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ELS ALÓS: L’ESCUT I
LA FUNDACIÓ DE VINARÒS
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Dedicat al meu pare, per la seua entrega
i el seu llegat a la història de la ciutat de
Vinaròs. I als meus fills, Dani i Malena,
perquè el treball del seu pare i del seu
avi José Antonio Gómez Sanjuán els
acompanye sempre en l’afecte per la
nostra ciutat.

Alfredo Gómez Acebes
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Durant aquests anys hem anat recopilant tota la informació possible que tinguera
relació amb els Alós i l’escut de Vinaròs. Gairebé no existeixen escrits ni estudis
sobre la relació entre tots dos, excepte els duts a terme de manera puntual en escrits de
premsa locals pels historiadors Gómez Sanjuán o mossén Milián.
En aquest llibre tractarem sobre els Alós, sobre la seua genealogia i sobre l’escut
actual de la nostra vila, presumptament pertanyent a la casa dels Alós, com un dels
primers fundadors de la nostra ciutat, en època de domini i poblament musulmà, i que
va donar origen posteriorment a la conquesta cristiana i al nostre escut.
El període musulmà en la nostra ciutat està mancat d’un estudi rigorós, sobretot per
la falta de documentació i de vestigis arqueològics. Es té hipotèticament determinat el
nucli primitiu musulmà en l’àrea del carreró de Sant Gaietà. I en la serra de l’ermita
de la Misericòrdia s’han localitzat restes ceràmiques, forns, monedes i elements aïllats
que donen fe de la presència d’un nucli primitiu, musulmà, fundador de la ciutat
anterior a la presència cristiana. El Vinaròs musulmà, amb presència tant a la zona
costanera com al puig de l’ermita, està mancat, ara com ara, d’un estudi exhaustiu,
objecte d’una monografia futura, per tal de determinar-ne la vertadera presència en la
zona, més important del que es pensa, com a fundadors de l’actual Vinaròs, posterior
als ibers, i com han determinat joves historiadors amb la troballa de peces de gran
interés per al nostre estudi i que presentem de manera inèdita.
D’època musulmana podem destacar ací una peça conservada del segle ix, que
apareix fotografiada en l’obra de Sarthou Carreres, i que demostra la importància
de la presència de la llarga tradició àrab en la nostra ciutat. Es tracta d’un gerro que
actualment es troba en els fons d’exposició d’Amics de Vinaròs, cedit per a aquesta
ocasió per l’autor d’aquest llibre.
Tothom dóna per cert que Raimundo de Alós va ser “el primer senyor de
Bynalaròç”, però no hi ha cap document que avale semblant afirmació. Ho cita Borrás
Jarque en la seua Història de Vinaròs, i abans ho cita Rafels Garcia, però tots dos
eludeixen qualsevol referència documental.
És cert que hi ha una presumpta carta de poblament de 1236 anterior a la que coneixem
de 1241, i que molt versemblantment va ser la primera del nostre poble, coetània a altres
cartes de poblament veïnes i en la qual potser se citara Raimundo de Alós.
També és cert que tenim les famoses Trobes de Jaume Febrer. En elles s’esmenta
Raimundo de Alós i s’hi grafia el seu escut, l’actual de Vinaròs. Si fóra cert aquest
vers de Jaume Febrer, seria el primer document que garantiria el senyoriu i l’escut
d’Alós. A més, hi ha uns escuts tallats amb l’ala i la vinya que es remunten als segles
xvi i xvii, època en què coexisteix el marquesat d’Alós, el qual té en les seues armes
l’ala i la vinya. D’això es pot inferir que la casa dels Alós va deixar, en un moment de
la història, els seus blasons a Vinaròs i tot un seguit de documents dels quals deixem
constància en aquesta monografia.
És el nostre escut el que descriu Jaume Febrer? És dels Alós? És el que els
estaments oficials prenen com a tal?
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Original de la carta de poblament de Vinaròs (1241) conservada a l’ajuntament.
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El segle xiii

El rei d’Aragó i comte de Barcelona Jaume I, fundador de l’Orde de la Mercè,
va decidir en 1224 alliberar les terres valencianes del jou del rei moro Zeyt Abuzeit.
Va citar els seus barons a Terol, però solament van acudir-hi Balasc d’Alagó, Artal
de Lluna i Atho de Foces. Després va convocar una nova reunió a Tortosa el dia 26
d’abril de 1225, havent obtingut prèviament la butla de la Santa Croada per a la seua
expedició en territori musulmà. El partícip més enfervorit en aquesta acció va ser el
bisbe Ponç de Tortosa, tot i que també hi van acudir Guillem i Ramon de Montcada,
Ramon de Cervera, Guillem de Cervelló i els bisbes de Lleida i Barcelona, a més del
de Saragossa i el justícia d’Aragó.
En 1225 era la primera vegada que una host cristiana trepitjava terres vinarossenques
de camí cap a Peníscola, on les tropes van posar setge infructuosament. Una prova
d’això és que en el carrer de la Puríssima de Vinaròs va ser localitzada en el seu
moment una moneda del monarca Jaume I, la qual reproduïm en aquestes pàgines.
En ple setge, el monarca va fer àmplies concessions territorials al bisbat. Aquestes
consten documentalment “in obsidione Peniscola” a 3 nones de setembre de 1225.
Després de dos mesos de setge, es va alçar l’assetjament del castell. Jaume I va posar
els ulls en Mallorca, així com també va fixar la seua atenció en les pugnes entre Zeyt
Abuzeyt i Zaen, rei de Múrcia. Finalment, seguint els consells de Balasc d’Alagó, en
1232, va decidir penetrar en el regne moro de València conquistant Ares i Morella.
A l’any següent Jaume I va passar per Xèrica i per Torres Torres, tot dirigint-se a
Borriana, que va ser conquistada per l’expedició. Després va passar per Tortosa i per
Terol, on va rebre la notícia que els moros volien retre-li el castell de Peníscola. Va sortir
acompanyat solament pels oficials de la casa reial, set cavallers i alguns escuders. Van
passar per Morella i pel pla de Sant Mateu, i el 21 de setembre arribaven a Peníscola on
van acampar a les portes de la vila. A l’alba van sortir dos-cents moros que es van rendir al
rei, el qual els va prometre respectar els seus privilegis, les seues lleis i els seus costums.
La host va pujar després al castell on va hissar el pendó reial a la veu d’“Aragó”.
El dia 22 de setembre de 1233 el rei va prendre possessió de Peníscola, alhora que
també ho va fer lògicament de Benicarló i Vinaròs.
Abans que s’atorgara la Carta de Poblament de Vinaròs, hi ha dos prohoms que
cal esmentar: Raimundo de Alós i Pere Sancho. Segons podem llegir en les discutides
Trobes de Jaume Febrer: “Entre els capitans fonch Raimon Alos, que de Catalunya
amb sa gent baixá, e per son servir restá a Vinaròs, ben acomodat. Mostrás valerós,
en lo asalt de Xátiva e així dona, los Rei vostron pare, cases y heretats. Batlle de
Xivert, lo han fet los Templaris, per ser poblador. En lo escut posats, un ala e un sep,
los camps trastocats, pinta de or e roig. Sos fets temeraris alaben los moros, car que
son contraris.” (Troba núm. 37) “La banda daurada en lo camp blau, amb un cisne
Blanch, es de Perot Sancho ab estreles d’or, conforme mirau. Es antich Fidalgo, fill
de Sancho Arnau, a qui vostrón pare li senyalá rantgó prop de la seua tenda, quan
sobre Valencia tenia lo siti, donantli Rosell e a Canet lo Roig, puix que sa prudencia
poblá Vinarós e a gran diligencia reforça a Cervera son antich Castell e per son
cuidado lo feu fort e bell.” (Troba núm. 458)
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Quan Jaume I va passar a ser rei de Peníscola va confirmar la seua possessió de
Vinaròs, que va donar a Raimundo de Alós. Amb el seu escut el nostre poble rebia així
els colors d’Aragó i Catalunya.
Més tard, Raimundo de Alós va passar a governar el castell de Xivert i Vinaròs
va quedar en mans de Pere Sancho, que va deixar la vila en ser-li donat el castell de
Cervera. Aleshores Vinaròs passà al seu tercer senyor, Grinyó Ballester, qui va rebre
la Carta de Poblament. Ja havien transcorregut vuit anys de la pacífica conquesta de
Peníscola. La Carta de Poblament de Vinaròs es conserva actualment en l’ajuntament
o casa de la vila.
Per aquestes dates, en 1242, Jaume I va atorgar testament a favor de la seua
dona Na Violant, per la qual cosa Peníscola, juntament amb Vinaròs, va passar a ser
possessió pròpia de la reina.
Però els musulmans de Peníscola no deixaven de crear problemes pel límit
administratiu amb Vinaròs, situació que va haver de ser resolta per un enviat especial
del rei, Guillem de Vich. A aquest problema es van unir els alçaments d’Alazrrachs
que van arribar a protagonitzar una important revolta en 1248. També per aquestes
dates el monarca va redactar un repartiment de terres peniscolanes. Per tal de reforçar
la seguretat del castell, el 25 de juny de 1294, el rei Jaume II li’l va atorgar al noble
Guillem de Montcada, que el va retenir amb la seua guarnició durant tres anys.
Poc després, el 15 de setembre de 1294, Peníscola i el seu territori van passar
a mans de l’Orde del Temple a través d’un bescanvi, un pacte entre l’orde i el rei a
través del qual el monarca passava a posseir Tortosa, perdent alhora, entre d’altres, la
plaça de Peníscola. D’aquesta manera, Vinaròs passava al senyoriu del Temple fins a
la desaparició de l’orde un segle després.
L’Orde del Temple havia adquirit, arran de la conquesta, la plaça de Xivert, mentre
l’Orde de Sant Joan passava a posseir Cervera i el seu entorn. En canvi, Polpís es
lliurava a les hosts reials.
La carta del pacte diu així: “Carta otorgada per Guillem de Solanes a 15 de setembre
de 1294. Permuta efectuada entre’l rei En Jaume II i el Mestre de la Orde del Temple
(Berenguer de Cardona) en la que dit Mestre dona i cedix al Rei la ciutat de Tortosa
amb els seus castells i els pobles de Benifallet, Aldover, Cherta, Tivenys i altres… i totes
les pertenencies que poguen correspondre a l’avans dita milicia, segons les concesions
fetes pels Reis N’Alfons i En Pere… El rei En Jaume dona a la milicia del Temple el
Castell i la vila de Penyiscola i les seues aldees de Benigasló i Binalaros, el Castell i la
vila de Ares amb tots els seus llocs, la tinença de les Coves de Vinromà i els seu Castell,
Salsadella, Albocacer, Vilanova, Tírig i el lloc de la Serra…”.
Per aquest motiu, Vinaròs va començar a pagar a l’orde els delmes i altres impostos.
Així mateix, el 29 d’agost de 1297, es va donar a cens el forn de la vila. Aquesta
concessió va ser atorgada des de Peníscola i acceptada en nom de Vinaròs pels veïns
Garcia Venrell, Jaume Botarell, Bartomeu Pujades, Guillem Ferrer, Salvador de Baot,
Guillem Siurana i Ramon Escolà. En van ser testimonis, entre d’altres, el notari Esteve
de Falchs. Aquest document, contràriament a la Carta de Poblament, ja va ser estés
segons els Furs Valencians, codi redactat en 1250 i revisat en 1270.
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El domini de l’Orde del Temple va acabar després de tretze anys de senyoriu sobre
Vinaròs, en 1307, data en què passà a ser jurisdicció reial. Així, doncs, el papa Gelasi
II a través del Concili de Viena extingí l’orde fundat en 1119 per Hugon de Cabanis.
Com que Jaume II tenia por que els béns dels templers passaren a les mans de
l’Orde de l’Hospital, va decidir crear un nou orde netament valencià. Per aquest motiu
va enviar al papa Climent V diversos ambaixadors. Finalment, va ser Vidal de Vilanova
qui va aconseguir el seu propòsit davant del pontífex Joan XXII obtenint la seua
autorització a través d’una butla datada l’11 de juny de 1317. L’orde va ser creat sota
la direcció del domini directe de l’Orde de Calatrava i amb seu en la vila de Montesa.
Els hospitalers, en mans del seu mestre Fra Martín Pérez de Horos, van rebre de
Jaume II tots els béns que el Temple posseïa a Catalunya i Aragó. Mentrestant, aquests
cedien el seu castell de Cervera amb tots els seus béns al monarca perquè passaren
a les mans del nou Orde de Montesa, acte que va tenir lloc en la vila de Sant Mateu.
La fundació de l’Orde de Montesa va tenir lloc, per disposició reial, el dia 22 de
juliol de 1319, diumenge, festivitat de Santa Magdalena. La cerimònia es va celebrar
en la capella del Palau Reial de Barcelona, on estaven reunits el comanador major de
Calatrava, els abats de Santes Creus, Benifassà i Valldigna, juntament amb molts altres
cavallers i dignataris. Es va donar hàbit als tres primers cavallers: Guillem d’Erill,
Galceran de Bellera i Erimand d’Eroles. Seguidament, l’abat de Santes Creus, per
disposició papal, va nomenar com a primer mestre del nou orde Fra Guillem d’Erill,
qui va admetre com a cavallers vuit aspirants.
D’aquesta manera, Vinaròs va passar al senyoriu de Montesa, sota el qual va
romandre vuit segles, per la qual cosa la vila va posar la creu de l’orde a l’escut, al
costat de l’ala i la vinya.
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Alós de Balaguer. Representació de sant Sebastià, patró de la ciutat d’Alós.

