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“In futuram rei memoriam”. Aquesta frase es pot llegir en la portada interior
del llibre que aquí estudien i resumeix la seu finalitat: deixar constància, per a les
generacions futures, de tots els oficis que es devien celebrar en l’església de la
Mare de Déu de l’Assumpció de Vinaròs.
D’entrada, podem afirmar que el “Llibres de anniversaris, mises cantades,
matines, laudes, hores, vespres, completes y tot lo demés té obligació de çelebrar lo reverent clero en la Iglessia Parrochial de la present vila de Vinaròs”, mal
anomenat, “Llibre d’annis”, forma part de l’arxiu de la parròquia de l’Assumpció
de Vinaròs i el podem classificar com un necrologi o, com també se’ls coneix,
obituari1. Aquests són els registres en els quals les comunitats religioses o parroquials acostumaven a escriure els noms dels mort (especialment, dels seus
membres, familiars i dels seus principals benefactors) amb la intenció d’oferir-los
una pregària o un ofici religiós per a l’etern repòs de la seua ànima. En teoria, la
finalitat més important d’aquests llibres no és assegurar la memòria del difunt,
sinó de fer el més breu possible l’estança en el Purgatori. En un obituari italià
es pot llegir: “hem fet aquest llibre per a redempció de les nostres ànimes i de
totes les de la resta de germans, i per la redempció de tots els fidels difunts”. És
per això, que el manuscrit que tenim al davant no és una obra per entretenir al
possible lector, sinó tot al contrari. Compila i consigna usos i costums perquè no
canvien i no s’alteren amb el pas del temps.
Malgrat tractar-se d’un xicotet necrologi, imatge i fruit d’un col·lectiu reduït,
el llibre és una bona radiografia de la societat vinarossenca dels segles XVI-XVII.
I sense pretendre-ho és un document molt interessant per a estudiar la història
socioreligiosa de la nostra ciutat. És per això que no dubtem a destacar la importància històrico-cultural d’aquest manuscrit per a aconseguir un coneixement
més fiable de la religiositat i dels costums d’un poble que sempre ha mirat al
mar.
El manuscrit, a part de reunir les devocions, els ritus i els cultes, recull la
presència social de la nostra parròquia a mitjans del segle XVII. Aquesta era un
poder dins de la societat estamental fonamentada en els privilegis. Tanmateix, la
microhistòria social valenciana no l’ha interpretat i estudiat com cal, tot i ésser un
referent de la vida quotidiana de les comunitats organitzades des dels inicis de la
conquesta del nostre territori per part del rei Jaume I. De fet, al llarg dels segles,
la parròquia ha estat un eficaç instrument d’estructuració col·lectiva i ha protagonitzat formes canviants d’inculturació al sí de les viles i ciutats. Per això, aquesta
institució eclesiàstica, on conviuen adaptació i tradició, mereix més atenció dels
investigadors interessats en la història local vinarossenca.
Per últim, m’agradaria comentar una cosa. Aquest llibre no es va cremar
en la Guerra Civil del 36. Es va salvar, juntament amb dos protocols notarials,
i la sèrie de llibres sagramentals que guarda els batejos, matrimonis, defuncions
i algunes confirmacions. Per què? L’any 1936, durant la segona quinzena de
juliol, la major part de l’Arxiu Parroquial va ser traslladat al riu Servol on se li va
prendre foc. Atret per la curiositat o per motius professionals, una persona va
1

ARMANDO PETRUCCI, Le scritture ultime. Torino, 1995. Especialment, el capítol “I libri le lastre”,
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El “Llibre d’Anniversaris” és una joia que es conserva a l’arxiu de l’església Arxipretal de Vinaròs. A la pàgina anterior, podem vore la seua portada interior i uns
exemples dels rics encapçalaments dels mesos i les festivitats més importants de
l’any. En aquesta pàgina, podem vore la fantàstica representació del Vinaròs del
segle XVII.
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passar pel carrer Major o per la zona del riu i va salvar el nostre manuscrit de les
flames2.
1. Un llibre excepcional
La cristiandat sempre ha honrat els seus morts i Vinaròs no podia ser menys.
Els difunts no sols s’han recordat en el cementeri i en les esglésies, amb epitafis i
inscripcions que s’escrivien i acompanyaven els cadàvers. Des de l’edat mitjana,
el món eclesiàstic, particularment, ha posseït una cultura escrita tota ella centrada en el llibre i sobre la pràctica d’escriure sobre el llibre, que va esdevenir un
conjunt i un instrument subsidiari indispensable en totes les pràctiques religioses,
des de la més senzilla fins a la més solemne. No hi havia un acte religiós que no
es desenvolupés amb l’ajuda d’un llibre escrit. Aquests llibres, que definim generalment com litúrgics, han constituït l’estructura fixa de cadascuna de les situacions de quotidianitat religiosa. El llibre representa la regla i recollia la memòria de
tot el que esdevenia i es devia fer. Sense escriptura no serà memòria.
El “Llibre d’anniversaris” de Vinaròs és hereu d’una tradició que arranca al
segle V de la nostra era. En aquesta època tardoantiga, la concessió de l’escrit
com necessari suport de la memòria fonamentalment, almenys, d’un cert temps
en davant, en el camp documental, coincideix en el culte als primers màrtirs cristians i als morts que tota comunitat eclesiàstica estava obligada a recordar. Com
a curiositat, podem recordar les llistes escrites de difunts, en díptics de marfil o
d’os, que pertanyien a una institució religiosa, a l’interior de les quals s’escrivia
la llista de bisbes de la diòcesi, el nom dels governants o autoritats o els més
importants membres del clergat, dels benefactors dels morts i també dels vius,
els noms dels quals eren commemorats públicament. Ben conegut és el cas del
díptic Barberini3. Però, a poc a poc, el temps passava i la multitud de noms de
difunts que s’havien de pronunciar durant les cerimònies religioses esdevenia
cada dia més gran i la memòria dels vius no podia contenir-la.
Amb el temps, la progressiva regularització de les pràctiques litúrgiques i l’excessiu nombre de noms a recordar i a commemorar, va suggerir recórrer a solucions més complexes i també més pràctiques que la simple llista escrita al lloc
mateix de la celebració. Era necessari també distingir l’ordre i concentrar l’immens patrimoni de la memòria commemorativa que cada comunitat religiosa havia acumulat amb els segles i registrats de la manera més diversa. És en aquest
moment quan apareixen els necrologis o obituaris. Ara l’ordre vindrà garantit per
l’adopció, com a contenidor de cadascun dels registres, del llibre. Aquest oferia
espai ampli d’escriptura, de manipulació quasi infinita, fàcil possibilitat d’afegir,
una pràctica i segura conservació.
D’altra banda, al contrari que el cementeri, indissolublement legat a la presència del cadàver, el registre commemoratiu no tenia cap raó d’ésser lligat a un
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AGUSTÍN CERVERA, “Los registros civiles y parroquiales fueron salvados de la quema de 1936”.
Cosas de mi pueblo. Vinaròs, 1997. SEBASTIÀ REDÓ MIRALLES, “Catàleg de l’Arxiu de l’Església
Parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció de Vinaròs”. Boletín del Centro de Estudios del
Maestrazgo, nº 49 i 50, pàg. 151-161.
PETRUCCI, o.c, pàg. 62.

