a la seua germana, blasfem, lladre, envejós, renyidor, borratxo, jugador, 
amb intencions homicides, etc. Davant la impossibilitat de fer-ne un resum, que allargas-
saria massa aquesta ressenya, invitem el lector a llegir la sucosa història, ben exposada i 
resumida per Monferrer, entre les pàgines 66-74 del llibre; una història que bé valdria un 
llarg capítol de qualsevol sèrie televisiva actual de misteris.

El document que conté la visita pastoral d’aquests dos clergues ens posa en relació 
amb un món que sembla no tenir normes de conducta moral sobre sexe, diners i poder fet 
que ens acosta a l’actualitat i que podem resumir amb el refrany: “sempre han tingut bec 
les oques”.

Els capítols VI (Dimonis, sanadors, bruixes i heretges entre l’edat mitjana i la moder-
na), VII (Bruixeria reial i prostitució valenciana al segle XVI) i VIII (Bruixes i fetilleres dels 
segles XVIII, XIX i XX) continuen la temàtica dedicada a la descripció i anàlisi de qüestions 
relacionades amb les bruixes, els dimonis i les fetilleres amb alguna que altra intercalació de 
casos històrics (sobre la mort de Ferran el Catòlic) i/o literaris (l’Spill de Jaume Roig), que 
eleven el treball un graó més en l’aspecte d’erudició i de saviesa que l’autor mostra en aquest 
llibre. N’explanarem algun exemple, com ara el cas de les dues sortílegues que moren sense 
confessió, extret que podem llegir al Recull d’eximplis, anònim del segle XV, que va editar 
l’erudit mallorquí Marià Aguiló. El primer exemple és el d’una fetillera que no va voler 
confessió pels resultats absurds d’una endevinació, que li va venir a través del cant d’un 
mussol de seguida que va oir-ne el lleig cant. En el segon exemple, una altra fetillera, que era 
anglesa i va morir assegurant-se la salvació, però que no ho aconseguí perquè els dimonis se 
l’emportaren a l’infern (pàgines 91-93). Dues curtes narracions amb una sentor d’antigues 
contalles populars de llarga tradició en la nostra llar romànica. 

L’autor descriu en el llibre algunes històries del segle XIX; una n’és d’una bruixa 
emplomallada, donada a conéixer per l’astrònom francés de la Catalunya Nord Francesc 
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Joan Domènec Aragó (transformat per la “gràcia” adaptadora francesa en François Ara-
gó). En 1807, el tribunal de la Santa Inquisició, ja a les portes de la desaparició, es va 
ocupar d’una presumpta bruixa comdemnada a cavalcar damunt d’un ase, muntada mi-
rant la coa de l’animal, i nua de cintura cap amunt però enviscada amb una espècie de 
mel on restaven enganxades una considerable quantitat de plomes, que tapaven la més 
elemental decència, semblant una gallina amb cap de persona. 

El capítol IX està dedicat a l’astrologia i a l’aeromància, terme de�nit pel diccionari 
normatiu com “endevinació per l’estat de l’aire, pels fenòmens aeris”, i tant aquest com 
el següent, el X, entren de ple en el capítol de les coses misterioses, més que no pas en el 
de les coses demoníaques i malè�ques. Ocupen les pàgines 129-162. Del primer capítol 
a què fem referència (el IX), en destacarem els apartats dedicats a l’astrologia i als astrò-
legs valencians. L’autor del llibre en fa una relació dels coneguts, començant pels musul-
mans anteriors a la conquesta valenciana, continuant pels jueus o hebreus i acabant pels 
cristians. Entre altres coses, hi estudia dos interessants personatges que van dedicar part 
de la seua vida a aquella ciència, com són Enric de Villena i Francisco de la Torre. D’al-
tra banda, entre els astròlegs que apareixen al llistat, hi ha el nostre Faust Vallés, Baró de 
la Pobla, de qui encara queden vestigis en la nostra ciutat, com ara el casalot de l’actual 
Plaça de Cardona Vives, abans carrer de l’Aigua. El capítol X descriu les simpàtiques 
publicacions, que arriben �ns avui, dedicades als calendaris, almanacs i cometes, que 
encara vam conéixer durant la nostra infància, destinades a fer veure com funciona això 
del temps atmosfèric, entre altres moltes coses.

Finalment, ens referirem a un fet extraordinari de caràcter demoníac descrit per l’au-
tor en els capítols XI i XII (pàgs. 163-211) referent a fra Daroca, abat del monestir de 
Benifassà entre els segles XV i XVI, amb una malè�ca cadira pel mig de tot allò, que allà 
ocorregué amb conseqüències que arriben als nostres dies. 