Vista de la població d’Alos de Balaguer.
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Raimundo de Alós

Raimundo de Alós va ser un personatge real, o siga, no fictici, documentat en l’assalt
al castell major de Xàtiva cap al 1240-1245, encara que no hi haja cap documentació
de la seua pertinença al Temple, ni de la seua vinculació posterior amb el castell de
Xivert, ni amb l’alqueria de Bin Al.Arós, la qual va passar a mans cristianes en 1233,
amb el castell de Peníscola i el seu hisn musulmà.
En 1271 fou governador, per gràcia de l’Infant primogènit d’Aragó, de les
muntanyes de Prada de Conflent i de Ciurana, segons despatx reial amb data 6 de
maig de 1271. (1)
El 7 de maig de 1272 es confirma una venda que li va fer Guillem Ramon de
Montcada, per cinc anys, dels seus drets de la caldereria de Lleida. Va ser batle de
Lleida, de la qual cosa queda constància en la relació d’un lliurament de diners amb
destinació a les obres del pont de Balaguer i altres obres menors, segons la data
de juliol de 1280. I en aquest mateix any es confirmen uns comptes i debitoris de
l’administració de Prada de Conflent i Ciurana a aquest Raimundo de Alós.
Amb destinació a la batlia de Lleida se li van lliurar “vestits pertinents” per ordre
d’Esteban de Cardona, d’acord amb el seu càrrec com a batle, i que apareix datat, en
un document, a Albarrasí el 5 de juny de 1284. També ens consta que era membre del
servei de la Casa Reial en aquest mateix any 1284. L’any 1293 el tenim documentat
com a correu de gabinet.
Segons les Trobes, (2) Raimundo de Alós va ser un capità que va venir a aquestes
terres procedent de Catalunya i que portava la seua pròpia host. Pels serveis prestats
es va quedar a Vinaròs, i des d’aquí va assistir al setge de Xàtiva, on pel seu valor el
rei Jaume I li va concedir cases i heretats. Els templers el van nomenar batle de Xivert
per haver sigut el seu “poblador” o per tal que fóra “poblador” de Xivert.
Raimundo de Alós va arribar en aquestes terres, amb les seues hosts, procedent del
comtat d’Urgell cap al 1233-1235, molt possiblement a la presa de Peníscola. Com és
que “s’establí” a Vinaròs? Creiem que sens dubte, i “principalment”, si hem d’atenir-nos
al fet que el seu escut és el que ostenta la ciutat, pensem que passaria a ser “senyor” de
Vinaròs. I si va quedar-s’hi “bien acomodat”, ho va fer amb un càrrec important o amb
bones donacions. Ens inclinem a pensar que li va ser donat el senyoriu de l’alqueria de
Beni.Al-Arus, si bé l’any 1236 el poblament es va donar a Perot Santjo.
Alós va prendre part en el setge de Xàtiva, i d’aquesta zona va heretar cases i
terres. Aquesta és la primera dada que pot comprovar-se de manera fefaent. Escolano
cita que en un document que ell va veure es van fer donacions a molts cavallers que
van prendre part en el setge de Xàtiva, i en la relació que ofereix hi ha Ramon d’Alós.
Curiosament el llinatge dels Alós de València, de manera genèrica, porta el mateix
escut que té Vinaròs.
No tenim cap document que testimonie que fóra poblador de Xivert, ni “batle” per
compte dels templers d’aquesta població. Xivert, que va ser donat als templers molt
primerencament, els quals el van arribar a posseir momentàniament dins de territori
enterament musulmà i que després es van veure obligats a abandonar, va passar a
la seua jurisdicció una vegada presa Peníscola, si bé per “carta de fidelitas” i no per
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“carta pobla”. Això ens portaria a considerar que Raimundo de Alós solament entraria
en Xivert una mica més tard, desafectada la carta de fidelitas, cap al 1251 (la primera
es va atorgar en 1234). Deixem constància que en la troba número 10 es diu que
Berenguer d’Ager, descendent directe d’Arnau Mir, va obtenir Xivert com a premi de
la seua acció en el lloc de València. I deixem també testimoni que en la troba número
87 es diu que Benicarló va ser donada per poblar a Ramon de Bellmunt, en ser ferit
en l’assalt del Puig (Enesa), si bé en la troba número 261 assegura que Benicarló era
“una alqueria lluny de Peñiscola” i que va ser poblada per Jordi de Gombáu, que
pertanyia al Temple, i que procedent d’Alemanya va morir en l’assalt del Puig.
El primer R. de Alós que hem documentat no el podem tenir molt en compte atés
que no sabem amb certesa si la inicial és exactament una “R” o bé una “A”. Caresmar
i el pare Villanueva discrepen en sengles transcripcions d’un mateix document,
anomenant-lo a voltes R. d’Alós i d’altres A. d’Alós, així com que la distància
cronològica entre aquest i el primer Ramon d’Alós és excessiva.
El jove Ramon d’Alós, probablement fill d’un cavaller homònim que havia pres
part en la declaració de “pau i treva” en terres catalanes el 19 de maig de 1187, on així
mateix subscriu un altre Alós de nom A. (o G.) d’Alós, (3) formaria un grup armat a
les ordres de Jaume I, i amb ell i les seues tropes passarien a la conquesta de València.
Dir que va formar part del grup que va venir a la rendició de Peníscola seria un poc
arriscat, però no és descartable ni de bon tros.
D’aquí, seguint el rei, passaria en 1244 a l’assalt de la ciutat de Xàtiva, on figura que ha
heretat el 7 de febrer. Tal vegada en aquells dies deixara o es desentenguera del senyoriu de
Binalaroç, que el rei li va concedir per la seua intervenció en aquestes terres. Pres Xivert,
aquesta població va passar a mans dels templers i va ser nomenat batle d’aquesta plaça i
del seu poblat per al control de les seues rendes amb destinació a l’orde.
Tot això és factible pel que fa a dates, atés que si a aquestes terres va venir amb
dèsset anys, en tindria seixanta-set quan el rei Pere li assignà un lloc en la cort règia.
No obstant això, solament tenim una sèrie de documents aïllats per poder assegurar
que es tracta del mateix personatge, i que aquest és el nostre “senyor” medieval,
encara que no hi ha dubte. No obstant això, i fins avui, no teníem un corpus de dades
ni altres estudis, excepte la “troba” de Jaume Febrer.
Així, doncs, podem inferir que va existir un Raimundo de Alós, cavaller en Alòs
de Balaguer a finals del segle xii i principis del segle xiii, el qual ell o el seu fill va
acompanyar Jaume I en la seua conquesta de València amb els Anglesola, Pinós i
Cardona. I al qual el rei conqueridor va fer senyor de l’alqueria dels Beni.Al-Arus, a
qui es va atorgar la primera carta de poblament entre 1233 i 1236, i a la qual va deixar
les seues armes o blasons familiars, que han subsistit en l’escut de Vinaròs fins avui.
Citant Escolano, hi ha un text de gran importància per a nosaltres en el qual cita
que: “Después que el rey Don Jaime tuvo por suya la ciudad de Xátiva y su partido
trató de poblarlo de gente escogida y acometió el repartimiento de tierras y despojos
a Jaques Sanz, Guillem Bernat, Pedro German y a otros caballeros” en 1244. El
repartiment es va fer entre més de sis-centes persones que van heretar en la ciutat i
llogarets. En el lloc 35é apareix Ramon d’Alós.
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La Carta de Poblament de Vinaròs

El 29 de setembre de 1241, per mandat del monarca Jaume I, Gil de Atrosillo,
alcaid de Peníscola, atorgava la Carta de Poblament de Vinaròs a Grinyó Ballester i a
cinquanta pobladors més per a poblar el lloc i l’alqueria de Vinaròs.
Tots els historiadors coincideixen a atribuir a Raimundo de Alós la titularitat del
“primer señor de Vinaròs”. No obstant això, existeixen poques dades que asseguren
tal senyoriu. Avui dia no podem posar en dubte que l’alqueria musulmana de Vinaròs
va ser conquistada pels cristians el mateix dia, sinó més, que la mateixa Peníscola, és
a dir, el dia 22 de setembre de 1233.
Grinyó Ballester va ser el capitost del primer grup de pobladors de Vinaròs i
sembla lògic pensar que en nomenar-se el primer justícia, d’acord amb els Furs de
Saragossa, va haver de ser nomenat per a tal càrrec, justícia, “jurat en cap”, el que avui
seria l’alcalde i a més el jutge de pau. Al cap d’un temps van haver de nomenar-se dos
jurats més. Aquest seria el nostre primer Ajuntament, és a dir, el primer Consell de la
Vila que no sabem on es va instal·lar.
Si bé no coneixem com era l’alqueria, almenys en podem intuir l’estatus social.
Sens dubte, un grup de berbers dedicats a una agricultura de subsistència en el veí
al.faq, unit a una limitada ramaderia, i amb un complement pesquer, tot i que els
berbers no solien practicar la pesca. Aquest grup de musulmans van seguir vivint
juntament amb els cristians, però apartats en un rabad o raval que no arribaria ni tan
sols a considerar-se aljama.
Aquí, en el nostre territori, hi havia bastants musulmans en aquella època, és a
dir, hispanomusulmans; gent nascuda en aquestes terres castellonenques des de feia
més de cinc segles, i encara que des de la conquesta de Tortosa (1148) molts havien
emigrat, després d’asserenar-se la situació potser van tornar a casa seua, a aquelles
cases que no havien sigut requisades.
Com hem apuntat, aquesta gent àrab residia aquí des de diversos segles abans
d’atorgar-se la carta de poblament. Eren vertaders autòctons, en molts casos fusionats
amb altres habitants descendents de les anteriors cultures iberes.
No sabem res de la situació religiosa d’aquests musulmans. Solament tenim la
certesa que en la veïna població tarragonina de Sant Carles de la Ràpita hi havia
un morabit, tomba d’un santó, al qual els veïns de la zona (inclosos els de Vinaròs)
acudien en peregrinació. Després, en aqueix lloc, es va construir una església cristiana,
tot i que els musulmans van seguir entrant en la nova “seu” fins que les autoritats de
l’època els ho van prohibir, encara que se’ls va seguir permetent orar a l’exterior. De
la qual cosa es dedueix que els musulmans d’una extensa àrea acudien a aqueix lloc
sant sense cap impediment dels cristians, amb els quals estarien en més o menys bona
relació. Aquesta situació es va mantenir així fins a finals del segle xiii. En 1294, quan
Vinaròs va passar al senyoriu del Temple moltes coses devien de canviar.
Quan Jaume I va començar les seues incursions en l’àrea de Borriana, i Balasc
d’Alagó el Vell prenia possessió de Morella, l’any 1232, amb gran disgust del monarca,
els moros de Peníscola li van oferir la plaça amb pacte de fidelitat, segurament en la
primavera de 1233. En un precipitat viatge des d’Albarrasí, i fent nit a Villarroya de
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los Pinares, que era feu de l’Orde de l’Hospital, es va presentar l’escarida host de
Jaume I enfront dels murs del castell i va acampar al marjal, del costat de les vinyes,
per rebre els moros l’endemà i acordar els pactes de submissió i fidelitat, que serien
després signats a Tortosa.
No en sabem la data. Però Fra Hug de Forcalquier, castellà d’Amposta, que va
conéixer la notícia pels frares de Villarroya, es va desplaçar a “Cervaria de fronteria”
i allí va estendre immediatament, al setembre de 1233, la carta fidelitatis a la població
musulmana de la vila i del castell de Cervera, amb notables franquícies, respectant la
sunna i la xaria islàmiques, així com els alfaquís i les mesquites.
Senyor de tota l’àrea nord del regne musulmà de Balansija, o cora de Tortosa, es
van començar a estendre cartes de poblament, pausadament però amb la pertinent
urgència. Una carta no és en si tant una llei, un fur o una norma de convivència, sinó
un document de franquícies per a instar que l’àrea fóra poblada de manera fàcil i
prompte. És a dir, que s’atorgaven cartes fins i tot en àrees absolutament deshabitades,
precisament per a poblar-les.
No té sentit que s’atorgara la carta a Benicarló, una altra alqueria del hisn peniscolà,
en 1236, tres anys curts després de la conquesta del castell i no es fera això al mateix
temps amb la veïna i costanera Vinaròs. Aquesta és una de les cartes més tardanes
de l’àrea, sense raó aparent per això. Nosaltres creiem més versemblant que també
s’estenguera una carta cap al 1236 atorgada a Raimundo de Alós i que, no obtenint
els resultats desitjats de poblament, després se’n redactara una altra de més generosa
que, si bé tampoc no va donar un ràpid resultat pràctic, va acabar sent la definitiva i
coneguda per nosaltres en el seu document original.
La carta, anul·lada la primera (de 1236, com la de Benicarló), passaria a ser
discutida pels nous pobladors (des de setembre de 1233) a Peníscola, amb Gil de
Atrosillo. Arribats a un acord amb els prohoms representants de la vila, aquests
passarien a Vinaròs a donar compte als seus representats, és a dir la “Universitat”, que
acceptaria el document, acte que es faria amb gran solemnitat a l’església de la vila,
l’església romànica pensem advocada a sant Joan Baptista.
El seu atractiu devia de ser, com diem, escàs perquè preveient el monarca mig
centenar de pobladors, en 1241, no es va arribar encara al centenar un segle més tard,
cap a 1330, i això malgrat la gran embranzida que va imprimir l’Orde del Temple a
principis de la dècada dels noranta del segle xiii.
Després de l’Orde del Temple, la pressió del qual devia de ser aclaparadora, va
arribar l’Orde de Montesa, amb el qual es van expulsar molts musulmans. Alguns es
van camuflar canviant-se de nom, uns altres convertint-se al cristianisme. A finals del
segle xiv aquí ja no hi quedava ni un sol musulmà. No obstant això, molts dels seus
costums, tradicions i termes han perdurat fins avui en dia.
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Els orígens: Alòs de Balaguer i Alós d’Isil