lloc fixe; aquest podia ser anotada en un contenidor mòbil, conservable, mutable
i substituïble a plaer; pel que fa a aquest punt, el llibre aporta una llarga llista
de solucions millors. Es va transferir així el record escrit de la categoria de no
vivents de la competència i la pràctica del lapidari a la de l’amanuense, del taller
de l’escultor i del cementeri, a l’escriptori i a la biblioteca.
Els necrologis, com es pot veure al llibre de la parròquia de l’Assumpció, eren,
per la seua natura, textos oberts en els qual, fins i tot, existia espai disponible on
es podien inscriure altres noms, cosa que feia que la memòria escrita dels difunts
no parara d’incrementar-se. Aquest llibre, en efecte, es mostra avui als nostres
ulls com lloc de perpètua escriptura i reescriptura, anticipant o repetint una característica pròpia de moltes de les elaboracions analítiques i cronològiques de
l’època medieval, en les quals l’autor desenvolupa la seua obra, com un teixit de
registres en què afegeix contínuament o fa correccions per renovar i actualitzar
els diferents registres històrics, sempre més rics i més conformes a la finalitat
del llibre.
Per regla general, els obituaris tenien una vida llarga i els més antics que ja
no tenien més espai, ni pàgines per l’escriptura, eren substituïts per nous llibres
en els quals es reordenava i eventualment variava el continent ja que es feia una
selecció. Pel que fa al nostre manuscrit arreplega una tradició anterior a 1654 i
es van afegint registres fins l’any 1727. Per què no hi ha registres posteriors si el
llibre encara té moltes pàgines utilitzables? Certament, no ho sabem.
El que sí podem preguntar-nos és si va existir un llibre d’aniversaris a la parròquia de l’Assumpció anterior al nostre. No ho podem assegurar totalment, però
sabem de l’existència de 13 benifets en la primitiva església “fundats per la devoció dels vinarossencs”. Podem citar els seus noms: Joan Vinyes, Pere i Bernat
Monfort, Francesc Gil i Antoni March, Guillem Arbó, Antoni Roca, Úrsola Pellicer,
Antoni Pujalt, Francesc Anglés, Andreu Felip, Jaume Covarsi, Elionor Cabanes,
Pere Gisbert, Pere Domènech, Bertomeu Redorat, Miquel Messeguer, Antoni
Monfort, Joan Cervera i la seua muller4.
2. Els registres
Al llarg de la història, aquests registres commemoratius s’han realitzat de diferents maneres. Alguns estan redactats en forma d’entrades marginals en martirologis o calendaris; en ocasions, formaven part de meres llistes desordenades
de noms els quals apareixien d’acord l’ordre del decés; altres, com és el nostre
cas, formen un llibre organitzat d’acord als mesos i a les festivitats més importants de l’any.
Què deu indicar el registre commemoratiu? En teoria, una dada sobre la resta: el record del dia de la mort del difunt però només el dia, no l’any, que quasi
mai està registrat5. Però això, tan lògic, no passa al “Llibre d’anniversaris” de
Vinaròs. El llibre està dividit en tres parts: en la primera part, baix els epígrafs
dels dotze mesos de l’any, apareixen les misses d’aniversari amb diaca i misses
4
5
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Dos de les festivitats que destaquen per la seua importància dins del cicle nadalenc
són la Nativitat i el dia de la Circumcisió, també coneguda com la Presentació de
Jesús al temple.
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Dins del cicle de la Pasqua trobem la festa de l’Ascensió que se celebrava en dijous; com també, el dia de Corpus Christi, festivitat dedicada al sagrament de l’Eucaristia.
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d’aniversari senzill (rarament s’especifica el dia de la celebració); en la segona,
oracions i misses cantades en dates concretes coincidint en la celebració d’alguna solemnitat o celebració de la festivitat d’algun sant. En la tercera part apareixen les misses desenes, onzenes, de “Nostra Senyora” en dissabte, de taula,
de “plagis”, misses de la Puríssima, les celebracions que es fan en dissabte i
diumenge i, per últim, una llarga llista de beneficis.
D’un mode molt particular, es deriva un ordre del registre que és, a la seua
manera, cronològica però a l’interior d’un únic any, el temps litúrgic, que de l’1
de gener al 31 de desembre es divideix en mesos, setmanes i dies. Aquests
registres que pertanyen a períodes i a anys diferents ara passen a col·locar-se
en l’espai destinat al mateix dia o mes; mentre que aquelles anotacions en l’arc
del mateix any es disposen i es dispersen en un llarg espai previst per a l’escriptura.
El “Llibre d’anniversaris” es presenta, en efecte, baix la forma de calendari
litúrgic en el qual, baix la indicació de cada mes, de cada commemoració, es
disposa el registre del difunt, del personatge a recordar. Aquest manuscrit presenta poques abreviatures, el nom del difunt o de la difunta està acompanyat
del respectiu nom del marit o de l’esposa; i sol aparèixer alguna especificació al
treball que desenvolupava en vida o al rang social. La disposició de la paginació
és simplement horitzontal, sense columnes.
3. L’autor material
Qui va escriure materialment el llibre d’aniversaris? Evidentment, algun membre de la comunitat parroquial vinarossenca. El que sí que està clar són dos
coses: són poques les mans que han intervingut i la major part de les pàgines
del llibre estan escrites per una mateixa persona que és la primera mà i que, amb
tota seguretat, va dissenyar la portada interior en l’any 1654. Malgrat que sembla
clar que la responsabilitat de l’obra d’escriptura i del seu bon resultat va recaure,
en un principi, en una sola persona, el manteniment d’allò que podem definir com
l’ordre del llibre -estructura interna- podria ser obra de tota la comunitat. Una
comunitat parroquial limitada, però que està ben preparada i demostra la intenció de registrar i conservar el seu patrimoni recordatori que constituïa també la
garantia de la memòria amb el món del més enllà, dels intercessors i protectors,
i a la vegada els protegits i afavorits per les oracions dels vius.
Desconeixem el nom de la persona que va escriure la major part
del llibre. En cap lloc, hem trobat el seu nom. Fins i tot, aquesta lletra no es troba
en altres registres de l’època com són els llibres baptismals o matrimonials. En
principi, podríem pensar en el racional o en l’arxiver. L’arxiver, com el seu propi
nom indica, era el capellà encarregat de l’arxiu. El racional rebia les almoines de
la gent per celebrar misses i cobrava les rendes dels beneficiats que no vivien
en la parròquia. Ell feia celebrar les misses que corresponien a dits beneficis.
Portava una certa comptabilitat.
Amb tota seguretat, devia ser una persona alfabetitzada i molt hàbil a l’hora
d’escriure. Del que no hi ha cap dubte és que tot el llibre, en un principi, té un
esquema preconcebut. Per dir-ho d’una manera clara, existeix una preocupació
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per l’ordre que pareix prevaler sobre cap altra intenció. Des del principi, i d’una
manera meticulosa, s’introduiran els registres en un ordre dispositiu que impressiona. Tot pareix obeir a un pla d’ordenament on res apareix de manera casual
sinó que uns registres apareixen baix dels altres, respectant en tot moment la
paginació del document. Aquest projecte inicial es veurà trencat en la mort del
primer amanuense ja que els escrivents posteriors, si bé s’esforcen en escriure
els registres en l’esquema de paginació prefixat, la lletra perd solemnitat i, en
algunes pàgines, apareix el desordre. És a dir, es perd l’ordre lineal dels diferents
registres, l’harmonia gràfica, però no la llegibilitat del text. Els registres en alguns
moments apareixen uns damunt d’altres, de manera quasi tumultuosa. Evidentment, en l’àmbit de l’església vinarossenca, el que contava més no era l’ordre
de cadascun dels registres sinó la seua llegibilitat i, més encara, la inscripció
material en aquest llibre en sí i per sí venerat i consultat diàriament.
4. Anàlisi de les vinyetes
A la portada interior del llibre existeix una de les més belles representacions
de Vinaròs d’època moderna. El dibuix va ser realitzat, amb tota seguretat, per la
persona que va escriure el llibre i va il·lustrar tots els encapçalaments dels diferents mesos i festivitats. Totes les il·lustracions estan realitzades amb una gran
delicadesa i són d’un encant exquisit.
Baix del títol “Llibres de anniversaris, mises cantades, matines, laudes, hores,
vespres, completes y tot lo demés té obligació de çelebrar lo reverent clero en
la Iglessia Parrochial de la present vila de Vinaròs” i de la data, “decimo quarto
kalendas octobris anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo quinquagesimo quarto” (és a dir, 18 de setembre de 1654), es fa la representació de la
població de Vinaròs6. Aquesta representació es fa dins d’un cercle de 78 mil·
límetres de diàmetre, a sobre del qual hi ha un cap d’àngel o “putti”. El dibuix
està fet amb tinta negra que pel temps s’ha oxidat i ha adquirit tonalitats sèpies.
Aquesta tinta, molt carregada de ferro, ha danyat el paper sobretot en la part inferior del dibuix que representa la mar i en alguns rètols dels mesos de l’any. En
algunes ocasions, com els elements de l’escut de Vinaròs (el cep i l’ala), alguns
terrats, els merlets i la porta d’entrada s’han policromat amb colors rojos i verds.
La vinyeta va ser realitzada, com ja hem comentat, per un capellà que vivia a la
població i que la coneixia perfectament; per tant, la representació hauria de ser
prou fidel a la realitat que va viure i veure.
La vila es troba dibuixada des del mar, un element que ha marcat el caràcter
vinarossenc i sense el qual seria difícil explicar la trajectòria històrica de la població. En un primer pla es troben dos grans galeres, de cert prestigi, varades a la
platja de la plaça de sant Agustí. Entre totes les construccions destaca la muralla
i l’Església Arxiprestal. La muralla envolta la ciutat i era l’element defensiu més
important. Al mig d’ella es veu el conegut com “Portal d’abaix”. La porta s’obri en
una part de la muralla que sobresurt de la resta, cosa que s’aprofita per col·locar
6