El protagonista d’aquests fets, fra Cosme Joan Daroca (1459-1532), era tot un per-
sonatge. És descrit pels historiadors posteriors com un home “ben dotat físicament i 
psíquica, àgil, robust, ben fornit, esvelt i d’exquisida sensibilitat (pàg. 172); i la cosa no 
s’atura ací, perquè també era, salvant distàncies i saltant matisacions actuals, allò que els 
anglesos anomen sportman; vaja un home molt singular. Estava molt ben relacionat en la 
seua època, perquè pertanyia a una família tortosina de prestigi, fet que li donà certa 
fama. Però va tenir la mala fortuna que, en plena joventut, tornant de París, va trobar un 
llibre que contenia conjurs i junt amb dos monjos que procedien de Poblet va fer un ex-
periment consistent a marcar un cercle a terra, segons indicació del llibre, amb la intenció 
que el dimoni s’aparegués a ell i als dos monjos per demanar-li que construís un camí que 
enllacés directament el monestir de Benifassà amb Tortosa, per tal d’evitar els barrancs i 
les muntanyes que impedien un fàcil i ràpid accés a aquesta ciutat. Les conseqüències 
d’aquesta feta foren immediates puix que el monestir s’omplí d’esperits malignes i per a 
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expulsar-los va caldre la celebració de moltes processons, dejunis i tota mena d’exorcis-
mes. Els fets, que en un principi van romandre reclosos dins els murs del monestir, no 
van tardar massa a ser coneguts per la Inquisició de València, i la sentència �nal fou que 
fra Daroca fos reclòs en el mateix monestir sense poder-ne eixir, però podia assistir als 
o�cis del cor.

De tot això, molt ben explicat i desenvolupat per Monferrer, resten algunes pregun-
tes: a) què se’n sap del llibre de conjurs, b) tot i que la intenció de fra Daroca era clara, 
no s’ha d’oblidar que el fet de traçar un cercle per garantir la presència diabòlica és un 
ritual superticiós prohibit per l’Esglécia; c) pel que es veu no es van tenir en compte al-
guns llibres sobre dimonis i/o bruixes i bruixots, que comdemnen aquests actes. Ací, 
l’autor del llibre hi cita tot un seguit d’obres, com per exemple el Tractatus contra dae-
monum invocatores del famós inquisidor Nicolau Eimeric, però se’n deixa fora un enca-
ra més famós, que passa per ser el primer de tota una sèrie de tractats que van venir 
posteriorment; ens referim al Malleus Male�carum (el Mall o martell de les Bruixes) dels 
monjos dominics Jakob Sprenger i Heinrich Kramer, publicat en 1487 sense l’autoritza-
ció de l’Església i amb una falsa signatura i aprovació dels doctors de la Universitat de 
Colònia, i cal dir que és estrany que no es consultés en aquella època perquè ja feia anys 
que el llibre circulava per tota Europa amb molt d’èxit entre els inquisidors. Una altra 
qüestió és si l’aparició dels dimonis fou real, com s’a�rma al llibre. Honori Garcia a�r-
mava que es tractava d’una llegenda.

D’altra banda, cal fer una puntualització a un lapsus calami que apareix en una nota 
a peu de pàgina, on es diu que Arcadi Garcia Sanz era pare d’Honori Garcia, cosa que és 
certa però a l’inrevés.

Amb la mort de l’abat Joan Daroca no va acabar tot, ans al contrari puix que a partir 
de llavors va començar la llegenda popular “tant o més escabrosa que els fets de què fou 
protagonista” (pàg. 191). El capítol XII (La cadira abacial de fra Daroca) reporta fets 
misteriosos esdevinguts a l’entorn de la cadira, on hom en descriu el periple des del mo-
nestir de Benifassà a Saranyana, al mas de Casanova, passant per Catí, i acabant al castell 
de la Todolella, on, �nalment, podem trobar-la actualment.

L’autor clou el llibre amb un capítol dedicat al bisbe Gavaldà, un terratrèmol esde-
vingut a Ademús i una creu d’aquesta mateixa localitat.

Un llibre molt singular, divertit i atractiu per als estimadors dels misteris i de tot allò 
que tinga a veure amb màgies, endevinacions, fenòmens paranormals i actuacions demo-
níaques, que ben segur farà les delícies dels lectors.

L. G. B.
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Germà COLÓN DOMÈNECH. Vocabulari castellonenc. Col·lecció N-32, Estudis, 
1. Publicacions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, 2015, 192 pàgines + ma-
pes i fotogra�es.

Germà Colón defensava a Madrid la seua tesi de doctorat en 1952 i la titulava Voca-
bulario castellonense. Eren els temps en què la defensa de qualsevol tesi doctoral havia 
de fer-se a Madrid, i no era permés de redactar-la en cap llengua que no fos la castellana. 