La població d’Alòs de Balaguer es troba situada a la riba dreta del Segre, les
aigües del qual banyen els peus d’un alt massís. Anomenada del “marquesat”, té
com a patró sant Sebastià. Les aigües del Segre reben les de la Noguera Pallaresa,
formant un angle en el qual s’alça el castell dels Alòs, sobre un monticle. La ciutat
és de carrerons medievals, amb alguns escuts nobiliaris en les façanes. L’església,
sota l’advocació de sant Fèlix, també patró de la vila, acull a l’esquerra l’altar de
Sant Sebastià. Hem apuntat que Alòs es deia del marquesat, ja que era el casal del
marquesat d’Alòs, i possiblement l’origen dels Alòs que van ser presumptament els
primers senyors de Vinaròs. Aquestes terres van ser conquistades als moros bastant
tardanament. Van formar part integrant de la Marca franca, o siga, del que després
serà Catalunya, cap al segle xi. Alòs va pertànyer fins a no fa gaire a Tremp, amb
qui mantenia unes comunicacions molt fluïdes. Més tard, va ser segregat d’aquesta
per a passar a administracions més meridionals. És a dir, que primerament la seua
influència va ser de nord a sud i després va invertir el seu signe. De nord a sud flueix
la Noguera Pallaresa, que naix a l’Alt Pirineu als peus del massís que corona el pic de
Montvalier. Al naixement del riu comença el pla de Beret on s’alça el poble anomenat
curiosament Alós d’Isil (o de Gil, com també se’l coneix) un petit conglomerat de
cases amb una església molt bonica.
Aquesta vall va ser un focus molt important a l’edat mitjana, integrada per un gran
nombre d’esglésies de construcció llombarda dels segles xii i xiii. En són bons exemples
les esglésies de Sant Joan d’Isil, d’Alós, Isavarre i Sant Pere del Burgal. Tota aquesta
regió pertany al Pallars Jussà, i de fet, a l’antic comtat d’Urgell. Aquest comtat va nàixer
en dividir Guifré el Pelós les seues propietats entre els seus fills. El comtat que es va
formar a Urgell li va correspondre al seu fill Sunifred, el qual va morir molt prompte i
el va transferir al seu nebot Borrell, ja comte de Barcelona. És l’any 948 quan Borrell
es nomena a si mateix “comte per la gràcia de Déu” i no per delegació com fins llavors,
d’un altre sobirà. El comte que inaugura la dinastia dels Armengol és el seu fill Armengol
I (992-1010). En el 1095, quan és esmentada per primera vegada l’església d’Alós d’Isil,
regia el comtat Armengol V, que es va educar a Castella, en la cort d’Alfons VI, on va
contraure matrimoni amb María Estefanía, filla de Pedro Ansúrez, comte de Carrión
i Saldaña. Armengol V va estar al capdavant del comtat des de la mort del seu pare,
Armengol IV (1092), fins a la seua pròpia (1102). No podem endinsar-nos més en els
detalls de la història del comtat. El que s’ha apuntat ja és suficient per a relacionar els
Alós amb aquest important comtat franc.
Convé anotar que en el moment de la conquesta de Peníscola, i per descomptat
de l’alqueria dels Beni.Al-Arus, havia mort Armengol VIII, el qual va deixar com a
hereva la seua filla Aurembiaix, que va patir espolis al comtat per part de Guerau de
Cabrera, encara que va mantenir el suport de Jaume I. La situació es va restablir en
1243 en accedir al comtat Armengol IX. És, doncs, un moment crític del comtat quan
Raimundo de Alós segueix Jaume I per acabar sent “senyor” de Bynalaroç.
No sabem si en aquest període del segle xiii el patronímic del nostre Raimundo és
el d’Alós d’Isil, el d’Alòs de Balaguer o del marquesat. El que sí que sabem és que
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Ermita romànica dedicada a Sant Miquel, d’ Alos de Balaguer.

Ermita de Sant Lliser a Alós d’Isil. Portada romànica del segle XI.
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dels oriünds d’Alós, seguint les aigües de la Noguera Pallaresa i les vicissituds de la
reconquesta, van emigrar d’Alós d’Isil (segle xi-xii) i van fundar Alós del marquesat.
És a dir, que són un mateix Alós que conserva el cognom del nostre antecessor.
Hem esmentat sant Sebastià com a patró de la ciutat d’Alòs de Balaguer. En la
seua església se’n venera la imatge, i la seua devoció s’expressa en els gojos que
l’església d’Alós li dedica al sant: “Estant en gran aflicció, el nostre poble d’Alós,
acudí a la protecció, de vos martir poderòs”.
A Vinaròs no tenim cap referència que l’advocació del nostre patró siga deguda a
la pesta. Tampoc no sabem si és aquí (i a Alós) posterior a la Misericòrdia i tampoc no
sabem si la seua data de devoció és anterior a 1233.
Seria molt arriscat insinuar que la devoció a sant Sebastià a Vinaròs va ser
importada per Raimundo de Alós. No obstant això, no podem descartar cap hipòtesi,
atesa la poca documentació que en conservem. Siga quin siga l’origen de la presència
de l’advocació del sant a Vinaròs, cal que quede constància d’aquesta dada.
*****
Alòs de Balaguer, a més de pertànyer al comtat d’Urgell, també va pertànyer al
vescomtat d’Àger. En l’arxiu del vescomtat, hi ha nombrosos documents que fan
referència als Alós. D’aquests, n’hem seleccionat de manera concisa algunes notes
que fan referència als Alós.
Un dels documents tracta del concili que va celebrar el comte junt amb Berenguer,
arquebisbe de Tarragona, i Arnau, bisbe d’Urgell, juntament amb els pròcers i nobles
per establir una pau perpètua en els seus dominis. Juntament amb ells apareix Artal
d’Alós l’any 1187 (doc. núm. 377).
El document núm. 1.024, amb data de 1229, tracta de la concessió que el rei Jaume
II va fer als nobles i al poble de Catalunya en pagament pels diversos serveis prestats.
Entre els beneficiats figura Arnau d’Alós, procurador de Guillem de Montcada, i fill
d’Artal. Així mateix, figuren com a beneficiats Ponç Hugo, vescomte de Cabrera;
Ramon Folch, vescomte de Cardona; Guillem d’Anglesola, i diversos procuradors,
la qual cosa denota el lloc honorífic d’Alós. Així se cita Arnau d’Alós, un important
personatge, entre 1197 i 1219, uns anys abans d’aparéixer en escena Raimundo de
Alós. Va ser Arnau d’Alós el seu pare? Finalment, afegim que Guillem de Montcada
va ser marmessor del rei Jaume I.
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Alós de València

Alós de València

Alós de Barcelona

Alós de Barcelona (Garma)

Alós de Barcelona

Alós de Berga

Alós de Mallorca

Alós de Rosselló

La família dels Alós té sis escuts diferents. Una branca de València té quatre escuts
diferents. Un és el de Vinaròs: Escut partit, a la dreta del cap (a l’esquerra), un ala
d’or sobre camp vermell i un cep vermell sobre camp d’or. Existeix una altra branca
de València, de la casa dels Alós, amb un escut pla que porta en la seva part posterior
un ala de plata i un cep d’or sobre camp vermell. Una branca dels Alós no porta ni ala
ni cep sinó tres magranes d’or i vermell sobre camp blau, similar a la casa de Benau
en el seu solar francès de Avenielle en Poitou. Així ho té la casa de Emanuel, tret que
porta un angul en or en el vèrtex del qual apareix una rosa vermella.
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Els Alós i l’heràldica

Sobre els Alós trobem diverses peculiaritats en l’obra de Martí de Riquer i altres
estudiosos d’heràldica que hem de posar en relleu. L’obra de Riquer pren com a punt
de partida una recerca dels escuts nobiliaris a través de Catalunya, especialment amb
les seues representacions gràfiques no pretén ser exhaustiva ni completa. Cal remarcar
que deixa la porta oberta a altres blasons i a altres branques d’aquesta estirp catalana.
L’ala apareix en l’heràldica europea des del segle xiii amb el nom de penart o
pennart. Així, trobem una reproducció que apareix en el Tractat d’Armoria de Jaume
Ramón Vila, compilat entre els anys 1602 i 1638 (manuscrit de la Biblioteca de
Catalunya), en què es representa un escut amb la denominació dels Alós.
Es tracta d’un escut quarterat amb la denominació, al peu, d’“Alós”. En el quarter
destre del cap (idèntic al sinistre en punta), en camp d’or hi apareix un ós passant
d’atzur, mentre en el quarter sinistre del cap (igual al destre de punta), s’hi representa
una ala d’or. La boca de l’escut és “espanyola” i està adornada en tot el seu perímetre
amb una espècie de pergamí.
D’entre els escuts que apareixen en l’obra de Martí de Riquer, n’hi ha diversos que
porten “ales”. Podem destacar-ne els següents:
1) Alemany de Siscar, té una ala d’atzur en els quarters 1r i 4t, i una espècie de soca
sense fulles ni raïm en or sobre camp d’atzur: “d’argent e tres ales de gules embellides
d’or. Baronia d’Alamany. De argent iii alas de guella en sautor. Alemany de Bellpuig,
porta escartelat primer or un munt de flors de sinoble, uan bordura de pesses del
mateix, segon de argent un ala de gules, bordura de pesses del mateix”; 2) Sentmenat,
en un camper de gules hi ha tres cartells o bitlletes de plata, i en cadascun tres ales
d’atzur: “Amb un ala que ocupa tot el camper al segell de Berenguer de Sentmenat
de l’any 1338”; 3) Almogaver o Almugaver té, en camper d’or, amb bordura de peces
de sable, una ala d’atzur: “Al segell d’Antich Almogàver del segle XV i al claustre de
la Catedral de Barcelona”; 4) Senesterra: “de gules a un ala d’argent embellia de
sable e una bordura de pesses”; 5) Lanuça, escut quarterat de sable i una ala de plata;
6) Almaric, en camper d’atzur o ala d’or; 7) Gandia-Villena, una ala de la qual surt
una mà amb una espasa; 8) Francisco Alió, un escut amb una ala, que es troba en el
claustre de la catedral de Girona. Aquesta sepultura es conserva in situ, i en la qual hi
ha esculpit un text transcrit del llatí: “Aquí yace Francisco de Alió, que fue canónigo
de esta sede y cantor sagrado el cual nacido en la paz del señor falleció en la flor de
su juventud. En el año de su muerte a nonas kalendas de junio (22 de mayo) célibe.
Ascendió para unirse a las alturas angelicales”.
Veiem que en els exemples d’heràldica catalana l’“ala” sempre apareix sola. Cal
ressaltar aquesta particularitat, atés que és més freqüent que estiga constituït per dues
ales unides i amb les extremitats dirigides envers el cap de l’escut, detall que rep el
nom de vol. Però quan solament hi figura una ala es denomina mig vol. Ara bé, si l’ala
apareix invertida ha de blasonar-se com vol abaissé o demi-vol abaissé, anomenat
pels heraldistes simplement “ala”. A Catalunya, el més corrent és el demi-vol abaissé.
Anotem que les tres ales que apareixen en l’escut dels Sentmenat són anomenades
per Bernat Mestre “alas de pelagrí”, denominació que podem traduir com a ales
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de falcó. Martí de Riquer dedica una referència a les trobes de Jaume Febrer en les
quals destaca que: “Les troves de mossen Jaume Febrer pueden ser válidas si son
consideradas un documento sobre la heráldica valenciana de la segunda mitad del
siglo XVIII, pero se han de utilizar con prudencia y crítica, y nunca como si fuesen
una fuente medieval”. El fet de ser “valencians” i ser posteriors a 1550, en què s’atura
Riquer, fa que no aparega cap dels blasons que recull Jaume Febrer (Onofre Esquerdo
segons diu de Riquer).
A través de l’obra de Riquer podem seguir els blasons en els quals campeja una
vinya o, per a ser més exactes, un “cep de vinya”. Així trobem els següents:
Satrilla: “de or una cep de sinoble”, “cep de vinya”. Vinyals: “serment de sinoble
los raims embellits de argent”. Antonio Sibil: “un cep de sinoble d’or”. Aquest últim
està reproduït en l’obra, i com diu la seua descripció, Armorial dels canonges de la
Seu de Barcelona. Sobre camp d’or, un cep amb sarments i raïm de sinople (verd).
L’escut dels Satrilla es blasona pla i en camp d’or hi ha un cep de sinople (verd).
Un cep amb les sarments i els raïms tal com apareix en l’escut de Vinaròs. És
interessant ―i considerant que aquest escut està representat en el segell de Bonanat
Satrilla― rastrejar les referències històriques i heràldiques d’aquest personatge i del
seu llinatge, per si tinguera relació amb els Alós, encara que la seua aparició històrica
és de finals de 1463. Apareix en els armorials de Tarafa reeditat com a Crónica dels
cavalles catalans i en el Nobiliari general català de Francesc Doménech i Roura.
Segons l’obra d’Alós i Dou, recollida per Bassegoda, (4) amb relació als Alós
podem llegir amb referència a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona que
entrant a ma dreta del portal major hi ha les losanjes del Dufort. A la capella de
l’Ecce Homo veiem el dels Savalls, amb els cervols, i al dessota les tres corones dels
Montero, enllaçant amb les ales i els ossos dels Alós”. Si es visita el temple, no hi ha
cap constància del blasó dels Alós, ni en els murs ni en el paviment.
Tornant al llibre d’Alós i Dou, podem veure que aquells escuts dels Alós amb l’ala
i l’ós passant en escut quarterat, pertanyents al mercader Arnau o Arnaldo de Alós,
corresponen a un benefici que es va establir a Santa Maria cap a l’any 1391 i que es
devien de trobar en la capella del segle dènou i no en la segona, que és on havien
d’estar. En aquesta segona capella, segons Alós i Dou, es troba la sepultura de Baltasar
de Montero i González de Soria, casat amb Mariana de Alós i Rius. La sepultura és de
l’any 1741. No obstant això, en aquesta sepultura no apareix l’ala de l’escut dels Alós.
Segons apunta Bassegoda sobre Santa Maria: “En las paredes laterales se ven los
blasones de Arnaldo de Alós, mercader, que instituyó el beneficio de Nuestra Señora
de las Nieves y San Julián el 21 de enero de 1391. El patronato pertenece a los Duques
de Hijar. Estos dos blasones, uno en cada pared están pintados, pero habiendo sido
blanqueados apenas se distinguían. Tienen forma losanjeada y cuartelan 1º y 4º en
campo de gules un ala de oro, 2º y 3º en campo de oro un oso pasante de sable.
Perteneció al mismo beneficio un cáliz ojival que se conserva en el Archivo de la
Comunidad, en cuyo nudo se ven alternados el oso y el ala, blasón de Arnaldo de
Alós”. Basegoda va recollir les notes d’Alós i Dou i també del beneficiat de la basílica,
de les quals cita que “A la capella del Ecce Hom veiem el dels Savall, amb els cervols,
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i al desota les tres corones dels Montero, enllaçant amb les ales i ossos dels Alós”.
Ja hem constatar l’existència d’Arnau d’Alós en el comtat d’Urgell. Per poder
col·locar les armes familiars en aquest temple calia haver-lo costejat amb importants
quantitats de diners, mentre que per a ser enterrat no n’era necessària una gran
quantitat. Al paviment apareix una llosa amb la inscripció del gremi de la gent del
mar, que en aquell lloc i en la Barcelona de l’època havien de ser estaments d’alt rang,
la qual cosa denota la importància dels Alós, que van arribar a ser procuradors dels
Montcada.
Cal deixar constància que a l’ermita de Vinaròs es conserva un escut amb l’ala
i la vinya. No coneixem en heràldica aquesta versió, però sí que veiem que és una
disposició semblant a la que dóna Carraffa per a les branques de Mallorca i Barcelona,
però amb l’ala i l’ós. Tots els escuts que coneixem posteriors ja col·loquen invertides
l’ala i la vinya.
Mostrem el blasó d’Arnau d’Alós segons apareix en l’obra d’Alós i Dou i que
reprodueix Bassegoda indicant tan sols que és estrany que la boca siga en losange, en
rombe, ja que aquesta forma estava dedicada únicament i exclusivament a les dames.
Solament trobem l’explicació que si bé el “benefici” fóra instituït per un home, la
capella fóra pagada per una dona. (5)
L’“ala” no és un emblema exclusiu dels “Alós”. D’això queda constància en els
diversos tractats d’heràldica. Almenys fins a l’any 1550 hi ha nombrosos llinatges
que tenen l’ala en l’escut: els Alemany, Senesterra, Setmenat, Casanyes, Malrich,
Gombáu, Alegre, Vidal, Alegra, Alentorn, Sanç, Alió, Almogaver, Lanuça, Abreu,
Alapont, Albalat, Alegre, Alepus, Almenar, i un llarg etcètera. En l’actualitat, l’únic
Alós que hi figura té l’escut que ostenten els hereus de Fernando de Alós i Fontcuberta,
que prové del marqués de Dou.