ARTURO OLIVER, La imagen de Vinaròs en la historia. Vinaròs, 2000. Pàg 43-46. També sobre l’urbanisme d’aquesta època, SEBASTIÀ ALBIOL, Establiments de Vinaròs. Benicarló, 2003.
Pàg. 53-58.
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Les festes marianes també tenen molta importància en el calendari litúrgic cristià. A
la pàgina anterior, podem vore les capçaleres de la festa de la Visitació (2 de juliol) i
de la Presentació de Nostra Senyora (21 de novembre). Tanmateix la més important,
i que coincideix amb la titular de la nostra parròquia, és l’Assumpció de Maria.
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merlets i espilleres. Aquesta és de mig punt amb grans dovelles i damunt apareix
un matacà. Aquesta era l’entrada per la zona marítima al carrer Major, l’eix viari
més important i sobre el que s’organitzen la resta de carrers. En els extrems del
llenç que protegeix la població, pel nord i pel sud, hi ha uns colzes i després ja
apareixen les torres sobre les quals es poden veure els canons. Al costat esquerre de la porta es veu un rellotge de sol.
Al fons, es pot veure l’església i el campanar. Aquests elements estan dibuixats, no des del mar, sinó des de l’ermita. Destaca un monumental campanar de
quatre cossos, el primer d’ell construït en talús. Crida l’atenció l’alçada exagerada del campanar (1603-1608), la qual cosa ens fa pensar immediatament en el
seu caràcter defensiu i de torre de vigilància. Des d’aquesta veritable talaia vinarossenca, en aquesta època, es donaria avís de l’arribada de naus morisques
a les nostres costes a través de les campanes amb un toc conegut com “tocar
a moro”. A l’esquerra de la senzilla porta d’entrada (la portada barroca comença
a construir-se en 1698) tornen a veure un rellotge de sol. Tampoc apareix, la
capella de la Comunió que començarà a construir-se uns anys més tard, entre
1657-1667. El que sí apareix és el conegut gimbolet, en la part de la coberta
damunt del presbiteri.
A la dreta i a l’esquerra del campanar apareixen unes cases que tenen una
espècie de torre cobertes amb cúpula, damunt de les quals hi ha uns penells en
forma de sageta. Desconeixem a qui podrien pertànyer aquestes cases. Hem
de descartar que una d’aquestes cases siga el convent de Sant Francesc ja
que, si bé el començament de la seua construcció es pot datar en 1644, se situa
fora de les muralles “a unes cent vint passes del portal de Cálig, en el camí de
Benicarló”. A la part esquerra, crida l’atenció una casa amb un fumeral molt actiu
(podria tractar-se del forn dels Alfacs?).
No hi ha dubte que l’autor d’aquesta vinyeta era un gran dibuixant. I no sols
per aquesta antiga representació de Vinaròs sinó per tots els encapçalaments
escrits en belles lletres capitals en els quals utilitza nexes, traços fitomòrfics,
lletres augmentades, bucles i punts ornamentals, etc. Aquests rètols estan acompanyats, la majoria de vegades, de rics dibuixos de flors i animals, veritables
filigranes gràfiques. Entre els animals destaquen les aus ja siguen reals com
fictícies, el que ens fa pensar que l’autor és un enamorat dels animals alats.
Així trobem paons, òlibes, ducs, mussols, galls, ànecs, rates penades, garses...
i unes aus fantàstiques multicolors, que podrien ser aus tropicals, però més bé
són fruit d’una gran imaginació i inventiva. Altres animals són els caragols, conills, peixos.
No les podem comentar totes, per falta d’espai, però sí les més importants. Si
parlem d’aus, hem de parlar obligadament dels següents títols: dia de la Circumcisió del Senyor, sant Joan Batiste, sant Bonaventura, sant Jaume, sant Llorens,
sant Gil; però no podem oblidar el gran paó reial dins de la “G” majúscula del mes
de “giner” i l’àguila bicèfala coronada de la festivitat de la Santíssima Trinitat. Els
rètols de les festes que coincideixen en la primavera i les festes marianes estan
adornats amb molts motius fitomòrfics (flors, fulles, rames): Pasqua Florida, sant
Vicent Ferrer, dia dels Apòstols, primer diumenge de maig, Ascensió del Senyor,
Nativitat de Nostra Senyora, Presentació de Nostra Senyora... Altres títols desta-
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quen per la seua bellesa: el dia de sant Pere, amb l’acompanyament de peixos;
la Nativitat del Senyor, santa Anna, santa Magdalena.
Dos títols destaquen per la seua bellesa: la festa del Corpus Christi i l’Assumpció de Nostra Senyora. En el primer dibuix apareix una custòdia templet
(molt pareguda a la “Custòdia del Salvador o de les campanetes” de l’església
arxiprestal), rodejada de núvols, i que irradia rajos de llum; a la part de baix, trobem un gran cor travessat per sagetes, flanquejat de les paraules “xpi” (Christi)
i “pus” (Corpus). La representació del dia de l’Assumpció també crida l’atenció:
Maria Assumpta i aureolada apareix mirant el lector a través d’un clar que es fa
en el cel i rodejada de caps d’àngels.
5. La topografia de la mort
Alguns difunts eren soterrats dins de l’església. La majoria eren patrons o
benefactors d’una determinada capella, és a dir, havien col·laborat en la seua
construcció o, ara, en el manteniment. Per tant, quasi sembla lògic que un gran
percentatge de les persones que apareixen en el “Llibre d’anniversaris” es van
soterrar en l’església. La resta, en “lo fossar” que estava en l’actual plaça del General Jovellar. No ho sabem. Tota la documentació al respecte ha desaparegut i
els registres mortuoris no comencen fins 1747.
El que sí sabem és que devien ser molt nombrosos els enterraments dins
l’església. Ens diu Borràs Jarque que “els Retors, aixis com moltes personalitats
de la Vila, tenien a grandíssim honor i conçol el que les seues despulles descançaren dins del recinte de la iglesia. Eren tants eixos soterraments, que en
les Visites Pastorals d’aquells temps consten disposicións per a que el pis de la
Parroquial s’anivellara be a cada enterro, perque el dixaven revolt i desnivellat
les sepultures”. És per aquest motiu que el 25 d’abril de 1671, “proposá lo Dr.
Frey Francisco Bernat, retor, que seria molt convenient pera el servici de Nostre
Senyor Jesuchrist, sufragi de les ánimes, com pera utilitat de la Iglesia, que es
fes un vas en la capella de les ánimes”. Aquest mateix any, “fon construit i acabat
el referit Vas de les Animes o lloc subterrani a manera de cripta, per als soterraments dels que ho havien d’ésser dins de l’ámbit de la Parroquial”7.
Això ens fa pensar que la dinàmica dels llibres d’aniversaris, en certa manera,
corresponen als enterraments de l’església, perquè tant al manuscrit, com en els
enterraments parroquials, venia ordenadament guardat, encara que només siga
nominalment, els noms dels difunts. Però arriba un moment que, per la manca
d’espai, es produirà el desordre, el desbordament dels marges... de tal manera que alguns registres s’amunteguen i altres sectors queden completament en
blanc.
A la seua manera, com les inscripcions funeràries, també el necrologi, per
la seua natura prevalentment pràctica i reglamentada, és una obra històrica, en
la qual figuren un bisbe, rectors, beneficiats, religiosos, xicotets nobles benefactors i laics particularment propers a la comunitat; el quadre en resum d’una
vida comú i de les persones que havien tingut una certa prosperitat. D’aquesta
7