Es tractava del primer estudi aprofundit dels parlars de les nostres comarques fent 
servir la metodologia de la geolingüística, i d’aquesta manera era col·locada la pedra 
angular que faria de basament i donaria suport als estudis que han vingut després. Ara, 
seixanta-dos anys després, el lector té l’oportunitat de poder-lo llegir, rescatat del baül 
dels records, i en la llengua habitual de l’autor, per iniciativa del nostre Ajuntament.

Precedida d’un magní�c i molt clari�cador pròleg de Maria Pilar Perea, que contex-
tualitza el treball dins l’època en què fou redactat, resumeix sumàriament fets i persones 
que van començar els estudis sobre la varietat diatòpica de les llengües romàniques. És 
evident que mossèn Alcover i el seu DCVB (compartit amb F. de B. Moll, no ho obli-
dem), hi ha de �gurar, i en segon lloc Sever Pop, el gran dialectòleg romanés i un dels 
mestres de Germà Colón, autor d’una monumental obra anomenada La Dialectologie. 
Aperçu historique et méthodes d’enquêtes linguistiques (1950, 2 vols.). Dos autors del 
nostre àmbit lingüístic també van donar-li les primeres espentes en aquest sentit: mossèn 
Antoni Griera (a qui molt poc després va superar amb escreix) i Antoni M. Badia i Mar-
garit, un altre dels seus mestres i director de la tesi. 

Entre les pàgines 33 i 79, Colón hi exposa el mètode d’investigació, com ara l’alfabet 
fonètic usat per a les transcipcions, seguint el que havia establit el fonetista castellà 
Tomás Navarro, publicat en 1915, els re�exos del qual encara es feien eco �ns ben entrats 
els anys setanta del segle passat; o la tria de localitats i el camí seguit per a llur determi-
nació, i la selecció de les paraules que passaran al qüestionari d’on després traurem la 
informació per a la redacció del treball. 

La confecció d’un qüestionari és tasca clau per a uns bons resultats �nals del treball. 
Colón indica que el seu es basava en els criteris de sengles obres de Badia, que aplicava a 
l’aragonés en comparació amb el castellà, de tal manera que ell seguia els mateixos criteris 
usats per Badia per al castellonenc referit al català. Són exposats a les pàgines 37-38. 

La tria de localitats és un punt també a destacar en els resultats del treball, perquè 
abans d’encetar les enquestes, cal saber quines localitats s’han de seleccionar, cosa no 
sempre fàcil si hom no es limita a aplicar uns criteris, que poden ser de simetria (mateixa 
distància entre els punts d’enquesta), o bé pràctic (desplaçament còmode), i en el cas 
d’aquest treball, ja se n’ha dit alguna cosa al paràgraf anterior. La llista de localitats prè-
viament establida pot ser modi�cada sobre el terreny, segons aconselle un millor conei-
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xement de cada zona. En aquest cas, l’elecció “fou determinada sobre el terreny, a la 
vista de les informacions que anava rebent sobre les modalitats lingüístiques dels pobles 
veïns” (pàg. 34). Són vint-i-dues: Castelló de la Plana, Borriol, Betxí, Vila-real, Benicàs-
sim (la Plana), Aín, Artana (la Serra Espadà), l’Alcora, Llucena, la Barona, les Useres 
(l’Alcalatén), Albocàsser, Sant Mateu, Benicarló, Alcalà de Xivert, Vilafamés, Benassal, 
Càlig i Rossell (Maestrat), Morella, el Forcall i Vilafranca (els Ports).

Ve a continuació una breu descripció dels factors geogrà�cs del territori que s’ha 
estudiat, qüestió important com a base dels antics canvis i/o in�uències de tot estudi di-
alectal amb les vies de comunicació i la descripció de les comarques a través de les quals 
podem detectar els canvis antics o moderns de la varietat diatòpica estudiada (mercats 
tradicionals, festes populars, relacions comercials, etc.). Pel que fa a les vies �uvials, 
com ara el riu de Millars és important conéixer que durant l’Edat Mitjana era la via prin-
cipal per a la transhumància dels ramats de la Plana (Castelló i Vila-real, posem per cas) 
cap a les poblacions aragoneses de la Serra de Gúdar i causa de l’entrada d’aragonesis-
mes dins l’ambit ramader, com ara lligallo, gana(d)o, borrego, etc.