Escut dels Alós del “Tractat d’Armoria”
de Jaume Ramon Vila.

Escut de la capella de Sant Maties i Santa Elena del claustre
de la Catedral de Barcelona. Segle XV.
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Escut dels Cervelló. Pavés de
1,22 x 0’66 cm., i tarja de 0’72
x 0’6 cm. Provinents de la capella dels Cervelló de la Cartoixa
de Valldecrist d’ Altura. Museu
de Castelló.

Detall de l’escut dels Alaix a la lauda sepulcral dels Oliver-Alaix.
Any 1419. Catedral de Tortosa.

Escuts heràldics dels Alemany.
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Història i llinatge dels Alós

Segons podem llegir en El solar catalán, valenciano y balear de García Carraffa,
els Alós pertanyen al noble llinatge català. “Sus solares son del Rosellón, de Barcelona
y de la villa de Berga. Mosen Jaime Febrer habla del capitán Raimundo Alós que
desde Cataluña acudió a la conquista de Valencia sirviendo al rey don Jaime I, y cuya
valentía y altivez produjo admiración entre los moros. Se halló en el asalto y toma
de Játiva, por lo que el rey le dejó heredado en ella. Los caballeros templarios le
nombraron bailío o gobernador de Alcalá de Chisvert, como uno de sus pobladores.
Se estableció en Vinaroz y sus descendientes dieron motivo a las ramas del reino de
Valencia”. Armas: el capitán Raimundo d’Alós que asistió a la conquista de Valencia
trae de gules, con un ala de oro, partido de oro, con una cepa con hojas y frutos, de
gules. La villa de Vinaroz que reconoce a dicho Raimundo de Alós por primer señor,
después de la conquista de Valencia, conserva aún sus primitivos blasones. Así los
traen también algunas líneas de Valencia. En campo de gules un sarmiento o cepa de
oro, surmontado de una ala de plata. Otros también de Valencia traen un escudo de
plata con un ala bajada o de sable. Los de Rosellón y los de Aragón traen escudo de
azur, con tres granadas de oro, que tienen los granos de gules”.
La primera referència als Alós la trobem en l’obra de Tarazona, en la qual cita un
“catlan” d’Alós l’any 741. (6) “Señor que lo es en el día de mi señora la marquesa de
Cartellá y Moya, que muy cristianamente cumple con la condición, favoreciendo a aquellos
contribuyentes en sus necesidades. Y hay algunos otros que aun poseen otras “Catlanias”
y toman la renta”. En el tom tercer menciona don Alós entre diversos cavallers que van
acompanyar a coronar i armar els comtes de Tarragona, Urgell i Empúries, així com els
tornejos i les festes que van celebrar en presència dels moros, l’any 743.
Les primeres referències als Alós en les nostres comarques la trobem a Tortosa en
el segle xii. En un document datat el 18 d’octubre de 1148, durant el setge de Tortosa,
s’esmenta els cavallers que hi participen, entre els quals figura Bertran d’Alós.
En un document datat el 29 d’abril de 1182, se cita el canonge de la catedral de
Tortosa, Guillem d’Alós. Està signat per Berenguer d’Avinyó, mestre de la Milícia de
Provença i Hispània; per Ramon de Cubelles, comanador de Tortosa i Miravet, i pel
bisbe Ponç de Mulnells.
Amb referència a la defunció en 1193 del bisbe Ponç de Mulnells, L. Pagarolas cita
en un document datat en el mes d’agost de 1197 el nou “bisbe Gombáu, el prior Ponç,
el cambrer Guillem d’Alós i el sagristà Ponç amb alters canonges...”. El 7 d’abril de
1182 trobem en un acord entre personatges del Temple i de la cúria Guillem d’Alós,
“sacerdotsis et canonici”. D’aquesta dada podem deduir que Guillem de Alós va ser
“cambrer”, canonge i sacerdot de la cúria episcopal tortosina en les dates esmentades.
Hi ha altres documents que el citen, però en nomenar-lo solament com Guillem o
“Guillelmi” ho obviem per no constar-hi el cognom Alós.
El 19 de maig de 1187, en l’església de Castelló de Farfanya se signa el document
de fidelitat al comte Ermengol VIII. Rubriquen el document el comte, el vescomte
Ponç Guerau de Cabrera i tots els nobles. En total, 113 nobles de “Noguera a Noguera,
i del Montsec al terme de Corbins, als termes i castells de Bellmunt, Fet, Finsters i
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Blancafort, al comtat d’Urgell, així com als castells i termes de Montmagastre, Artesa
i Comiols; com també acepta de rebre la moneda agramuntesa en aquest territori”.
Entre els signants hi ha R. de Alós i G. de Alós, juntament amb tots els nobles signataris
del tractat, “pròcers” i “feudataris”. Per això es va estendre el document corresponent
signat per tots els afectats en aquesta “treva i pau” que el comte Ermengol VIII va
establir en els seus dominis.
Independentment del contingut del document, (7) cal ressaltar el conjunt de les
signatures que n’apareixen al peu, i que en sumen divuit, més “omnes isti quórum
nomina et superius et inferius scripta sunt, iuraverunt pacem e treguam istam” i
segueixen cinquanta-sis signatures més. Al final del document apareix citat R. d’Alós.
Ignorem a qui es refereix la “R” inicial, però tenint en compte que els noms més
comuns de l’època són Ramon, Rotllan, Raimundo i Rodrigo, descartant aquest últim
per ser inexistent en aquestes terres en aquest període, i que Rotllan és molt escàs,
queden Ramon o Raimundo, que realment és el mateix nom, per la qual cosa sembla
obvi que siga Raimundo de Alós. És una data molt primerenca el 1233, ja que se
suposa que en aqueixa data de 1187, Raimundo de Alós ja era un cavaller notable
i important, senyor d’algun castell, segurament d’Alós, amb contribucions pròpies
per a signar un document de “treva i pau” amb el seu senyor, el comte d’Urgell,
possessió que rebria del seu pare, de nom homònim, fet no només corrent sinó que
en certs casos fins i tot preceptiu, com ocorre amb Armengol. El que queda clar és
que a finals del segle xii existien ambdós personatges, un d’ells anomenat amb tota
seguretat “Raimundo” de Alós, a Alòs de Balaguer, on hi ha un castell molt important
del comtat d’Urgell, i G. (Guillem) d’Alós.
*****
És ben sabut que Raimundo de Alós està considerat com el primer senyor de
Vinaròs, si bé és cert que no existeix cap document que ho ateste.
Per a recopilar tota aquella informació pertinent relativa als Alós, sobretot en
l’època que ens interessa, hem partit de la Genealogía de la familia de Alós, escrita
per José Mª de Alós i de Dou, editada a Barcelona per l’Hormiga de Oro. En la seua
primera pàgina i sota l’epígraf “Noticias generales” apareix la citada troba 37 de
mossén Jaume Febrer, presa de l’edició de 1796, en la qual es diu: “Ramón de Alós
era un capitán que bajo su gente desde Cataluña, permaneciendo en Vinaroz donde
se estableció. Mostrase valeroso en el asalto de Xátiva, razón por la cual el rey don
Jaime I, el Conquistador, le donó heredades y casas. Los Templarios lo hicieron
“batlle” de Xivert, en razón de haber sido poblador de la plaza”. A més, com és
habitual, descriu l’escut d’aquest cavaller dient que té una “ala” i un “cep” en campers
trastocats d’or i roig. És a dir, en camper destre, una ala d’or, i en camper sinistre, un
cep de gules d’or.
Els membres més antics del llinatge dels Alós dels quals es fa referència en les
diferents genealogies són els següents:
Guillermo de Alós. En 1197 i 1203 segons el pare Villanueva, va militar en el Temple. (8)
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Romeu de Alós i Arnaldo Bosch ens apareixen documentats al maig de 1273 quan
permuten amb els templers els drets que tenien en el denominat “Soto del Rei” a Lleida.
Jaume de Alós apareix citat com a vicari del rei Pere III a Lleida, al març de 1343,
perquè “tomase razón de lo que el señor Rey de Mallorca y sus súbditos poseían en
feudo de S.M.”.
Arnau o Arnaldo de Alós apareix documentat com un dels cavallers catalans
assistents a les Corts que va convocar Jaume II a Barcelona, en 1292. L’any 1299 el
rei Jaume II el nomena procurador, marmessor reial i senescal de Catalunya, pels molts
serveis prestats. (9) Així mateix, se li ordena procurar la cisa l’any 1293. Pertanyia a
l’Orde de Sant Joan i va ser prior de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem a Catalunya. (10)
Fra Pedro de Alós. Entre els anys 1298 i 1302 està documentat com a governador
de la comanda de la reial casa del Puig. En 1300 juntament amb Fra Domingo de San
Pedro, tots dos de l’Orde de Nostra Senyora de la Mercè, van passar a Alger, on van
alliberar 187 captius cristians. (11) En 1307 era prior del Puig. Fou capellà del mestre
Pedro de Amer entre 1293 i 1294, al qual va nomenar vicari i comanador del Puig, en
1298, a més de prior. Pocs clergues van ocupar alguna posició d’autoritat posteriorment
a 1260. En van ser excepcions: Guillem d’Isona, Guillem de Castellfollit i el mateix
Pere d’Alós.
Geralda de Alós, senyora del lloc de Boars, en 1307.
Bernardo de Alós, batle reial d’Alcalà (de Xivert) l’any 1315.
Berenguer de Alós, senyor dels llocs d’Alós, Baldemar i de la Nou, al gener de
1322, en ocasió de prestar homenatge al rei Jaume II d’Aragó. L’any 1323 apareix
citat com a veguer de Tortosa i de la Ribera de l’Ebre, i el 27 de novembre va ser cridat
pel rei Alfons III a les reunions de Montblanc i Barcelona al desembre, per prestar
homenatge.
Francisco de Alós, enviat pel rei Alfons III al juliol de l’any 1328 per a prestar
diversos serveis reials.
Juan d’Alós va ser regidor de Barcelona cap al primer quart del segle xiii.
José Francisco de Alós va ser corregidor de Barcelona en aquestes mateixes dates.
Fra Arnaldo de Alós va ser lloctinent del Gran Priorat de Catalunya de la Religió
de Sant Joan de Jerusalem en 1238, i des de 1328 fins a 1333 va ser el gran prior dels
hospitalers de Catalunya, i conseller reial en 1322.
Constanza de Alós, religiosa santjoanista recollida en el monestir d’Alguaire entre
els anys 1330 i 1348.
Arnaldo o Arnau de Alós, ciutadà de Barcelona, laic, documentat el 12 d’agost de
1387 en ocasió d’atorgar una carta de pagament a favor del rei Joan I i la reina Violant,
sobre rendes de les salines d’Arcos i Gaiel, i sobre l’aljama de Saragossa. També
apareix documentat el 21 de gener de 1391 amb motiu de fundar un benefici en la
parròquia de Santa Maria del Mar a Barcelona sota l’advocació de sant Julià i de Santa
Maria de les Neus. En 1391 obté una determinada remuneració per la reina Violant.
Pedro de Alós, comissionat i apoderat de la reina mare en 1396.
Guillermo de Alós, que assisteix com a membre del braç o estament militar per
Catalunya en les Corts celebrades a Sant Cugat del Vallès pel rei Alfons V l’any 1419.
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Batle reial de la vila d’Inca en 1410. (Infantis Petri fº 16, nº 49 de 1269 a 1276).
Francisco de Alós (1436-1442), natural de Berga, va ser abat de Santa Maria de
Bellpuig de les Avellanes. Va assistir a les Corts del Principat en 1438 i 1440. Fill
de Bernardo de Alós, investit amb l’esperó daurat pel rei Ferran I en 1412, i nét de
Pedro Guillermo de Alós, cavaller de Berga, va aconseguir el privilegi de generós
del rei Pere IV el Cerimoniós el 31 de gener de 1383, i va ser investit amb la dignitat
d’eqüestre d’acord amb l’establert per les Constitucions i altres drets de Catalunya.
Va ser germà de Francisco Berenguer de Alós, assistent a les Corts de Barcelona en
1436.
Relació dels personatges documentats del llinatge dels Alós fins al segle xv.
R. o A. de Alós……………… 1187 (12)
G. de Alós………...........…… 1187
Guillermo de Alós .................. 1197
Guillermo de Alós .................. 1203
Raimundo de Alós.................. 1233-1235
Ramón de Alós....................... 7 de febrer de 1244
Ramón de Alós........................ 6 idus de maig de 1271
Ramón de Alós........................ 7 calendes de maig de 1273
Romeu de Alós ...................... 10 calendes de maig de 1273
Ramón de Alós........................ 7 calendes de juliol de 1280
Ramón de Alós....................... 1284
Ramón de Alós....................... 5 calendes de juny de 1284
Arnaldo de Alós...................... 1294
Raymundo de Alós................. 1293
Arnau de Alós......................... 1299
Fra Pedro de Alós................... de 1298 a 1302
Fra Pedro de Alós................... 1300
Geralda de Alós...................... 1307
Bernardo de Alós ..................... 1315
Berenguer de Alós ..................... 2 nones de gener de 1322
Berenguer de Alós ..................... 1323
Berenguer de Alós ..................... 2 nones de gener de 1322
Francisco de Alós ..................... 1328
Fra Arnaldo de Alós ................. 1328
Fra Arnaldo de Alós ................ De 1328 a 1333
Juan de Alós ............................. De 1328 a 1358
José Francisco de Alós ............ De 1328 a 1358
Arnaldo de Alós ....................... 1330
Constanza de Alós ..................... De 1330 a 1348
Fra Arnaldo de Alós ................. 1332
Jaime de Alós .......................... Idus de març de 1343
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Arnaldo de Alós ..................... 12 d’agost de 1387
Arnaldo de Alós ....................... 21 de gener de 1391
Arnaldo de Alós ....................... 1391
Pedro de Alós .......................... 1396
Guillermo de Alós ..................... 1410
Guillermo de Alós ..................... 1419
Berenguer de Alós ..................... 1421
Gabriel de Alós ......................... 1423
Berenguer de Alós ..................... 1431
Francisco de Alós ...................... 1436-1442
Gabriel de Alós ........................ 1453
Miguel de Alós ........................ 1478
Antonio de Alós ........................ 1478
Podríem aportar moltes més referències relatives als Alós, encara que ja tardanes i
sense més repercussió en el període que ens ocupa. Excepte en aquests casos:
Guerau Alemany V, comte de Cervelló i senyor del Castell d’Alós, mort en 1193.
Leonor d’Alós, propietària de la carlania d’Alós, que en 1489 va passar a la seua
filla Isabel de Escarrer.
Segons Simó Santonja, Jaume I va estar a Alós abans de finalitzar l’any 1275. De
moment, solament podem determinar que a mitjan maig de 1275 el monarca estava
a Perpinyà. Va rebre el repte de duel del vescomte de Cardona, que estava a Àger
(vescomtat al qual pertany Alós). Com a resposta, el monarca va sortir cap a la Bisbal
on després de rebre gent de Barcelona, va marxar sobre el castell de Calabuig, que
era de Dalmau de Rocabertí. El va prendre i va manar derrocar-lo. Seguidament,
per mar va prendre el castell de Roses, cap a mitjan juny. Alçant el setge el rei va
marxar a Girona, on els nobles li pregaren que convocara corts a Lleida. El monarca
va marxar a Barcelona al setembre i d’allí a Lleida, on també va acudir el vescomte de
Cardona. De Lleida, concluses les corts, va passar a Tortosa. Esdevinguda una forta
rebel·lió a València, va sortir de Tortosa a principis de l’any 1276. Simó Santonja
ofereix el següent itinerari: Perpinyà, Pontós, Roses, Girona, Viladecans, Vimbodí,
Alòs i després del 9 de desembre, a València. Com podem comprovar, tot queda una
mica confús i no en podem dir res de la seua estada a Alòs, en ocasió de les seues
diferències amb el comte de Cardona i de la seua estada a Lleida amb motiu de les
Corts de 1275.
******
Hem tractat d’establir una relació, d’una banda, entre els cavallers que apareixen
en els documents d’arxiu, sobretot els d’Àger i la conquesta de València, entre mitjan
segle xii i mitjan segle xiii i, d’altra banda, els textos que narren accions guerreres
o diplomàtiques en les nostres terres en el segle xiii per trobar una correspondència
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de llinatges entre tots dos. És interessant constatar que en la seua Crònica, el rei
Jaume I esmenta pocs cavallers i sempre del seu entorn més restringit. Naturalment,
hi ha altres textos com la Crónica de Viciana o els Anales de Zurita. No obstant això,
aquesta absència ens planteja el dubte de l’escassa participació dels cavallers d’Urgell
en la conquesta de València. Dels personatges que Caresmar ens deixa reflectits en
els documents que transcriu entre 1187 i 1244 trobem en Zurita els llinatges dels
Anglesola, els Cervelló, els Cervera, els Claramunt, els Montcada, etc. Amb referència
a aquests últims, destaquem un document que fa referència a l’estada a Itàlia en 1297
de Guillem Ramon de Montcada, en el qual apareix juntament amb Arnau d’Alós, que
era el seu procurador. Gaspar Escolano cita en el seu capítol XIII que “todo esto ― la
divisió de la jurisdicció hospitalera en dues àrees separades per l’Ebre― fue resuelto
y determinado en Amposta en presencia del reverendísimo señor Don Frey Eloy de
Vilanova; i per la qual cosa entenem que, abans de l’any 1319, ja trobem Arnau d’Alós
com a prior de Catalunya. En els documents de Caresmar sobre el comtat d’Urgell
trobem Arnau d’Alós com a procurador de Guillem de Montcada, l’any 1299. A més
del citat A. o R. d’Alós de 1187 que seria amb tota seguretat Raimundo de Alós, el
mateix o el seu pare.
Podem apuntar sobre aquest tema que el castell i lloc d’Amposta, juntament amb
altres béns i drets, van ser donats pel comte Ramon Berenguer IV a l’Orde de Sant Joan
de Jerusalem. Aquesta donació es va formalitzar solemnement amb una escriptura
l’any 1149. En aquella època, l’Orde, juntament amb la del Temple, posseïen poder i
extensions en aquesta zona del sud de Catalunya. Cal tenir en compte que Tortosa era
conquistada als moros i que el Sénia passava a ser frontera amb l’islam. Precisament,
aquesta escriptura va ser feta a la ciutat de Lleida i que entre els signants hi figura
Guillem de Montcada que, juntament amb els seus fills, concedeix, aprova i confirma
aquesta donació, els quals en la presa de Tortosa van quedar com a amos de bona part
de la ciutat i el seu entorn. No obstant això, queda lluny del primer Alós documentat
en 1187. Amb aquestes conquestes, l’orde estructura les seues possessions sota la
denominació de la castellania d’Amposta, tot i que la ciutat no adquireix importancia,
atés que el mestre residia a Saragossa. Tant és així que pel bescanvi de 1280 Amposta
passa a ser del rei, contra les places d’Onda i Gallur que passen a l’Hospital. La
importància de l’Orde va comportar que en 1219 es decidira la creació del gran priorat
de Catalunya. Va ser llavors quan la castellania d’Amposta va passar a la comanda
d’Ulldecona, amb el seu castell. Quedava així tot Catalunya per al priorat, en mans
d’Arnau d’Alós, excepte el sud per a la castellania. I no ha de sorprendre la inexistència
de possessions en el regne de València ja que el nou Orde de Montesa passava a ser
senyor de les antigues possessions de l’Hospital en terres valencianes. Els Montcada,
a la casa dels quals estava adscrita els Alós, va ser la que va donar lloc al llinatge que
va quedar establit en les nostres terres.
*****
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En l’obra d’Hipólito Samper, Montesa ilustrada, apareix Fr. Francisco de Alós,
un important personatge de l’Orde. El 15 de febrer de 1506, Fr. Bernardo Despuig
va accedir al càrrec de mestre de l’orde, en el qual es va mantenir fins a la seua mort,
que va esdevenir el 3 de juliol de 1537. Uns dies després, el 17 de juliol de 1537, va
ser triat el seu successor, Fr. Francisco Llançol de Romaní, el qual va regir l’orde
fins al 12 de març de 1544. A Francisco de Alós el trobem documentat el 9 d’octubre
de 1535, sent mestre Fr. Bernardo Despuig, que ocupava en aquells dies el càrrec de
subclavari de l’Orde de Montesa, mentre que el comanador de Vinaròs era Fr. Juan
Nofre Peñarroja.
Fr. Francisco de Alós va escalar al llarg de la seua carrera als llocs més elevats
de l’orde. Va arribar a ser subcomanador, càrrec que ocupava a la mort del mestre.
Sota el mandat de Llançol de Romaní va ocupar el càrrec de procurador, i es troba
documentat com a tal l’1 de juliol de 1541 en ocasió del Capítol de València. “En la
elección de, Ilmo. Señor Frey Don Francisco Llançol de Romaní, XIIIº Maestre de
nuestra Orden, por no haber Comendador Mayor, nombró la Orden un caballero por
presidente del Capítulo, para que convocara elecciones e hiciera los demás actos que
pudiera hacer el comendador mayor, con estar el sub-comendador que lo era Frey
Francisco Juan de Alós, caballero, no hizo función alguna de su Oficio sino que se
sentó en el lugar de su antigüedad”.
Així mateix apareix documentat com a comanador d’Alcalá de Xivert el dia 2 de
desembre de 1563. “Frey Francisco Juan Alós, comendador de la setena encomienda
de Montesa, de presente en este año de MDLXIII (1563) dejó al convento de Montesa
ciertas cantidades para unas obras pías, y en el día tres de dicho mes hizo el convento
la aceptación de las mismas”.
Un altre esment que fa Samper data de l’1 de juliol de 1541, en el qual figura Fr.
Francisco Juan de Alós com a comanador del lloc de Castellfabib, en el moment en
què ho era d’Alcalà Fr. Felipe de Loris. “La encomienda de Alcalá de Xivert tenía tres
villas, la primera era Xivert, la segunda Alcalá y la tercera Polpiz, pero ahora solo
queda Alcalá, por haberse despoblado las demás. En todos estos territorios tiene el
Comendador jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio. Responde
treinta libras por una compañía y hoy la administra con título de usufructuaria mi
señora doña Margarita de Eril, condesa de Eril y Camarera mayor de la señora
Emperatiz”. (13)
Finalment, l’any 1561 trobem Francisco de Alós documentat com a responsable
del benefici de Sant Joan fundat en l’altar major de Lleida, d’on era oriünd, encara
que no pensem que es tracte de la mateixa persona. I també un altre Francisco de Alós
en 1639.
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Els Alós i la seua relació amb els nobles