BORRÀS JARQUE, o.c, pàg. 145.
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Entre les festivitats més importants del santoral cristià es troba sant Joan Baptiste
(24 de juny). Una altra festa molt celebrada era la de sant Roc, advocat contra la
malaltia de la pesta.

16

Al selge XVII, les festes dedicades als apòstols eren de precepte. Aquí podem
vore els encapçalaments del dia de sant Pere (29 de juny) i sant Jaume (25 de
juliol).
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dimensió temporal (social), en nombroses ocasions, es deixa constància. El més
important és romandre allí i ser recordats sempre, malgrat l’acumulació contínua
de noms.
6. Rectors, vicari i beneficiats
La parròquia de la Mare de Déu de l’Assumpció –església dins dels límits
septentrionals de les terres de l’Ordre de Montesa- era atesa pel rector (nomenats per l’Ordre Montessiana des de 1604), pel vicari i pels beneficiats8. Borràs
Jarque diu al respecte: “Al concurs de eixes Retories començaren a acudir els
millors clérics montessiáns en competencia ab els que no eren de la Orde, mereixent cab a mitant del segle l’admiració del Bisbe de Tortosa. Aixis fon proveida
la Retoria de Vinarós per primera vegada l’any 1618, passant a ocupar-la Fra
Joan Galcerán, ab tot el ceremonial propi del cas. Ab ell se inaugura la llista de
Retors de l’hábit de Montesa que dura fins al segle XIX, distinguint-se per les
seues virtuts i ciencia”9.
El rector de Vinaròs –per la dotació del càrrec- era freqüentment una persona
d’alta qualificació acadèmica i reconeguda autoritat religiosa i cívica. Dirigia l’organització parroquial, presidia els principals actes de culte i, habitualment, era el
predicador. Avaluava el coneixement de la doctrina, controlava el nomenament
de laics per a càrrecs relacionats amb l’església, assistia al lliurament de comptes de les confraries, etc. A més a més, entenia d’assumptes públics i donava fe
d’actes i acords presos. El rector era, en definitiva, un referent de la vida interna
de la comunitat. Per la seua banda, el vicari exercia funcions delegades pel rector.
Sabem de l’existència d’almenys 40 benifets a l’església vinarossenca. El
complex sistema de beneficiats –controlat per senyors territorials, pobles i famílies benestants- interferia la potestat dels bisbes a l’hora de la provisió de vacants
del clergat. Els beneficiats –en expansió des de la darreria dels temps medievalsno tenien obligacions pastorals, llevat de celebrar les misses pròpies del benefici
i d’assistir als oficis conventuals. A més, per manament del rector, s’encarregaven del manteniment de la fàbrica de l’església, de recaptar els delmes, etc. Hi
ha beneficiats que tenen unes tasques concretes com el racional, que s’encarregava dels comptes, o el domer, beneficiat que durant una setmana presidia els
oficis divins en el cor o l’administració de sagraments. Constatem una cosa: amb
el pas del temps, tots els beneficiats eren fills de Vinaròs. De fet, els benifets eren
un sòlid ancoratge de la parròquia dins de les estratègies locals i familiars de les
carreres eclesiàstiques. Però tot arriba al seu fi. Sabem que aquest alt número de
benifets quedaran reduïts a 17 l’any 1772. El 25 de juliol d’aquest any, diu Borràs
Jarque, “es va llegir des d’el púlpit un decret de la Real Cambra sobre reducció,
suspensió i unió de benifets i cóngrues; quedant els 40 Benifets que havien sigut
fundats en la Parroquial, reduits a 17 i dos cóngrues, de les quals una per al Retor i l’altra per al Vicari que passaria a ser-ho perpétuo”10.
8
9
10
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Tota la comunitat sacerdotal vinarossenca, com la resta de sacerdots de l’església, estava obligada a la lectura de l’Ofici Diví. Moltes vegades, aquestes oracions, que es feien en el cor de l’església, s’oferien per l’ànima d’alguna persona.
Per exemple, “Dia de sant Cosme y sant Damià primeres vespres y completes,
matines y missa cantada ab diaca, prima, terçia, sexta y nona, segones vespres
y completes, per ànima del sobre dit mossèn Cosme Esteller”.
7. Persones i oficis
De la lectura del manuscrit podem extraure molts noms i relacionar-los amb
uns oficis que, avui, ja han desaparegut totalment i altres que desconeixem. La
majoria de difunts que apareixen són vinarossencs però hi ha altres, una part
reduïda, que no són de la nostra població i que no estan soterrats aquí però,
pensem, que han tingut alguna relació amb la nostra ciutat.
Encara que la majoria de difunts deuen estar soterrats en l’església parroquial, altres no. Com ja hem comentat en aquest tipus de llibres es trenca la relació
que existeix entre el cementeri i el cadàver. Qualsevol persona pot encarregar
misses allà on vullga. És el cas d’un dels personatges més importants pel qual
es feia una missa d’aniversari amb diaca cada mes de juliol. Es tracta del bisbe
de Tortosa, el morellà Gaspar Punter que va morir l’any 1600 i està soterrat a la
Via Sacra de la catedral de Tortosa.
Per professions, com sembla lògic, els que més misses encarreguen són
l’estament eclesial: rectors, vicaris, beneficiats, mestres d’orgue, religiosos... Pel
que fa als rectors, apareixen diferents misses per ànimes de Bartomeu Redorat,