El coneixement del factor històric del dialecte és un altre condicionant molt destaca-
ble en aquesta mena d’estudis. En el cas de les nostres comarques, hi ha un fet històric 
que ha marcat posteriorment els parlars valencians septentrionals �ns a la divisòria apro-
ximadament del riu de Millars; ens referim al restabliment de la diòcesi de Tortosa (l’an-
tiga Dertosa ibèrica) després de la conquesta d’aquesta ciutat (1148). L’extensió de la 
seua diòcesi es basava en l’organització territorial romana que alhora, sembla, reproduïa 
les antigues divisions ètniques de les tribus ibèriques. La qüestió de les llengües de base 
que van in�uir sobre el llatí per a la seua posterior evolució lingüística era un aspecte 
molt destacable en aquella època, avui dia deixat una mica de banda a causa de la di�cul-
tat de conèixer-les (substrat). En aquesta sentit, Colón, seguint els estudis de Bosch Gim-
pera, màxima autoritat històrica en aquella època, fa una repassada dels pobles ibèrics 
que habitaven les terres del litoral mediterrani, sobretot els ilercavons o ilercaons, ètnia 
ibèrica que vivia a les nostres comarques, amb topònims com ara Udiva (el Millars?), o 
el cap Lunari (Orpesa?).

La vitalitat del dialecte estudiat és bàsic en tota monogra�a dialectal, i sobretot en 
llengües minoritzades com la nostra. Colón destaca en aquest aspecte la gran vitalitat que 
tenia durant la primera meitat del segle passat. A�rma que era quasibé parlat pel 100% 
de la població rural, de tal manera que “Durant les meues enquestes pels pobles del Ma-
estrat algunes persones desconeixien en absolut el castellà (la Barona, Rossell, les Use-
res)” (pàg. 76). A la ciutat tenia una vitalitat molt elevada, que n’estenia l’ús pràctica-
ment a totes les capes socials.

Nou-cents cinquanta-set mots són considerats i estudiats en la part central del seu 
estudi, dels quals farem una visió panoràmica però aleatòria, comentant ça i lla del llibre 
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algunes qüestions com són la seua pervivència, la vivència latent o la desaparició actual 
de la paraula. 

Un dels fets que han provocat actualment la desaparició o l’ús latent de molts dels 
mots recollits per Colón per a la tesi és el canvi d’orientació econòmica, social i cultural 
de les nostres comarques. Mentre l’agricultura era la base principal, i quasibé majorità-
ria, de l’economia de la nostra societat, molt del lèxic ací recollit havia anat pervivint 
durant segles amb pocs i lents canvis des de temps antics. Un primer crit d’atenció ja va 
esdevenir-se durant i abans de la primera meitat del segle passat amb la introducció de 
les noves tècniques agrícoles que incorparaven noves aïnes amb la subsegüent entrada de 
la nova paraula, si tenim en compte que la “paraula” va lligada a la “cosa”. Però els nous 
i de�nitius canvis havien començat a arribar cap als anys seixanta del segle passat passet 
a passet, i amb ells, les noves faenes i ocupacions, que allunyaven els jóvens del treball 
agrícola, i amb això l’abandó paulatí d’aquell lèxic antic i patrimonial en molts casos. És 
per això que les generacions més jóvens que llegiran aquest llibre hi trobaran paraules 
totalment desconegudes o que han oït en boca de la gent gran de la seua localitat. Potser 
el lector no tan jove encara en recorde alguna, de paraula que ací és reportada. La lectura 
dels primers fulls de l’apartat dedicat al vocabulari ens evidenciarà això que acabem de 
dir; paraules com afaram, afemar, aixereta, alifara, ans, anyill, arer, argadell, arpeta, arre-
ata, assoll, atansar, bacenilla, baralluga, barrusca, bassol, batussar, batzoles, besat (pa), 
borronar, botar, bòtima, bres, brull, buc, burganyer, burumballa, busnada, cabecet, cabur-
ró, cadell (eruga de la patata), etc., són totalment desconegudes pels nostres jóvens i poc 
recordades o ja oblidades per les generacions més grans. 