A mesura que tractem la presència dels Alós que van prendre part en la conquesta
d’aquestes terres del Maestrat, trobem altres nobles amb els quals van tenir una estreta
relació, com els Montcada, els Centelles i els Alemany.
Els Montcada va ser un llinatge dels més preclars de Catalunya, lligats amb força
freqüència amb les famílies reials d’Aragó. Com pràcticament tots els llinatges que van
formar les cases nobles de la Catalunya Vella són d’ascendència germànica o franca, i
van arribar amb Carlos Martel en la persecució morisca. Van penetrar per la Vall d’Aran,
descendint per les valls pirinenques. El primer Montcada documentat és Guillem I de
Montcada, o de Muntanyola. Del seu matrimoni amb Toda nasqueren les dues branques:
de Bearn, amb Guillem, i de Tortosa, amb Ramon el Vell. Existeix un document datat
al maig de l’any 1187, que transcriuen Caresmar i Villanueva, en el qual apareix com a
signant Ramon de Alós, juntament amb 50 signants més, un dels primers és Alós, i és el
primer document del qual tenim constància que apareix un Alós.
En un altre document, datat en 1299, amb motiu de la donació de franquícies als
cavallers i nobles d’Aragó, per part del rei, apareix entre les signatures la d’Arnau de Alós,
procurador de Guillem de Montcada. Sense cap dubte per la data, es tracta de Guillem II
de Montcada, senyor de Fraga i castellà de Peníscola, fill de Ramon III de Montcada.
Veiem, doncs, com s’entrellacen en la història els noms dels Alós i els Montcada.
Així mateix, els trobem en la presa de Xàtiva en 1244, on apareix Ramon de Alós, a qui
es van donar terres i gabelles en aquella comarca. Per cert, davant aquells murs es van
donar cita dos cavallers més, ben coneguts. Un era Pelegrín de Atrosillo, que seria famós
a Mallorca, i l’altre Gil de Atrosillo, que apareix a la carta de poblament de Vinaròs.
Els Atrosillo pertanyen a un llinatge aragonés, documentats des del regnat de Pere I.
García de Atrosillo va participar en la batalla d’Alcoraz i en la conquesta d’Osca. Gil de
Atrosillo figura, segons la tradició, entre els nobles executats per Ramir II a Osca, però
el seu parent Alamán apareix benvist per Alfons II l’any 1164. Pelegrín i Gil de Atrosillo
gestionaren en nom del rei Jaume I l’ajuda per a l’alliberament de Lope de Albero l’any
1220, i en 1226 van ajudar el monarca en l’ocupació de Lascellas. Ambdós Atrosillo
figuren en la rendició de Bairén, en la conquesta de Xàtiva, en el tractat d’Almirra i en
les Corts d’Alcanyís. Gil, ja gran, es va retirar a Estercuel com a senyor de Monclús.
En 1260 va atorgar Santa Maria de l’Olivar precisament a l’Orde de la Mercè. Els seus
descendents Lope Ferrench, Gil, María i Elvira Gil van seguir contribuint al manteniment
de l’Olivar. (14) Pelegrín de Atrosillo va estar casat amb Sancha López, filla de López
de Albero, en 1281, i va rebre la vila d’Alcorisa en poder de l’Orde de Calatrava. Jaume
I li va concedir les localitats d’Ailés, Jaulín i Lagunas (A.C.L.)
Ramon o Raimundo de Alós és considerat per la tradició, per les trobes de Jaume
Febrer i per les seues armes que han perdurat en la nostra ciutat, com a primer senyor
de Vinaròs, encara que aquesta dada no la tenim ni per certa ni documentada. No és
aventurat suposar-lo aquí en 1234, en la conquesta d’aquestes terres, i fou ell mateix
qui prendria per assalt les muralles de Xàtiva en 1244. Més dubtós és que es tracte
del mateix que signa el document de 1187, cinquanta-set anys abans. A pesar que
en aquella època s’ordenaven cavallers a una edat molt primerenca, i molts d’ells
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morien amb una edad avançada (com el mateix Jaume I o un Montcada que va morir
en combat als vuitanta anys) sembla més prudent considerar el segon fill de l’anterior.
Per exemple, hi ha un Atrosillo que la tradició diu que va ser ajusticiat en la campanya
d’Osca i el mateix Gil de Atrosillo que moria, ja ancià, en 1260.
Donem quasi per segur que l’escut que es conserva en el denominat “portalet”
del carrer Major de Vinaròs pertany a l’estirp dels Alemany. Els Alemany, Alamán
o Alemán són una estirp d’origen germànic, igual que els Montcada. Provenen del
comtat de Stolberg, de la casa reial de Baviera. Trobem un tal Ansulfo com a cap
de llinatge, com a senyor de Montagut, casat amb Druda, a mitjan segle x. Com que
van ser senyors de Cervelló, se’ls coneix i cognomena d’ambdues maneres. El més
interessant és que se’ls troba freqüentment emparentats amb els Montcada, i fins i tot
hem d’assenyalar que Guerau Alemany V està documentat com a “señor de Alós”.
Si els Alemany porten en les armes l’“ala caiguda”, els Cervelló, en sentit estricte,
llueixen un cérvol als blasons. D’aquests podem destacar la branca que va ser senyora
d’Orpesa, amb baronia i comtat, lligats als Centelles. Remarquem que Pedro de
Centelles, fill de Berenguer Arnau de Centelles, es va casar amb Francisca Llançol
de Romaní. D’aquest matrimoni va nàixer una xiqueta que es va casar amb Gaspar
Mercader, baró de Bunyol, i amb la qual s’extingiria la branca d’Orpesa. Per cert,
referent a això, cal apuntar que del matrimoni de Manuel Llançol de Romaní amb
Beatriz Exarch van nàixer dos fills, Luis, pare de Francisca, i Francisco, que seria amb
el temps mestre de Montesa i qui donaria a Vinaròs el títol de vila.
Seguint amb els Montcada, aquests havien rebut donacions en temps de Ramon
Berenguer III (1136) i les van seguir obtenint de Ramon Berenguer IV. Aquest els va
donar un terç de la vila de Tortosa i la Suda, quan va ser conquistada en 1148. Però el
rei també els va donar el castell de Peníscola “para cuando fuera conquistado”. Per
això va intentar conquistar-lo Guillem I de Montcada. No obstant això, mort el donant
i sense renovar la concessió quan es va prendre en 1234, no van poder ser senyors de
la plaça, tanmateix havien obtingut anys abans, en 1190, el castell d’Ulldecona, que
havia sigut de l’Orde de l’Hospital des de 1178, i que passaria de nou a l’orde en 1241,
precisament l’any en què s’atorgava la carta de poblament de Vinaròs. Més tard, els
Montcada serien castellans de Peníscola en diverses ocasions.
Encara que això excedisca el període cronològic que estem tractant, volem deixar
constància d’un fet que relaciona els personatges de què parlem. A principis del segle
xvi, va tenir lloc la campanya d’Itàlia de l’emperador Carles V, i I d’Espanya, contra el
Papa. En ella va prendre part un valerós capità anomenat Joan Cervelló i de Centelles,
armat cavaller pel mateix rei i mort en 1551. Aquest cavaller estava sota les ordres
d’Hug de Montcada i de Cardona, besoncle de Francesc I de Montcada. Aquest,
nascut a Xiva, va exercir una delicada missió diplomàtica i militar enfront del Papa,
de qui va aconseguir la deposició de les armes després del saqueig de Roma en 1527.
Havia sigut capità de l’Armada del Mediterrani i comanador de Santa Eufremia, entre
molts altres càrrecs.
Doncs bé, gràcies a la seua defensa de la basílica de Letrán, va ser tallada una
làpida amb els noms i les armes dels cavallers que formaven part de la seua host que
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van merèixer un reconeixement per la seua acció. Entre els cavallers que figuraven en
la làpida, amb els seus blasons hi ha un Alós, del qual es desconeix el nom.
I ja que hem citat els Centelles, recordem que aquests es van situar al capdavant
del “parlament de fora”, que es va establir a Vinaròs en 1411 amb motiu de les lluites
successòries al Regne de València, mentre els Vilaragut ho feien a Traiguera. De la
seua estada queda el record del nom que va deixar a una de les torres del nostre
emmurallament Juan de Cifré, amb el nom de la “torre d’en Cifré”. Ignorem què va
fer decidir un Centelles venir a Vinaròs, però podem arribar a plantejar que potser va
ser en primer lloc el fet de tenir una casa pairal de la família directa dels Alemany en
el mateix “portalet” del carrer Major de Vinaròs, hereva del solar dels Alós.