Miquel Joan Ledesma, Joan Lopes Sancho, Joan Galceran, Mathias Fraga...
També apareix el prior major de la catedral de Tortosa, Francesc Mascaròs, que
deixa moltes misses al llarg de l’any. El dia de la seua onomàstica, sant Francesc,
el registre diu així: “Missa cantada ab diaca per ànima del doctor Francés Mascaròs, prior major y canonge de la Seu de Tortosa y fill de Vinaròs”.
Els mestres d’orgue que apareixen són Joan i Josep Domènech. No podem
donar la llista de beneficiats perquè és molt llarga però sí que nomenarem uns
quants religiosos: fra Bartomeu Roca, caputxí; Francesc Joaquim Esteller, religiós de sant Agustí; don Joan Ariola, de l’hàbit de sant Joan; i una religiosa, sor
Margalida Rabaça.
A continuació, destaquen la gran quantitat de mariners, entre els quals trobem alguns forasters com Gaspar Fornaguera, mariner d’Arenys, o el genovès
Agustí Pinton. Després tenim llauradors, sastres, notaris, fusters, teixidors, ferrers, pescadors, mestres d’aixa, espardenyers, calafats, estudiants, pastors, corders, mestres de carros, cerers, sabaters, carreters, mercaders, obrers de vila,
pedrapiquers, botiguers, saboners, hostalers i un moliner. També un seguit de
personatges relacionats amb la medicina: cirurgians, doctors, manescals, apotecaris i un “platicant de mediçina”. Trobem persones relacionades amb l’estament
militar: Francisco Ramos, alferes de les galeres d’Espanya; Francisco Arlegue,
capità; capità Christòval de Rajel, de Sanlucar; capità Hiacinto Olomar, de Xàtiva;
Antoni Sanchis, capità d’infanteria; Viçent Valls, capità de Galera; Carlos Esbros,
alferis; capità Joan Baron; capità Pere Rotto; Juan Batiste Gonzales, alferes de
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L’autor d’aquest llibre era un home lletrat que dominava perfectament l’art de l’escriptura. I no sols això; era un gran dibuixant. El seu art es pot contemplar en totes
les capçaleres. Cadascuna té les seues característiques i la seua pròpia personalitat. Aquí n’oferim una selecció.
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cavalls; Jaume Chaler, tinent de la Torre de Codonyol; capità don Joan Varat.
També apareixen criats, servents i esclaus: Joan Rodrígues, criat del Marques
de Mondexar; Maria, esclava de Batiste Saura, cirurgià; Maria, donzella, serventa de Maria Prima; Maria Bel, criada de Francesc Cambra; Antoni del Rey, criat
del Cardenal de la Cucua; tres esclaus: Jordi, Pere i Joan; Berthomeu, criat de
Pere Cabanes; Maria Alegrota, criada de don Pedro Leyva.
Trobem persones encarregades de treballar la pell: assaunadors, abaixadors
i blanquers. Fem un parèntesi per explicar aquestes professions: el blanquer era
la persona que tenia per ofici assaonar les pells; l’assaunador també assaonava
les pells, les netejava i preparava convenientment per donar la flexibilitat i consistència necessària per a usar-les en les seues diferents aplicacions; l’abaixador
era un operari que es dedicava a tallar i igualar el pèl dels draps amb unes grans
tisores. Com a curiositat, hem localitzat oficis curiosos com el de saludador i el
de canquiller (és a dir, quinquiller). El primer era un home o dona a qui s’atribueix el do màgic de poder guarir certs mals amb la seua saliva, amb contactes o
paraules especials; el segon, era el fabricant o comerciant de quincalla, objectes
metàl·lics de poc valor. També té misses el cèlebre pintor Vicent Guilló.
Existeix una sèrie de persones que podrien pertànyer a l’alta burgesia o a la
xicoteta noblesa: don Pedro Queixal, don Pedro Oliver, na Dolçina Gavaldà, don
Francisco Arlegue, don Alonço Aguilar, don Luis de Peñaranda, Francisco del
Cerral Cordovés y Mendoça; don Juan Carrasco, donya Jacinta Martines, don
Geroni Cardamo y Salcedo, donya Gerònima Cardano y Salcedo, don Vicent
Capella, majordom del Duch de Terranova; don Francisco Espinosa, majordom
del Marqués de los Balbaçes...
Per últim, és molt interessant el llistat de persones forasteres que encarreguen
misses a l’església de Vinaròs. Hi ha molts que tenen oficis mariners, no de bades Vinaròs és un dels principals ports entre València i Barcelona. Desconeixem
si moren a Vinaròs perquè, com ja hem dit, el registre mortuori comença en 1747.
En destaquem alguns: els venecians mossén Alexandre Regini i Baltasar Bastarandofenat; Domingo Ortet, francès; don Diego Bernardo de Carcamo y Eraso,
“veedor” del Regne de Sicília; Bartholome Fornari, ambaixador de la Senyoria de
Gènova; don Pedro Cervelló, senyor d’Orpesa; Francisco Buelle, “comit” de la
Capitania de Sicília; Francisco Cantabola, francès; els genovesos Joan Rouerda
i Magina Supeco; i per últim, Marco Antònio Guevardi, de Mòdena11.
8. Celebrar les festivitats
Com ja hem dit abans, les misses es troben distribuïdes per mesos (aniversaris amb diaca, més solemne, i aniversari senzill) i per les festivitats marcades en
el santoral (missa cantada per ànima d’algun difunt o grup de difunts). En aquest
darrer grup dóna peu a parlar de les diferents festivitats de l’any.
Quins dies eren els preferits? En el cas que una persona haja deixat misses
per a diferents dies de l’any, una d’aquestes és, possiblement, el dia de la de-