És per això un fet obsolet, ara i ací, publicar una obra d’aquestes característiques? La 
resposta ha de venir, evidentment i imprescindible, del cantó cultural i lingüístic; tota una 
altra resposta, en farà un refús. Les llengües no són solament un “sac de paraules” amb 
les quals ens comuniquem; hi ha alguna cosa més: la manera d’entendre, comunicar, re-
lacionar, referenciar, etc. tota una comunitat històrica. Per això, es diu que cada vegada 
que es perd una llengua, o en aquest cas unes paraules, es perd una miqueta de la idiosin-
cràsia i capteniment d’aquella comunitat. És important, per tant, donar a conéixer un 
patrimoni lingüístic usat pels nostres avantpassats a les noves generacions, patrimoni 
que, si el comparem amb d’altres de més propers, hi veurem la proximitat o igualtat “fa-
miliar” a remarcar atés que ens mostra que la nostra història ha anat del bracet d’unes 
altres que actualment es tenen com a capdavanteres de la societat. Tanmateix, no tot són 
absències i desaparicions lexicals en el llibre, encara hi ha moltes paraules ben vivents, i 
tot depén, en alguns casos, de la localitat. Per exemple, mots com abadejo, abellir, acaçar, 
agranar, aiguatge, ajocar-se, aladre, albada, alfàbega (o alfèdega), alçar (les dues accep-
cions), algep, aliacrà, amanir, amollar, amprar, apegar, aplegar, �l d’aram, argilaga, ar-
mela, arreplegar, asclar-se, asseciar, atalbar, bac, badall, badar-se, bajocó, bambolla, etc., 
són usats amb normalitat pels castellonencs actuals. N’hi ha uns altres que s’han de 
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considerar d’ús latent: aferrassar, aforrar, albenc, meló d’alger, a manta, amerar, andana, 
angorfa, anutjar-se, araboga, arguellat, arribaçar (o arrebaçar), assegador, assoll, ataüllar, 
auïxar, bacó, bado, balum, banquer, barba-roig, etc., també, com en els cas anterior, de-
penent de localitats i parlants.

Finalment, comentarem alguna paraula que ens haja semblat més escaient, o més 
interessant i això vol dir que la tria és del tot subjectiva.

Un terme encara vivent en una capa social com són els caçadors és abeall, que potser 
s’hauria de gra�ar amb —v—, aveall, perquè probablement provinga d’avear (avesar 
l’ocell) a menjar i beure en aquell lloc determinat i fer-li perdre la por d’acostar-s’hi, i 
així és citat pel nostre Pascual Tirado: “ mentrimentres Taviet bolava lo catxerulo o li 
agafava ab visc als malaurats dels pardalets que acudien a visitar-li l’enganyós aveall” 
(“Del llaurador beneït i lo sastre espavilat”, De la meua garbera). D’altra banda, cal dir 
que els caçadors de les nostres comarques coneixen algunes altres denominacions per a 
l’operació de la cacera amb engany: aceball (o acevall) el mateix procediment de captu-
ra ornitològica, a les localitats com Tortosa i Castelló de la Plana, i a la comarca del 
Maestrat, on es coneix així mateix acivador (la Salzedella, Canet lo Roig i la Jana).  

Sobre el terme busnada ‘núvols que amenacen pluja i avancen en el cel’ (pàg. 102) 
cal dir que és recollit —sembla que per primera vegada— per Garcia Girona (Vocabula-
ri del Maestrat), i és incorporat per l’Alcover-Moll i per Coromines als seus respectius 
diccionaris però sense esmentar-ne la procedència. La de�nició que en dóna Garcia Gi-
rona és “Gran colp d’aigua eixint d’algun lloc, o de revenguda després de forta pluja”, és 
a dir, semblant a la recollida uns quants anys després per Colón a Vilafamés, localitat, 
entre altres, que també apareix al Vocabulari del Maestrat (pàg. 104). En sentit �gurat, 
Garcia Girona, hi afegeix “Tropell gran de gent que avansa (sic) per un carrer, camí, etc., 
o tronada i pluja que avansa (sic) per lo cel”. La darrera part de la de�nició és quasibé 
exacta a la reportada per Colón. Després, el VM, encara diu “Hi ha busnades (tronades) 
que abornen (Vilafamés)”, en forma de dita popular. El terme busnada és usat literària-
ment per Garcia Girona a Seidia “com somni, per ahi alt / passà aquella busnada .”, i per 
Carles Salvador a l’opuscle Les festes de Benassal “  en els carrers principals hi ha una 
gran busnada de gent”. Pel que fa a l’etimologia, Colón acceptava l’aràbiga proposada 
per Coromines, però darrerament n’ha aparegut la proposada per J. Veny, llatí bucinare 
‘tocar la trompeta’ i després, ‘tronar’; en realitat, però, a través del derivat bucinata > bu-
sinada > busnada.