Escut de Vinaròs representat en un plafó ceràmic en
l’interior de l’ermita de la Misericòrdia. Ceràmica
valenciana, segle XVIII.

Escut de Vinaròs a l’entrada al pati de l’ermita
de la Misericòrdia de Vinaròs. Tallat en forma de
tau, porta la data de 1637. Contràriament, mostra
l’ala a l’esquerra i el cep a la dreta.

Llinda dels porxos de l’ermita de la Misericòrdia. Porta l’ala en vol, el cep i la data de 1549. Escut pla,
sense quarterar.
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Vestigis arqueològics i l’ermita de la Misericòrdia de Vinaròs

D’entre els escassos vestigis medievals conservats a Vinaròs, es troben entre
nosaltres unes monedes de Jaume I, Jaume II i Alfons I, localitzades a la ciutat i al puig
de l’ermita de la Misericòrdia, juntament amb diverses peces medievals d’interés com
el gerro musulmà que reproduïm en aquestes pàgines. Són possiblement els vestigis
localitzats més antics que es conserven del Vinaròs d’aquesta època. Així mateix, es
conserva una fotografia d’una estela funerària trobada al carrer dels Alós (avui de
la Puríssima) enfront del Portalet del carrer Major. Es tracta d’una Qabriya datada
precisament en 1241, és a dir, l’any en què es va atorgar la carta de poblament per Gil
de Atrosillo. La Qabriya tenia inscrita, una vegada recomposta a partir dels coneguts
textos alcorànics, un fragment de la següent inscripció: “En el nombre de Allah
Clemente Misericordioso; la bendición de Allah sobre nuestro señor Mahoma los
suyos, y les conceda salud y paz. Todas las simas gustarán de su muerte. Ciertamente
recibiréis vuestra recompensa el día de la Resurrección; y aquel que se haya librado
del fuego, será quien entre el en Paraíso. Murió, compadézcase de él Allha. Al. Hosain
Abd Allha Ibd Dahun Al. Alharabí, el domingo 2º del mes 6º del año nueve, treinta y
seiscientos, confesando que no has más Dios que Allah.” (...) (15)
En els anys setenta del segle passat, en unes obres del carrer de Sant Isidre es
va localitzar una moneda del monarca Jaume I. Es tracta de l’única peça pertanyent
al monarca que s’ha localitzat a la ciutat i que reproduïm en aquestes pàgines. Un
diner de billó, en l’anvers del qual apareix el cap del monarca coronat a l’esquerra
i al voltant la llegenda IACOBUS REX, i en el revers, en el centre apareix un arbre
a manera de flor, sobreposat en forma de creu, al voltant de la llegenda VALENCIE,
amb un pes de 0,70 grams.
Les monedes restants, de billó, van aparéixer a la partida de la Closa. (16) Un és
un diner de billó d’Alfons I (1162-1196) pertanyent a la corona aragonesa. En l’anvers
es pot llegir ALFONS.REX i l’efígie diademada a la dreta, i en el revers ARAGON,
verticalment i als costats un arbre amb una creu. L’altra és un diner de Jaume II (12911327) procedent de Barcelona. En l’anvers llegim +IACOBUS REX amb l’efígie a
l’esquerra i en el revers B’A-QUI-NO-NA i una creu passant amb cercles en el primer
i el quart quarter i tres punts en el segon i tercer quarter.
Juntament amb aquest material, a la serra de l’ermita també s’han localitzat algunes
peces medievals d’interés. Es tracta de tot un conjunt de peces de mida reduïda, de
les quals adjuntem una fotografia per ambdues cares. La peça de sobre és una petita
sivella passador d’una cinta o corretja estreta. Al costat, una funda d’algun objecte
punxant petit. Les de sota són dos reblons d’alguna peça de vestir. La de l’esquerra va
encunyada amb quatre barres i la de la dreta amb una flor de lis. Les podem datar entre
1250 i 1350 aproximadament, dins del regnat de Jaume II.
Jaume II va partir cap a Itàlia, a Roma, en la primavera de l’any 1297, però
emmalaltia a Nàpols l’any 1299. Sembla que es va encomanar a la Mare de Déu de
la Mercé, gràcies a la qual va sanar per la part “religiosa” que ens afecta. Sabem que
va estar per aquestes dates a València, per la qual cosa és possible que passara per
Vinaròs. El monarca va estar en la nostra ciutat? Va conéixer el nostre actual santuari,
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la nostra ermita, que estava dedicada a la Mercé? Sabem que el monarca ja estava a
València l’any 1302. I que va tenir una estreta relació amb el comanador Fra Pedro de
Alós, triat com a tal en el capítol celebrat a Xàtiva sota la presidència del mestre Fra
Pedro de Amer, abans de l’any 1298. I havia cessat en el càrrec entre juliol de 1300 i
juny de 1301. El 22 de juny de 1301 apareix com a vicari del Puig de Santa Maria. Al
seu torn, Pedro de Amer va morir al Puig el 8 de juny de 1301.
El dia 29 de setembre de 1301, festa de Sant Miquel, es van convocar eleccions per
a mestre de l’Orde de la Mercé, al Puig, no sense problemes. El prior general de l’orde
va escriure a Fra Pedro de Alós prohibint-li prendre part en l’elecció, ni permetre
que se celebrara. Però aquest va desobeir el prior general, Fra Guillem d’Isona, i
va protestar a la Santa Seu. Es va procedir a l’elecció i va ser elevat com a mestre
Fra Arnaldo de Amer, laic i cavaller. Disconforme, el prior Fra Guillem d’Isona va
celebrar al seu torn un capítol, del qual va ser triat com a mestre un religiós, Fra Pedro
Formiga.
Amb aquesta discrepància, el mestre Amer va seguir al Puig, mentre que el mestre
Formiga es va establir a Barcelona, instal·lant la casa principal a la ciutat comtal. Els
frares van celebrar llavors Capítol en 1303 a Calataiud i en 1304 al Puig, en el qual
figura com a definidor Pedro de Alós.
Així, el Puig es va erigir com a cap de l’orde en estar en aquest bàndol el vicari
Pedro de Alós i el comanador de l’orde, Fra Guillermo de Çarracera, amb un dels dos
mestres, el cavaller Fra Arnaldo d’Amer.
Posteriorment, es va celebrar a principis de maig de 1307 un altre capítol a Xàtiva,
en el qual també figura com a definidor Pedro de Alós.
Queda doncs patent la importància de Pedro de Alós en el monestir del Puig
enfront de la Casa de Barcelona. No sabem la data de la seua mort, però l’any 1308
apareix com a vicari Fra Nicolás de Avinent, de tanta categoria en l’orde com Fra
Guillermo de Castellfolit. La Santa Seu ja havia resolt el “cisma” de l’orde abans de la
mort de Pedro de Alós. El mestre, nomenat per la Santa Seu, va ser l’últim mestre laic
o cavaller que tindria l’Orde de la Mercé i que va ser Fra Arnaldo Rosinyol.
Hem d’apuntar que el germà del cognomenat Gil, Lope Ferrench de Atrosillo,
va assistir personalment a la coronació del monarca Jaume II en 1291, militant en
les hosts del monarca al costat del seu fill Martín. Ferrench de Atrosillo va assistir al
desafiament de Bordeus de Pere III.
¿Va haver-hi alguna edificació cristiana en la zona del puig de Vinaròs prèvia a
l’assentament de Raimundo de Alós al costat del mar? Pensem que sí, ateses les restes
localitzades així com la tendència a edificar allí on s’ha construït amb anterioritat,
triant llocs elevats en les zones planes, tal com s’ha fet sempre al puig des dels ibers.
Hem de tenir present que aquesta zona va ser poblament musulmà fins a la presa de
Tortosa (1147) i ho va seguir sent fins a la presa de Peníscola (1239). És a dir, que es
tracta d’una frontera tant en el terme castrense com des del punt de vista religiós de
l’islam. Quasi un segle de frontera estable justificaria l’existència d’algun morabit
musulmà al puig. La seua ubicació, per l’emplaçament actual de l’ermitori, en fa
impossible la localització.
36

Quan Peníscola va passar a mans cristianes existia un ermitori al puig sota
l’advocació de sant Antoni, i on es duien a terme romeries des de Peníscola. Si no
haguera existit un culte mossàrab en aquest turó, aquesta ermita devia de ser el
morabit passat al culte cristià. No oblidem que Vinaròs no va tenir església des de
1233 fins a 1241 i encara més, ja que la seua construcció encara va poder endarrerir-se
alguns anys, fixem fins al 1245 per a tenir un punt de partida hipotètic, la qual cosa ens
portaria a estar sense temple durant més d’una dècada. Tornant la vista arrere hem de
saber que segons afirma la tradició molt arrelada, el dia 31 de juliol de 1218 va tenir
lloc una aparició simultània de la Mare de Déu en tres llocs diferents. Una va ser a sant
Raimon de Penyafort, una altra a sant Pere Nolasc i la tercera al rei Jaume I.
La Verge els va instar a dur a terme la fundació d’un orde redemptor de captius.
Siga o no verídica l’aparició, la veritat és que es va constituir l’orde, al qual el
monarca va donar un hospital a Barcelona, sota l’advocació de santa Eulàlia. El primer
document que deixa constància de l’activitat redemptora és del tardà 12 d’agost de
1230, encara no conquistada Peníscola. Tortosa per fi va ser presa i s’hi va establir
l’orde, documentat el 22 de novembre de 1239, conquistada ja Peníscola però sense
estendre encara la carta de poblament a Vinaròs, quan el bisbe Ponç cedeix a sant Pere
Nolasc i a la Casa de Barcelona unes propietats perquè s’establira d’acord amb la
importància de la seua activitat.
Hem de ressaltar que l’orde tenia, indistintament i segons el moment, els títols de
la Mercé, Santa Eulàlia i la Misericòrdia, i que les seues cases es denominaven Cases
de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Per això és significatiu que a les edificacions del
puig se li hagen atribuït aquestaa mateixa denominació. ¿Van obtenir els mercedaris
el morabit del puig de Vinaròs a la presa de Peníscola, on van establir culte cristià?
Aquesta possible “casa de la misericòrdia” s’instal·laria sota la protecció del bisbe
Ponç de Torroella, fet que va entrar en conflicte més tard quan Vinaròs ja va tenir
rector. Aquest contenciós es posa de manifest quan se li atorguen més privilegis a
finals del segle xv i quan s’autoritza l’execució i col·locació d’un retaule a l’església.
Així mateix, hem de deixar constància que Tomàs de Garidell va ser un gran protector
a Tortosa, juntament amb Ponç de Torroella, dels mercedaris, i qui signa la carta de
poblament de Benicarló, així com qui atorga la de Vinaròs, Gil de Atrosillo, va ser,
amb el seu germà Pelegrín, propulsor de l’orde mercedari tant a València (parròquia
de la Boatella) com en fundar a càrrec seu el monestir de l’Olivar. És evident la
pressió mercedària en aquesta terra, i a Vinaròs amb l’aparició d’un barri dels Socors,
la verge del qual és la patrona de Càlig. Santa Maria del Socors o Maria de Cervelló, la
Mare de Déu dels Socors, patrona de navegants, amb advocació a Vinaròs, Benicarló i
Peníscola. Tot això ho podem lligar amb l’escut del portalet del carrer Major, atribuïble
a la branca femenina dels Alemany de Cervelló.
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Plànol de Vinaròs amb les diferents fases de l’emmurallament medieval de la ciutat.
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Els Alós i l’escut de Vinaròs