funció; altra, el dia de l’onomàstica; i les altres, segons la devoció particular de
cada persona12. Destaquen la quantitat de misses cantades els següents dies:
Circumcisió del Senyor (8), sant Josep (16), sant Joan Baptista (8), sant Pere
(9), Visitació de Nostra Senyora (8), santa Magdalena (11), sant Jaume (8), santa
Anna (10), Assumpció de Maria (11), sant Miquel (8), primer diumenge d’octubre
(9), sant Francesc (9), santa Bàrbara (8).
En el “Llibre d’anniversaris” trobem en primer lloc les advocacions fundacionals que són les relacionades amb les capelles que tenia la primitiva església
parroquial. A través de Borràs Jarque sabem quines capelles hi havien a la primitiva església de Vinaròs: “No tenia mes que una nau, i contava vuit capelles
laterals quins altars estaven dedicats: a la Mare de Deu del Socors, a Sant Pere,
a Jesús en la Creu, l’arcángel Sant Miquel, Patriarca Sant Josep, Inmaculada
Concepció, San Cristòfol junt ab els Sants Metges Cosme i Damiá, i Animes del
Purgatori. L’altar major estaba dedicat a la Mare de Deu en el Misteri de la seua
gloriosa Assumpció, Titular de la Parroquia”13. La majoria d’aquestes advocacions són molt comuns en l’època medieval, com per exemple sant Miquel, encarregat de pesar les ànimes dels morts per decidir la seua salvació. En aquests
altars també apareixen advocacions que apareixeran al segle XVI o prendran
molta més força: com per exemple, sant Josep, advocat de la bona mort. En
el “Llibre d’Aniversaris” també estan presents altres advocacions protectores
medievals: santa Llúcia, contra els mals de la vista; santa Bàrbara, contra les
tronades i pedregades; santa Caterina, patrona d’escrivans i notaris. I, a més a
més, apareixen advocacions especialitzades en la protecció contra les plagues
del camps i altres perills: la Santa Creu contra els dimonis i les tempestats, sant
Agustí contra la llagosta, sant Roc contra la pesta i també contra la llagosta, sant
Pere Màrtir contra les plagues de cucs en general, sant Isidre per als conreus i
l’aigua, etc.
En segon lloc troben el que podríem anomenar noves devocions de principis
de l’edat moderna (s.XV-XVI). Algunes d’elles poden ser anteriors, encara que, en
alguns casos, el boom de representacions iconològiques es donarà ara: la Mare
de Déu de les Neus; santa Anna, protectora de les mares i patrona dels teixidors;
sant Jaume; sant Josep; santa Margarida; sant Antoni de Pàdua; santa Àgueda,
patrona de les dones; santa Úrsula; sant Marc; sant Joan, apòstol i evangelista;
sant Jaume el Menor; sant Maties; sant Pau, sant Bartolomé; sant Mateu; sant
Felip; sant Francesc i sant Bonaventura... Entre elles destaca la devoció a sant
Vicent Ferrer, que aleshores s’escampà per tot arreu del nostre territori.
En tercer lloc apareixen les devocions tridentines i devocions noves incorporades durant el segle XVII. Aquestes deriven de noves corrents culturals i devocionals i de la tasca predicadora dels frares, dominicans i franciscans. Surten ara les
gran confraries de l’Edat Moderna: Sagrament, Roser i el Nom de Jesús. També
s’accentuen ara les devocions crístiques i marianes relacionades amb la passió.
Per últim, al segle XVII, s’incorporen unes noves devocions com són: Mare
de Déu dels Dolors, sant Francesc Xavier, sant Tomàs d’Aquino, santa Teresa,
12
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Molt interessant és el disseny de cadascuna de les lletres capitals. La seua gènesi
es fa a partir de motius vegetals i animals.
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Un dels motius que es repeteixen amb més insistència són les flors. Per la seua
bellesa destaquen els clavells del dia de la Nativitat de Nostra Senyora.
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sant Joaquim14... D’aquest darrer sant podem dir que la seua festivitat va ser
declarada de precepte, el dia 9 de mars de 1725, gràcies a la intervenció de dos
vinarrossenc: el doctor Damià Esteller i el pare Joan Batiste Miralles.
És interessant la notícia que ens dóna Borràs Jarque sobre la declaració de
patrons menors per acord de l’antic Consell Municipal l’any 1683, “el Concell
de la Vila per acort pres en 5 juny de 1683, doná estat oficial a la devoció especialíssima que tenia el poble a Sant Josep, Sant Roc, San Vicent Ferrer, Sant
Gregori Bisbe de Ostia, els Sants Metges, Santa Bárbara, l’Arcángel Sant Rafel,
Sant Pons, Sant Ignasi de Loyola i Sant Francisco Xavier, declarant-los Patróns
menors de la Vila, quines festivitats haurien de celebrar-se ab la deguda solemnitat”15.
9. Cerimònies i processons
No podem oblidar que estem al segle XVII, l’època del Barroc. Aquest barroquisme i tota la seua espectacularitat hi apareixeran palesament, tant pel que fa
a la religiositat comunitària, com a la individual. La primera es practica sobretot