El llibre presenta encara al �nal uns quants mapes de distribució geogrà�ca d’alguns 
fets lingüístics, com per exemple paraules o trets fonètics, distribuïts de la següent mane-
ra: a) característiques fonètiques, com la pèrdua de la -r �nal de mots en in�nitius, subs-
tantius i adjectius; conservació del so consonàntic fricatiu labiodental sonor [v]; pèrdua 
i/o manteniment de la consonant —d— intervocàlica procedent del su�x llatí -atore; 
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pèrdua i/o manteniment de la —d— en posició intervocàlica dels participis femenins; b) 
mapa que representa la distribució geogrà�ca dels resultats castellà encella / català for-
matgera: fanzella, formatgera, �eitera; castellà desván / català golfa: angorfa, tanyar, 
falsa, cambra i perxe; castellà hollín / català sutja-sutge: follí, estalzim, eixollim i sutja; 
castellà arqueta / català creixidera: arpeta, raïdora, creixida i creixidera; castellà botijo / 
català càntir. En aquest cas, la distribució és molt completa amb una forma per a cada 
localitat; castellà levadura / català llevat: rent, lleute i llevat; castellà muñeca / català 
munyeca: govanella, munyica, gomanella, govanilla. 

Tots aquest mapes, i alguns altres, van fer dir a Colón, en un article aparegut en 
aquesta mateixa revista durant aquell temps, que les terres castellonenques eren (i conti-
nuent essent-ho, afegim nosaltres) una zona molt rica en solucions lingüístiques, tant 
fonètiques, com morfològiques i lèxiques; vaja, un autèntic paradís per al dialectòleg.

El llibre de Colón és fonamental per a la recerca del lèxic castellonenc, un lèxic que 
viu a cavall de dues “comunitats autònomes”, i que no coneix fronteres �ctícies, usat pels 
nostres escriptors i pels parlants a banda i banda del riu de la Sénia durant molts segles. 
El lector afecte a aquesta mena de treballs hi trobarà vertadera delectació i sentor d’aro-
ma a autenticitat.  

G. P. S.

Germà COLÓN DOMÉNECH. Origen i història del lèxic català, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. “Biblio-
teca Sanchis Guarner”, 82, València-Barcelona, 2014, 302 pàgs.

Aquesta vegada, el mestre Colón ha decidit publicar diversos i breus estudis lexicals 
en forma de llibre, apareguts en uns altres treballs, que tenen el denominador comú de la 
divulgació. No és fàcil posar a l’abast d’un públic no especialitzat qüestions o temes 
d’història del nostre lèxic sense abandonar l’erudició i la claredat expositiva, però amb 
això Colón és també un mestre perquè n’ha donat mostres moltes vegades; potser caldria 
dir que la seua prosa cientí�ca és clara i diàfana i, per tant, molt entenedora per als no 
iniciats en aquestes qüestions lingüístiques. Siga com siga, l’objectiu que ha portat Colón 
a publicar aquest treball queda molt ben exposat en la introducció que el mateix autor ha 
redactat per a la publicació de l’obra i que, d’altra banda, fan sobreres les nostres indica-
cions.

Els mots estudiats fan un total de 156, distribuïts per ordre alfabètic de la manera 
següent: A (25), B (9), C (18), D (2), E (14), F (2), G (7), I (1), L (6), M (12), O (3), P 
(18), R (7), S (11), T (11), U (1), V (6) i X (3). El criteri seguit per a la tria dels mots és 
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exposar, talment com l’autor a�rma al primer paràgraf de la introducció, “la història d’un 
bon grapat de paraules que no sempre han estat prou ben conegudes i valorades”; de tota 
manera no diu clarament per què són aquests en concret i no uns altres els mots triats 
puix que també n’hi ha d’altres poc estudiats o coneguts. Tamnateix, aquesta precisió no 
desmereix de cap manera el treball, tan ben afaiçonat i amb un gran valor de síntesi, molt 
propi del mestre. 

En posarem uns quants exemples perquè el lector puga fer-se una idea del tipus de 
faena de Colón, i entre aquests exemples tenim amainar, amanir, arner, birbar, bronc, 
�amenc, garceta, plagi, rap, revolució, saloma, senderi, tafanari, tartana i torró per ci-
tar-ne solament alguns. No sempre, però, hom tracta un sol mot, ans estudia geosinònims 
o locucions substantives; per exemple, en el primer cas Colón oposa les parelles boda-
noces, gla-bellota, guineu-rabosa, caldo-brou, carrasca-alzina, català-valencià, gui-
neu-rabosa, llorigó-catxap, el pols-la pols, sària-sàrria, servei-servici, ullal-clau, etc. 
per tractar d’esbrinar-ne l’origen, la normativitat o simplement com a explicació de la 
paraula, i en el segon, anar a tresnuita, enemic de l’ungla, gall favat, llevar de carrera, 
mal de sement, etc. amb el mateix objectiu.