Hem d’apuntar abans de res que és falsa la llegenda de la “Viña de Alós”. Però
devem ser conscients que una tradició no naix perquè sí. Així doncs, alguna relació
deu haver-hi entre Raimundo de Alós, la seua estirp i la nostra terra, relació que s’ha
entrellaçat amb els símbols de l’escut nobiliari.
Això ha portat en alguna ocasió a tergiversar els seus blasons a manera de “vinya
de Alós”, que deriva fàcilment a Vinaròs. Aquest argument amb menyspreu del més
genuí Bin Al.Arós d’arrel musulmana. Però per a llegir això calia trastocar els símbols
heràldics, traslladant la vinya a la part esquerra de l’escut i passant l’ala al costat oposat.
Els heraldistes que s’han ocupat del blasó s’inclinen a col·locar en el quarter
destre, o siga, al de l’esquerra, l’ala dels Alós, mentre que es col·loca al sinistre, i
secundari, la vinya d’origen desconegut.
En l’obra d’heràldica de Martí de Riquer trobem diversos escuts amb una vinya.
Hem de deixar clar que un cep no és una vinya sinó que és la soca, la part inferior,
l’arrelada al terreny, d’aquesta o de qualsevol planta semblant. És a dir, que en citar
un cep no se sabria si és o no de vinya, llevat que s’esmente. O siga que ha de dir-se
“un cep de vinya” o simplement una “vinya” o “un cep de vinya amb els sarments, les
fulles i el raïm”. En la citada obra trobem referències a “cep de vinya” i a “sarment”.
Aquesta darrera l’hem d’excloure perquè no té res a veure amb el nostre escut, ni
tan sols amb un cep ja que precisament hi falta aquest, en reduir-se a una orla amb
sarments, fulles i raïms que voregen l’escut sense entrar-hi a formar part.
Referent al cas del cep de vinya, citem Satrilla. “De or un cep de sinoble”. (17)
Aquest blasó del segell de Bonanat de Satrilla té en camp d’or una vinya (o cep)
de sinople o color verd datat en 1463. Aquesta dada ens diu que un membre de la
família dels Alós entroncaria en algun moment anterior al segle xv amb alguna dona
o donzella del llinatge dels Satrilla i que aquest llinatge es mantindria pur almenys
cent cinquanta anys més tard, conservant el seu escut pla amb l’única figura d’una
vinya en sinople. No obstant això, deixem constància que mossén Jaume Febrer diu
del quarter del nostre escut que conté la vinya que es tracta d’un camp d’or (com el
de Satrilla) però amb la vinya de gules, o siga de color roig. Aquesta particularitat té
dues explicacions. O bé que Jaume Febrer falseja els colors del blasó dels Satrilla, en
l’escut dels Alós, o bé que per tal de distingir uns membres dels Satrilla d’uns altres
del mateix llinatge, abans de fondre’s amb els Alós, canviaren el color de la vinya,
cosa usual en l’heràldica de l’època.
Martí de Riquer ens deixa un altre exemple, d’Antonio Sibil, canonge de la
catedral de Barcelona entorn de 1536, que mostra: “Escudo cuartelado con campo
de oro con una vid de sinople” en els quarters primer i quart. L’armorial originari que
tracta és el que va dibuixar Jaume Ramon Vila, que es troba en l’Arxiu Episcopal de
Barcelona, i els colors del qual són inexistents a dia d’avui, ja que el va fer en tinta
negra; no obstant això, l’original el descriu Tarafa, que va conéixer l’original acolorit,
avui desaparegut. De nou, trobem una vinya de sable o verd sobre camp d’or, com
en l’escut dels Satrilla, però més tardanament. Queda, doncs, establir la relació dels
Satrilla- Alós amb els Sibil, i que el nostre escut fóra: “cuartel diestro, en campo de
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gules un ala caída de oro. Cuartel siniestro, en campo de oro una vid con sarmientos,
hojas y racimos de sinople”. La creu de Montesa és un element posterior.
En les trobes de Jaume Febrer es diu textualment de l’escut de Vinaròs que: “En lo
escut posats un ala é un cep, los camps trastocats, pinta de or é roig...”. El fragment
“los camps trastocats” vol dir que si un moble o figura és roig en camp blanc en un
quarter, en l’altre és al revés, és a dir, que la figura serà blanca sobre camp roig. Cal
apuntar que en el blasonat d’un escut es llig sempre en primer lloc allò que es veu
en el primer quarter, que és el destre del cavaller, però que és el de l’esquerra segons
mira l’espectador. Dit això, a l’esquerra hi ha de figurar una ala, mentre que a la dreta
hi figura un cep. Si sobre camps trastocats aquelles figures són respectivament d’or i
gules, els trastocats seran al revés, amb la qual cosa tenim “escudo partido en palo.
Primer de gules, con un ala bajada de oro; segundo de oro, con una cepa de vid, con
sarmientos, hojas y racimos, de gules”. Aquest és l’escut de Ramon de Alós, i així ho
entén mossén Jaume Febrer quan el grafia al final del seu llibre. Una altra qüestió és
si aquest és l’escut de la “muy noble y ciudad de Vinaròs”.
No podem entrar en el marc d’aquesta obra en l’anàlisi crítica de les Trobes de
Jaume Febrer. Es tracta d’un llibre escrit en data desconeguda, però les seues primeres
edicions conegudes es remunten al segle xviii, i les referències manuscrites no arriben
més enllà del segle xvi. Els que les defensen admeten la seua versificació recent, però
asseguren que les dades són certes i del segle xiii. No obstant això, admeten que, fins
i tot sent així, van ser adulterats per Onofre Esquerdo. El professor Martí de Riquer
assegura que els textos estan redactats cap al segle xvi- xvii, però no nega que, per
descomptat, el contingut puga tenir certa versemblança.
El pare Teixidor assegura que, almenys, tots els llinatges corresponents a la lletra
“A” són certs. Per nosaltres, ja ens basta atés que entre ells hi ha Alós. Per això podem
corroborar que la troba número 37 és certa. D’entre les trobes que citen “Vinaroz”
destaquem la número 43 i la número 336, on se cita respectivament “Alonso Andrés”
i “Pedro de Moles”. El primer fou qui va trobar, en data desconeguda, uns moros pels
voltants de Vinaròs, als quals va desbaratar. No és segur dir quan va estar aquí, però
sens dubte més tard de la conquesta de Borriana. El segon és un personatge important
que va arribar a disposar de les rendes a Vinaròs, a més de les de Benicarló. (Les
rendes reials?) No sabem ni el moment ni la data en què va disposar-ne. El seu blasó
està partit, en pal; el primer d’atzur, amb una creu patriarcal sobre una mola de argent;
el segon amb els quatre pals de gules sobre or de la Casa d’Aragó.
Són també interessants les trobes número 37 i número 458. Aquesta última faria
referència precisament als primers pobladors de Vinaròs, anteriors a Grinyó Ballester,
ja que el rei Jaume I els dóna ni més ni menys que Rosell i Canet lo Roig per haver
poblat Vinaròs, a més d’haver reforçat el castell de Cervera. Amb això podem deduir
que en la presa de Peníscola, el rei va donar a poblar, en 1236, la població de Vinaròs,
amb la seua corresponent carta de poblament segons el costum de Saragossa. Des
d’aquí va ser l’encarregat de reforçar el castell de Cervera, a la qual cosa es va dedicar
amb esforç i eficàcia, tal vegada abandonant la seua tasca repobladora a Vinaròs, o
com diu la troba, “llevándola a cabo diligentemente”. Siga com siga, li són donats
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els pobles de Rossell i Canet lo Roig, dels quals passaria a ser senyor, ja que de
Vinaròs havia sigut només repoblador. És en aquest moment quan en 1241 passa a ser
repoblador Grinyó Ballester, amb la suposada segona carta de poblament.
La nostra Carta de Poblament diu bàsicament que l’alcaid del castell de Peníscola,
en representació i en nom de Jaume I, concedeix a Grinyó Ballester i a uns cinquantaun pobladors més una alqueria anomenada Bynalarós. En el document se’n limiten
els termes geogràfics i s’afegeix que es concedeix i que es faça un molí en qualsevol
lloc, pagant el delme a l’església de Peníscola, així com altres pagaments al monarca.
També s’ordena que s’edifique una església, que s’establisca un forn i una ferreria, així
com altres condicions. En no haver-hi temple ni jurisdicció pròpia el delme era per a
l’església de Peníscola. Això vol dir que els delmes li corresponien al bisbe que els
canalitzava a través de Peníscola, el cap, i no directament des de Vinaròs. Fet que situava
aquesta població en dependència de Peníscola, estatus que tardaria molt anys a canviar.
El fet que en 1241 encara no hi haguera cap església vol dir que l’alqueria va estar
tretze anys sense cap temple, tot i havent-hi cristians. És aquest doncs un període
encara fosc. Pel que fa als pobladors, focs o famílies, comporta un límit raonable per
a albergar els cinquanta-un pobladors. Les condicions socials dels pobles tenien unes
consideracions que en limitaven els assentaments i atorgaven carta de veïnatge en
condicions no sempre fàcils. El que no comporta és la possibilitat que, com pensem,
no s’aconseguira el contingent màxim. La transcendència d’aquesta possibilitat rau
en el fet que denotaria precisament l’origen del centre urbà de la ciutat. Per això, ens
cal referir-nos a Raimundo de Alós. Havent estudiat el llinatge i la figura d’aquest
personatge, podem afirmar, amb bastant versemblança, que fou el primer senyor de
l’alqueria dels Beni.Al-Arus. Quan Jaume I es fa senyor de Peníscola i després atorga
la carta a Benicarló, no ho fa, potser perquè s’ha perdut, a Raimundo de Alós, al qual
lliura l’alqueria. Aquí s’estableix i arrela aquest cavaller oriünd del Pallars Sobirà,
conservant propietats en el lloc. Però marxa a Xàtiva, on obté unes propietats més
substancioses del monarca i així perd interés en les seues propietats de Bin Al.Arós, i
sobretot, d’augmentar el poblament del lloc. És per això que el rei, vistos els resultats,
i sense menyscapte de les donacions a Raimundo de Alós, atorga carta de poblament
de nou en 1241. Aquest cavaller duria a terme diverses construccions a Vinaròs, amb
caràcter senyorial, i per tant seria aquest el primer nucli primigeni de la ciutat, si bé no
va ser la primera edificació dels cristians, ja establits al puig vinarossenc.
*****
En l’assumpte de les trobes de mossén Jaume Febrer hi ha dos aspectes que
erròniament s’entremesclen. Un és la falsedat de la datació dels versos i l’altre la
possible veracitat del seu contingut. Tots estan conformes a atribuir-ho a Onofre
Esquerdo, heraldista del segle xvii. En una època en què la societat demanava
atribucions nobiliàries medievals, va redactar uns versos atribuïts al segle xii. Però
aquesta falsedat de “les trobes” no ens ha de portar a rebutjar de manera automàtica
tant els escuts que grafia com la informació versificada que els acompanya. A pesar
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que nombrosos historiadors apunten que poden utilitzar-se com un armorial “modern”
del segle xvii, no obstant això admeten que puguen ser una font autèntica a utilitzar
amb cautela. El mateix Carraffa, autor digne de crèdit, aporta el contingut de les
trobes en els escuts que recull en la seua obra, inclòs el de tots els Alós, i entre ells el
de Raimundo de Alós. Hem de tenir present que si “les trobes” van ser escrites en el
segle xvii (segons Martí de Riquer, entre 1650 i 1680) no cal oblidar que a l’ermita hi
ha dos escuts, un de mitjan segle xvi (1549) i un altre de principis del segle xvii (1637)
amb l’ala i el cep. Onofre no va estar a Vinaròs ni va veure aquests escuts, i menys
l’escut del Portalet, del segle xiii, sinó que va partir d’uns d’antics.
Sobre la troba número 37 que ens interessa diu: “en lo escut posat un ala e un
cep, los camps trastocats pinta de or e roig”. El primer que ens crida l’atenció és la
separació per una coma dels dos versos. En primer lloc, el blasonat queda delimitat,
ja que “una ala i un cep” vol dir que en el quarter principal, l’esquerre, porta l’ala dels
Alós, corresponent el secundari o dret al “cep”. La qual cosa coincideix amb el dibuix
de Jaume Febrer i és idèntic a l’escut més antic que existeix a Vinaròs. Un “cep” és un
arbust, una “soca” o part baixa amb les arrels, així que no ha de ser precisament una
vinya. No obstant això, l’element de “vinya” o “cep” no són elements heràldics que
proliferen excessivament en els armorials; al contrari, no els trobem sinó en el nostre
escut, contra el que succeeix amb l’“ala” que és molt corrent en el blasonat. L’ala dels
Alós està en el quarter principal.
Pel que fa al segon vers, veiem que després d’haver-se referit a les figures s’ocupa
dels camps. Les actuals teories solen citar abans el camp que la figura, però això és
fins i tot permissible en una llicència poètica d’una troba.
Diu que pinta els camps en or i en roig. Cita en primer lloc l’or, la qual cosa
indica que correspon al primer quarter, el de l’“ala”, i l’altre és el roig. Però la paraula
“trastocats” dissipa qualsevol dubte i té un doble significat. D’entrada, diu que ho
està de manera “trastocada” o siga que deguera haver dit primer roig i després or,
perquè es correspongueren amb els camps principals i secundaris, respectivament. És
a dir, que ens haguera de resultar que el camp de l’ala és roig i el de la vinya el d’or.
L’existència d’una segona “coma” podria deixar el text així: “un ala e un cep, pinta
de or e roig”. Això ens diu clarament que l’ala deu ser de metall or mentre la vinya és
d’esmalt roig o gules.
La disposició del text ens deixa: a) en el quarter destre un ala de metall or; b) en
el sinistre un cep en esmalt roig o gules; c) trastocadament, el camp destre, el que
correspon a l’ala, és el de gules i el cep d’or. No ens diu en cap moment si l’escut és
de partició partida o tallada. El que coneixem de Vinaròs és el “partit” amb la qual
cosa s’ajusta bé a la descripció, sense descartar que poguera referir-se a un vertical,
és a dir, un camp a dalt, gules amb una ala d’or, i un altre camp a baix, en or amb una
vinya de gules, disposició aproximada a l’escut de l’ermita de 1549.
Podem reconéixer que podria oferir alguna dificultat el terme trastocats però
com que s’empra amb certa freqüència en altres trobes, li atribuïm el significat de
“contraposició” d’elements, i alhora de “contraposició” de colors sens dubte. Citarem,
per exemple, les trobes número 57 i núumero 112 en les quals es diu: “Lo lleó rampant,
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que es de dos colors, la mitad de groch, la mitad de bermell, los camps trastocats”.
On queda clar que solament hi ha dos colors, és a dir, l’or i el de gules, i que en partir
el lleó s’acoloreix cada meitat d’un color i els seus respectius camps dels mateixos
colors, però trastocats. I “un tronc sense fulles, de or e roig, en los camps trastocats”.
Es tracta d’un escut partit on el tronc superior és d’or sobre camp de gules i la meitat
inferior és de gules sobre camp d’or. Curiosament, tots dos coincideixen, a més, amb
els colors del nostre escut, i en tots dos trastocats.
Donem, doncs, per fet que aquest és l’escut de la nostra vila, i dels Alós. Així
podem desmuntar la faula, encara arrelada, que la lectura del blasó seria “Vinya
d’Alós”. No mereix la pena aturar-se en això, perquè ha distorsionat durant anys i de
manera profunda el concepte del nostre escut.
No obstant això, farem referència a l’obra de Borrás Jarque, que de manera
inadmissible comença la seua obra al·ludint a la llegenda, amb la qual cosa de manera
indirecta dóna més pes a aquesta que a la realitat. Així cita que: “Corre la lligenda
entre´l poble i l’havem vista escrita mes d’una vegada per persones cultes, de que’l
nom de Vinarós es degut a que hi avia una vinya de un tal Alós, que fon l’orige del
poble; i aixina, de la “vinya d’Alós” prengúe el poble el nom de Vinaròs”. A pesar
que més endavant apunte que “L’haver un sep a l’escut i l’esser Alós –representant
per l’ala– que’l doná com a primer senyor de Vinaròs, son la causa de la lligenda”.
Podem postil·lar que els escuts són una apel·lació d’una estirp, és a dir, que denoten
uns personatges. Un escut no pot referir-se mai a una “vinya” sinó a una “persona”.
Per tant, el nostre escut és d’un cavaller i remet a un llinatge. El concepte de “vinya”
o “cep” remetria a un significat de nissaga, fortalesa o fructificació. Aquesta vinya
podia haver arribat a l’escut per tres camins: a) per matrimoni amb un altre llinatge
que continguera en el seu blasó aquesta vinya. Si ho fóra, hauria de ser anterior a
1233, que canta la troba, o com a màxim, posterior a la instal·lació d’Alós a Xivert;
b) per concessió reial, que prou podria correspondre al moment en què se li concedeix
l’alqueria de Beni.Al-Arus, siga amb un significat toponímic, o amb una ideologia
purament heràldica, i c) pel seu establiment, amb ànim de distinció dels restants
membres de la seua estirp, siga a Vinaròs, siga a Xàtiva o a Xivert.
De totes maneres, no deixa de ser versemblant que l’Alós de la nostra història
arribara a aquestes terres amb el sol distintiu del “ala”, ja presa la vila i com a senyor
(la condició de senyor solament queda revelada per l’estrofa en què es diu que “resta en
Vinaròs ben acomodat”), si bé sabem que aquí no va romandre molt de temps sinó que
va marxar ben ràpid a la conquesta de Xàtiva seguint les hosts de Jaume I, i després de
la presa de Xàtiva, Raimundo s’hi va quedar ben enriquit pel monarca, abandonant el
senyoriu de Bin Al.Arós o almenys desinteressat de manera administrativa. A aquest
efecte, el monarca Jaume I atorgaria una nova carta de poblament en 1241 que és la
que es conserva. Si va quedar-s’hi com a “senyor” de Vinaròs, ho desconeixem, però
l’administració local va passar a les mans de Peníscola, sense més vinculació amb els
Alós que un senyoriu vinculant.
Havent rastrejat força llibres d’armorials mai no hem trobat cap escut similar al nostre.
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Rajola medieval d’argamassa trobada al centre antic de Vinaròs. Porta marcades tres barres. 20 x 20 cm.