en els llocs de culte i mitjançant certes institucions (com per exemple, les confraries) i cerimònies (misses, processons, benediccions); la segona en l’àmbit
privat, encara que també es mostra al temple. Al “Llibre d’anniversaris” es veu,
sobretot, aquesta darrera encara que la primera, la religiositat comunitària, es
puga intuir.
Aquesta religiositat devocional individual es pot veure en les misses d’encàrrec particular, normalment amortitzades, és a dir, fixes, perquè hi havia algun
tipus de renda que recolzava econòmicament la llur celebració d’una manera
continuada any rere any16.
a) Les misses
Al llibre d’Aniversaris apareixen diferents tipus de misses. En primer lloc
tenim els aniversaris. Estan dividits en dos grups: aniversaris amb diaca i
aniversaris senzills. Quina era la diferència? Els primers eren més solemnes
amb una missa cantada, possiblement amb l’ofici de difunts en commemoració
del dia de la mort. Per contra, l’aniversari senzill només tindria una missa resada.
Després d’aquestes, apareixen les misses cantades per ànima d’algun difunt
o grup de difunts en determinades festes. També apareixen misses conventuals
o majors. “Tots los dies qu.es trau la Vera Creu llevats la Dominica de Passió, y
la de Rams, y.a de distribuçió en la Missa Conventual, vint sous cada dia, donen
la caritat Jaume Roca, fadrí, y Margalida Roca, muller de Matheu Revert. 10
lliures”. Aquestes comencen després de les deu i una vegada cantada la tèrcia.
14
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Altres eren les misses resades matinals, misses resades a les 9 hores “a la hora
que se solen dir les misses de la Puríssima”, misses desenes “dies d’hacienda”
(a les 10 hores), misses onsenes (a les 11 hores), misses de “Nostra Señora in
sabato”, diumenges de Minerva (dedicats al Santíssim Sagrament), misses de
taula resades, misses de passió, misses resades de plagis... Aquestes darreres
tenen com a finalitat que les collites arriben a bon fi i contra les plagues, tempestes i pedregades.
No podem oblidar que la majoria d’aquestes misses eren misses resades
que eren sense cant i se’n podien fer vàries el mateix dia, fins i tot al
mateix temps en diferents altars. Les circumstàncies de cada tipus de missa
evidentment limiten el seu nombre per a cada dia. Totes aquestes misses, pel
que hem pogut comprovar, es finançaven a través de deixes piadoses o fundacions.
b) Celebracions públiques: processons i benediccions.
En primer lloc tenim els desplaçaments que en forma de comitiva litúrgica se celebren dins dels mateix temple. En segon lloc les comitives que recorren els recinte exterior més proper. En tercer lloc les que van per diversos
carrers. I, finalment, aquelles que surten del nucli urbà i es desplacen pel
terme.
El “Llibre d’anniversaris” parla d’algunes processons que es feien per dins
el temple o per la plaça. En concret, són set les que descriu. La primera per la
festivitat de la Pasqua Florida, “processó de matí, per ànimes de Jaume Godall,
y Úrsola Messeguer, muller”. En segon lloc, sabem que el primer diumenge de
maig, “primeres vespres, completes, prima, terçia, sexta, nona, segones vespres,
proçessó per ànima de Damiana Traveçet, viuda de Joseph Orfanell”. Després,
el dia de sant Cristòfol, es feia una processó per la plaça, des de l’any 1711. El
dia de sant Joaquim, processó per la plaça per ànima del doctor Damià Esteller.
El dia de sant Pasqual, per ànima de Pere Quixal. Acabada la processó del sant
es canta el goig del sant.
A continuació, tenim descrites dos processons que es feien per l’interior del
temple de manera molt solemne. Tots els dissabtes de l’any, “processó per dins
del temple cantant i dient oracions des del cor fins l’altar de la Mare de Déu del
Roser i d’allí fins l’altar de la Puríssima Concepció, tornant després al cor”. I tots
els dijous de l’any (menys Dijous Sant, Corpus Christi i dijous cap d’octava), “processó des de l’Altar Major fins el sagrari acabada la missa cantada per ànimes de
Antoni Gisbert i de Elisabet Forner, muller”.
A més a més, el llibre ens parla de la benedicció de les fonts baptismals,
és a dir la pila de batejos, que es feien en dos moments molt concret de l’any
i no molt allunyats en temps: Dissabte Sant i la vespra de la Pasqua de
Pentecosta. De la primera diu: “Dissapte Sant als que assistiran a la benedictió
de les fonts y Missa, se dóna dos sous a cada hu y més lo restant que sobrarà
de les deu lliures que señalen per vissita per la assitènçia dels sobredits dies”.
De la segona: “la vespra de Pasqua de Pentecostes, se dóna dos sous de caritat a cada hu dels sacerdots, que assitiran a les benedictions de les fonts y missa”.
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Als encapçalaments, també trobem molts d’animals, sobre tot aus: òlibes, ducs,
galls, ànecs, garses... i unes aus fantàstiques multicolors. Per la seua bellesa destaca el paó tancat dins de la lletra “g” majúscula del mes de “giner”.