El mètode de treball de Colón recorre diverses vies generalment. En un primer mo-
ment, exposa la paraula a estudiar i se’n planteja la genuïnitat, passa després a la docu-
mentació en obres i autors, literaris i no literaris, o en obres lexicogrà�ques, per tractar 
de trobar-ne el primer sentit. Cal tenir en compte que la documentació (sense desdenyar 
l’etimologia) és la pedra angular que Colón exibeix, com una mena de pedra �losofal, 
per autenti�car la genuïnitat de què parlàvem adés. És la dada positiva, fefaent, que mos-
tra clarament per on van anar —o hi van— les coses. Així, podem saber quan apareix el 
mot a la llengua escrita i poder-ne dilucidar si, d’altra banda, és la nostra llengua l’expor-
tadora de la paraula a les altres llengües romàniques o, contràriament, hi és un empra-
ment. Per exemple, això es veu en la paraula �amenc (pàgs. 127-131), que el català ha 
exportat a la resta de llengües romàniques i �ns a algunes de germàniques, per parlar tan 
sols de les llengües europees occidentals més immediates a la nostra. En aquest cas, és la 
documentació que ens n’aclareix l’origen, superant d’altres hipòtesis de treball, que pot-
ser no han tingut la sort de comptar amb els  documents adients que en donen la clau de 
l’origen. En la mateixa línia, tenim la paraula amainar (pàgs. 39-44) en el sentit primitiu 
‘d’abaixar (les veles)’; en aquest cas, Colón fa ús de la documentació per a mostrar la 
improbabilitat d’un catalanisme exportat a les llengües hispàniques. Al �nal, en proposa 
un origen francés (també extret de la documentació), el qual passà al portugués via atlàn-
tica, que el va exportar al català i a l’espanyol, i posteriorment a l’italià. La forma genu-
ïna que designa aquesta operació marinera a les llengües hispàniques és calar.

El contrast valencià-barceloní és així mateix un altre aspecte en l’estudi del nostre 
lèxic que interessa al nostre autor. A tall d’exemple, tenim birbar ‘netejar els sembrats de 
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les males herbes que s’hi crien’ (pàgs. 71-72), barceloní (i cat. or.) ‘eixarcolar’, (castellà 
‘escardar’). Aquest terme té una gran extensió geogrà�ca puix que és propi del català 
occidental, però desconegut a la zona oriental del nostre idioma. Colón, a través d’una 
traducció valenciana del segle XV, després editada a Barcelona, on apareix birbar, fa 
veure que l’editor barceloní, que no va entendre el mot, va canviar tota la frase amb un 
resultat del tot incongruent. 

Però el contrast lingüístic, sobretot romànic, el veiem ampliat en les formes boda-
noces (pàgs. 72-74). Ens trobem, ara, davant el contrast hispànic-gal·loromànic, molt 
productiu en els primers segles d’història del nostre lèxic però que a partir de �nals del 
segle XV fa un tomb clarament hispànic, com és el cas que ara tractarem. Els romanistes 
a�rmen que el llatí VOTA ‘casament’ (plural de VOTUM ‘desig de contraure matrimo-
ni’, ‘aspiració al matrimoni’, especialment ‘promesa de matrimoni’) és l’origen de la 
designació de les llengües hispàniques, però aquell terme, d’on prové boda, no és una 
designació genuïna en la nostra llengua on noces és la paraula que usava la nostra llengua 
des de l’inici, forma emparentada amb les llengües gal·loromàniques, com ara el francés, 
l’occità i el francoprovençal, que prové de NUPTIAE i que és l’origen de les formes de 
la Romània, deixent-ne fora l’àmbit hispanoportugués, és clar. Són els texts primitius, 
que fan arribar Colón a aquella conclusió, com també ho són els posteriors, que assenya-
len la interferència hispànica en la nostra llengua a partir del segle XV.

I passem, �nalment, a parlar d’un altre constrast, aquell que es produeix entre 
llengua estàndard i diatopisme. En tenim un exemple amb el terme bronc (pàgs. 77-
78), ‘petita branca, esqueix’, mot problemàtic per als �lòlegs que tan sols apareix citat 
en dues obres del segle XV. A Benassal, sota la variant fonètica bronco, té el sentit de 
‘cosa de fusta trencadissa, arbre que es romp o esgalla fàcilment’ i a Culla, dins el 
mateix camp semàntic, hom diu ‘pasta bronca’ mena de pasta dura que es romp fàcil-
ment’. Com veiem, la varietat diatòpica de la llengua és en molts casos una mena de 
fòssil que ajuda a arredonir el sentit del terme estàndard quan aquest disposa d’una 
escassa documentació.

L’àmbit dels geosinònims ha tingut —i continua tenint— per a Colón una especial 
predilecció. Aquest és un dels àmbits d’estudi del nostre lèxic on el mestre ha donat les  
màximes aportacions i solucions. La parella bellota-gla (pàgs. 65-71) és un d’aquells 
casos paradigmàtics dins la història del nostre lèxic, perquè el terme bellota ha estat 
sistemàticament refusat de la norma lèxica per forani. Però heus ací que Colón va estudi-
ar-lo i a�rma que “La consideració de la documentació valenciana faria recti�car moltes 
coses que s’han dit sobre el mot bellota, i la datació de les paraules és fonamental per a 
estudiar encertadament la història de la llengua i molt sovint per a conèixer l’etimologia, 
la procedència del vocabulari” (pàg. 65). Aquesta documentació, en el cas que ens ocupa, 
no és totalment literària ans del món jurídic principalment. Es tracta de dos mots de pro-
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cedència ben diferent; el primer és un llatinisme que va evolucionar fonèticament a partir 
de GLANDEM, mentre que el segon és un arabisme de BALLÛTA, les dues formes amb 
diverses variants fonètiques alhora. La clau, en suma, que obri el pany de la genuïnitat 
del geosinònim bellota la dóna una citació del segle XIV, un text sobre medicina pràctica 
que alhora és una traducció d’una obra escrita en àrab. Del mateix segle, i cap al �nal 
(1395), és un text literari, pertanyent a Antoni Canals, que també ens el recull. Aquesta 
documentació, però, que no s’ha tingut en compte en cap dels nostres diccionaris histò-
rics, ha fet pensar Colón que l’arabisme és ben genuí, i ha donat peu perquè siga elevat a 
categoria de normatiu al costat de gla.

Una altra parella és llorigó-catxap. En aquest cas, l’objectiu és fer veure com és 
d’arriscat voler traçar fronteres lèxiques sense una documentació antiga i amb més o 
menys exhaustivitat. Catxap ‘conill jove’ és terme del català occidental incloent-hi el 
valencià, mot d’origen probablement paleohispànic, al costat del derivat catxapera ‘cau 
on es troben aquests animals’, termes emparentats amb l’espanyol gazapo i portugués 
caçapo, formes documentales al segle XIII; en canvi, les nostres no tenen documentació 
antiga. L’altre terme, llorigó (amb la variant llodrigó), que prové del llatí LAUREX, és 
en realitat una paraula que la llengua dels romans va emprar a l’ibèric, documentada a la 
Naturalis Historia de Plini el Vell, amb el diminutiu -ONEM > -ó, sense, però, documen-
tació antiga tampoc. Segons això, veuríem que catxap seria la solució lèxica meridional 
de la nostra llengua, mentre que llorigó ho seria de la septentrional. Però heus ací que 
Colón va donar a conéixer per al món de la �lologia un document publicat fa temps per 
José Sánchez Adell on apareixen dos texts morellans del segle XIV (exactament, de 1370 
i de 1383), que documenten el terme lloriguera (en realitat, escrit lorigera) i tretze anys 
després, catxapera, que substitueix el primer. Aquesta alternança tan antiga a terres va-
lencianes septentrionals duu Colón a concloure que la separació llorigó (català 
septentrional)-catxap (català merional) no s’ajusta a aquella realitat. Les dades diatòpi-
ques actuals reblen el clau en aquest sentit, puix que a les localitats valencianes septen-
trionals encara són vivents els termes lloriguera a Culla (Alt Maestrat) i lladriguera a La 
Jana (Baix Maestrat), i encara en aquesta localitat coneixen lladrigar ‘parir les conilles’. 
El Forcall (Els Ports de Morella) anota llodriguera i Vilafamés (Alt Maestrat) en recull 
la variant fonètica dreguillera amb el sentit de ‘cau on crien els conills silvestres al 
camp’, oposant-la a catxapera ‘conillera’, ‘gàbia per a criar conills’.

El treball, segons hem pogut veure al primer paràgraf, estudia encara moltes més 
paraules i locucions substantives o sintagmes. Per exemple, un escabrós tafanari, el cul-
tisme senderi, tan castellonenc, la parella ullal-clau, que designa les dents canines, amb 
una distribució geogrà�ca clara, la tartana, que originàriament designava un ocell amb 
un canvi semàntic molt curiós, l’expressió gall favat, tan vivent fa anys, i que en realitat 
és una expressió que es troba a diversos idiomes de la Romània, etc., al costat d’altres 
petits estudis que ens porten una sentor de llengua autèntica i vivent, en què Colón �ns i 
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tot gosa deixar anar una �na ironia en parlar de la parella tuejar-tutejar, la lectura de la 
qual deixem al franc albir del lector encuriosit.

L’obra és una autèntica delícia i es deixa llegir a poc a poc amb petites aturades que 
enllepoleixen el lector que hi cerca saviesa alhora que amenitat.

L. G. B.
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