28

29

10. Les confraries vinarossenques
Vinaròs, a mitjans de segle XVII, tenia al menys set confraries17: la Confraria
del Santíssim Sacrament, segurament la primera, quina data de constitució no
es coneix; la Confraria de la Immaculada Concepció, instituïda l’any 1514; la
confraria de la Mare de Deu del Roser; la confraria de Sta. Anna, dels teixidors;
les confraries de Sant Pere, els pescadors, i la de Sant Telm, els de la marina
mercant. El gremi dels fusters i mestres d’aixa, els quals havien pres per patró al
patriarca sant Josep. I els llauradors que s’havien unit en la confraria del Santíssim Salvador en l’any 1594. La majoria de les confraries de sants i de la Verge
arranquen des de l’edat mitja. Les seues funcions es concreten, sobretot, en
els enterraments, els sufragis pels morts, l’assistència a pobres i malalts, a més
de les celebracions religioses que els són pròpies. Amb el Concili de Trento es
manifesta la necessitat d’un canvi, que els bisbes procuren de totes totes. Ara es
funden noves confraries amb nous patronatges: dels sants a la Verge i al Crist.
Al “Llibre d’anniversaris” només apareix nomenades directament les confraries de la Immaculada Concepció i del Roser. Tots els dissabtes de l’any organitzaven una processó per dins l’església. Aquests són els detalls: “Tots los disaptes
de l’añy, se.a de cantar la Salve per los confrares de Nostra Señora del Roser,
y de la Purísima Concepçió per que donen la lluminària, per ànimes del doctor
Baltasar Rabaça, per mossèn Miquel Hierony Febrer, prevere, per lo doctor mossèn Françés Mascaròs, prior mayor de Tortossa, y per mossèn Miquel Forner,
prevere, y per Jaume Roca de na Quiteria y Angela Febrer, muller, per Bàrbera
Roca, muller de Damià Domènech, per Joan Culla, y per Madalena Roca y de
Berthomeu, que entre tots an donat sissentes vintiquatre lliures, per la çelebració
de la salve y gaudes, ab què y.a de caritat dotse sous per cada disapte. La forma que se.a de guardar és la següent. Entraran tots los sacerdots dins del cor,
y allí pendran un ciri ençés que el donaran los sacristans de dites confraries, y
los cabiscols començaran a entonar la Salve Regina, y cantant tots aniran ab
Proscessó a la capella de Nostra Señora del Roser y allí acabaran de dir la Salve
y lo domer dirà la oraçió “Omnipotens sempiterne” etc. Y acabada aniran de la
mateixa a la de la Purísima Concepçió cantant la antíphona “Felix namque” etc.
Y en dita capella agenollats cantaran los gaudes y acabats y, dita la oració “De
conçeptione famulis tuis, etc”, tornaran al cor cantarà los versos “Maria, Mater
gratiae” y “Gloria ubi Domine qui natus etc” y acabats en lo cor se dirà la oració
pro Ecclesia. Distribució al dia y.a dotze sous. 12 sous. Apareixen nomenats en
un altre lloc: “Los set disaptes de Quaresma, y tres disaptes de Advent acabats
de cantar los gaudes en la mateixa Capella de la Puríssima Concepció se cantarà la lletania de Nostra Señora, per ànimes dels dits confrares de la Puríssima
y Roser”.
També ens parla de la Confraria de Sant Cristòfol fundada en l’any 1716.
Apareix en el llibre perquè la seua fundació provoca una incompatibilitat amb els
oficis que tenia fundats mossèn Joan Domènech, mestre d’orgue, “que en este
17

JOAN BOVER, “Pregó de Setmana Santa 1996”. Setmanari Vinaròs, nº 1940. Del mateix autor, “La
visita pastoral del obispo Antolinez de Burgos”. Setmanari 7 Dies, nº 166.
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any 1716 se fundà en esta Iglesia la Cofraria de sant Christòfol y mossèn Johan
Domènech, mestre de orgue, atento que tenia fundats los oficis antecedents dia
de sant Christòfol y atenent deure ser preferits los oficis de la Cofraria feu petició
al reverent Clero de que los oficis fundats per ells se celebrassen en lo primer
domenge passat sant Christòfol menos les misses matinal y onsena y se resolgé
se fes així, vide capitol 15 any 1716, per a sempre encara que nota les completes
tots los anys són vespres y no tindra lo Racional que tocar les vespres, sinó agermanar.les en les vespres de la dominica y no se han de celebrar les completes
de voluntad de dit mossén Domènech”.
11. Descripció del manuscrit.
El “Llibre d’anniversaris” és un llibre manuscrit sobre paper, amb tapes de
pergamí. Aquestes tapes tenen una grandària de 305x210 mm. Estan plegades
de manera que la portada final és més llarga que la inicial, a fi de protegir els fulls
plegant-se sobre la inicial. És a dir, el sobrant de la portada final gira per sobre
del gros dels fulls, que protegeix, i s’ajusta a un passador de fusta que hi ha a la
coberta, tancant-se amb un gambalet de cordó.
En termes generals, el llibre està ben conservat però, al estar la coberta de
darrere feta malbé, ha entrat la humitat en el llibre, cosa que ha provocat que en
alguns llocs de les darreres pàgines les lletres estiguen borroses i no es puguen
llegir. Per aquest motiu, en temps posterior, es va afegir un plec per protegir millor les fulles.
Els fulls són de paper verjurat. En alguns fulls es pot veure una filigrana formada per tres cercles un damunt de l’altre i, a sobre d’aquestes cercles, una
corona de puntes trevolades. Al cercle del mig apareixen les lletres majúscules
“MB” i al superior una creu trevolada. Al final hi ha un plec afegit amb una filigrana
que diu en lletres capitals de gran grandària: “ARMENGOT”. A la part frontal, a
més d’unes lletres pràcticament il·legibles, es pot llegir la paraula “Obligacions”.
Aquesta mateixa paraula també es pot veure al llom del llibre. Els quaderns que
formen el llibre van ésser guillotinat, com és propi d’una producció artesana.
Els 12 quaderns originals que formen el llibre (i que suposen un total de 568
pàgines) han estat relligats amb fil de cànem trenat que travessa la tapa de pergamí i dos reforços de pell fosca al llom. S’escriu en una tinta ferrogàl·lica, de to
obscur, i travessa sovint les pàgines. Aquestes pàgines les arriba a cremar sobre
tot en els títols dels mesos de l’any de la primera part. Això, com és lògic, dificulta
la lectura. La caixa d’escriptura és a una columna i sempre es busca respectar
els mateixos marges i la simetria. La lletra de la primera mà és rodona de tradició
humanística, molt clara i solemne18. No podem dir el mateix de les mans posteriors que escriuen en una lletra de tipus cursiva, més ràpidament, i sense tindre
en compte la solemnitat de la primera mà. Tot el llibre està redactat en valencià,
excepte algunes paraules en llatí que, majoritàriament, corresponen a cants i la
frase que apareix en la portada interior: “In futuram rei memoriam”.

18

A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina. Roma, 1992.

31

BIBLIOTECA MARE NOSTRUM

HISTÒRIA

ARTS

LLETRES

Editat per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs
amb el patrocini de

Ajuntament de Vinaròs
Regidoria de Cultura