Gerra musulmana trobada a finals
del segle XIX en els Racons, al peu
de la serralada de l’ermita de la Misericòrdia. Col. de l’autor

Diner de velló de Jaume I. Anv. Cap de rey coronat a esq. al voltant IACOBUS REX. Rev. Flor surmontada
de creu, al voltant de llei VALENCIE. Procedent de Vinaròs. Col. Gómez Sanjuán.

Diner de Jaume II. Procedent del La Closa.

Moneda de Alfons I (1162- 1196) trovada a la Partida de la Closa.
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L’alqueria de Vinaròs

És necessari fer un incís per veure què era l’alqueria que acabava de ser
“suposadament” donada a Raimundo de Alós (1233) i després donada a poblar a
Grinyó Ballester (1241). En un treball com aquest no és possible endinsar-nos en una
anàlisi complexa del concepte d’alqueria ni de la suposada alqueria local a l’entorn
del raval de Sant Gaietà. La seua complexitat radica en nombrosos factors com són el
moment històric, la ubicació, la geografia, la terminologia, etc. A nostra terra podem
definir que una alqueria és una casa de camp amb terra de cultiu, amb “habitacions
comunes, ne viles, nes solament habitacions departides e lluny de pageses, so es
alqueries”.(18) L’alqueria no era més que una simple casa de camp, entenent això en
una cultura barbaresca de clans i no en el sentit d’una família cristiana, encara que
fóra medieval. Una alqueria és un grup d’edificacions diverses, compost d’habitatges,
corrals i quadres, així com de graners i magatzems, on habita un clan familiar format
per un nucli patriarcal, ancians, adults, xiquets, esclaus, criats i parents col·laterals, i
fins i tot concubines. Potser de tota manera hem de retenir més enllà del que representa
l’alqueria quant a nucli urbà d’explotació agrícola, ja que en concedir Jaume I la carta
de poblament, pensa més en la subsistència i els recursos que proporciona el lloc, que
en els albergs on acollir els nous pobladors. I això molt més en una àrea que es rendeix
pel seu pacte al monarca, i de la qual no desapareix la població musulmana. Població
que subsisteix després de la carta de fidelitat subscrita entre l’aljama peniscolana
i Jaume I ja que les alqueries depenents de Peníscola no aconsegueixen les seues
pròpies cartes fins més endavant: Benicarló en 1236 i Vinaròs en 1241, o siga, una
mica més tard del 1233 de la presa de possessió de la comarca.
Ens diu Coromines que el terme ‘alqueria’ deriva de l’àrab hispà al-qariya i que
significa llogaret. Diversos historiadors s’inclinen a pensar que una alqueria no seria
sinó una prolongació en el temps i l’espai de la vila hispanoromana, amb totes les
seues implicacions socioeconòmiques. Organització testimoniada per l’abundant
toponímia que caracteritza les alqueries, com Benissanó o Benimantell, que
corresponen a noms de clans com els Banu Zannum o Banu Mantil. Quant a Vinaròs,
i a la seua dependència com a alqueria depenent de Baníscula, no hi ha dubte que
hem d’assimilar-la a un grup de nous pobladors tal com marca la carta de poblament.
Sense oblidar la diferència abismal entre un clan musulmà establit i una família, de
dues o tres persones, de repobladors aventurers a la recerca de nous horitzons. Seria
aquest un grup de soldats o joves el que s’establiria als voltants de l’alqueria dels
Beni.Al-Arus. El primer assentament a Bin Al.Arós devia de ser molt precari, pot ser
que ni tan sols aconseguira els cinquanta pobladors desitjats. El cens del segle següent
comptabilitza solament nou focs, és a dir, una part menor de la denominació sobre
Peníscola. Mentre que a Benicarló al qual se li va assignar menys pobladors, quasi va
duplicar aquesta xifra en el mateix temps.
En la nostra carta de poblament s’esmenta clarament que es tractava d’una alqueria
(alqream bynalaros) donada a poblar a 50 famílies (unes 100 persones). L’alqueria
vinarossenca seria un petit lloc de caràcter rural, sens dubte de pescadors i petits
agricultors a l’entorn del clan dels Al-Arus, format per un centenar de persones com
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a màxim, agrupades entre 25 i 40 cases en una extensió d’uns 2.000 m2 si s’ha de
jutjar per la pretensió de Jaume I d’instal·lar aquí un grup de cristians de similar o
major amplitud en un lloc amb els recursos de subsistència ja garantits. Grup musulmà
que, lògicament, devia conviure amb el clan que aquí residia, encara que haguera
desaparegut en bona part ja en 1234. El nom oficial del lloc és el que va portar el notari
que va redactar la carta de poblament a escriure el nom de Bynalarós, o siga, el derivat
de Ben-Al-Arós. Topònim del clan que no és desconegut en el món àrab. Fins i tot a
Tunísia es conserva un barri i una mesquita denominada sidi Ben Arus.

Diverses peces medievals trovades a la partida La Closa. (Trabilles, passadors i funda de punyal). La peça
rectangular porta marcades la flor de lis i quatre barres.

Diner de Jaume II (1291-1327). Aparegut en la partida de La Closa. Procedent de Barcelona. En anv.:
+:IACOBVS:REX i efigie a l’esquerra. En rev.: B’A-QI-NO-NA i creu passant amb cercles en 1º i 4º cuartell i tres punts en 2º i 3º cuartel.
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El Portalet del carrer Major

Rep el nom del Portalet la coneguda estructura urbana porticada emplaçada en el cor
mateix del nucli antic emmurallat de la ciutat, d’uns deu o dotze metres d’altura, i amb
una superfície d’uns 43 m2.
No existeix pràcticament cap document sobre el seu origen, fins que, amb aquest nom,
el documenta Borrás Jarque com a segona casa consistorial de la vila.
Es compon d’un cos singular, entre mitgeres i dues façanes, una al carrer Major (Sant
Domènec) i una altra al carrer del Roser, format per una planta baixa diàfana que serveix
de carrer cobert, format per tres arcs perpendiculars. Sobre aquest pòrtic hi ha una estança,
a la qual s’accedia directament des de l’exterior a través d’una escala d’obra massissa,
derrocada anys arrere, situada en un racó del que fou el pati interior. A sobre d’aquesta
estança s’eleva una altra peça, d’igual planta, però de menor altura, coberta de terrat pla.
La façana al carrer Major té, en la primera planta, una finestra de traça gòtica,
geminada, que ha perdut tant el mainell com el capitell, i està tancada amb una gelosia
de fusta del tipus coronella. Aquesta façana va ser perforada, a l’esquerra i sens dubte
molt posteriorment, amb un balconet. A l’altre costat s’obri una capelleta en honor a sant
Domènec. Sobre la finestra gòtica, s’obri en la planta superior una altra xicoteta finestra
rectangular sense gaire interés.
La façana posterior presenta sengles balcons superposats, un en cadascuna de les
plantes, així com el vestigi, en la primera, del que va ser la porta d’accés a l’edifici.
Aquesta casa oferia, en el seu moment, un aspecte esvelt, obert a l’interior d’un pati.
Potser fins i tot la finestra gòtica siga molt posterior a la seua construcció, si es té en
compte l’absència d’obertures a l’exterior com a edifici defensiu que era.
La finestra gòtica presenta treballat en el mateix carreu d’un dels arcs, un blasó
romboïdal que ostenta una ala alçada. Aquest blasó, medieval i originari, s’havia tingut
sempre com a antecedent de l’escut de Vinaròs, atribuït a Raimundo de Alós, primer
senyor de la vila. Investigacions posteriors ens han portat al convenciment que es tracta
d’un escut dels Alemany (enllaçats amb els Cervelló), mentre que l’escut de la vila ens
portaria als Alós. Si els Alemany de Siscar no els tenim documentats a Vinaròs, sí que
apareixen en el seguici que va acompanyar Benet XIII en la seua entrada a la ciutat de
Tortosa.
Entre els arcs de planta baixa, a la banda de ponent, es va situar, segles arrere, la
carnisseria de la vila. Molt posteriorment va albergar un sabater i després una planxadora.
El seu primer ús delata la propietat municipal de l’immoble.
Una de les primeres edificacions immediates a la reconquesta seria precisament la
hipotètica ‘casa senyorial’, lleugerament allunyada del centre religiós i cívic de la vila, tot
això al carrer de Sant Joan o carrer de l’al.Faq, però en el centre físic de la ciutat.
A través del bescanvi de Jaume II, la vila va passar a mans de l’Orde del Temple en
1294, el qual va estructurar l’ordenació urbana de Vinaròs amb centre neuràlgic a la casa
pairal del Portalet.
El Portalet va ser en origen un edifici senyorial i fortificat, tancat, a través del qual
s’accedia a un petit pati d’armes interior, envoltat d’edificis (corrals, quadres, habitatges,
etc.) tot això annex al senyoriu.
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El desenvolupament posterior, ja sota Montesa, va comportar el trasllat de la casa
consistorial a aquest nou emplaçament que Borrás documenta, però al qual no fixa
data. La tercera casa de la vila es va instal·lar en el segle xviii en el mateix lloc que
ocupa actualment. La raó de triar aquests successius emplaçaments és òbvia. Es tracta
d’edificis públics, de propietat municipal.
Queda així la cronologia de l’edificació del Portalet (s. xiii), també el lloc on es va
ubicar la casa de la vila (s. xv), així com la seua desafecció com a tal (s. xviii). Sembla
versemblant pensar que aquest conjunt és anterior al segle xv, a què pertanyeria la
finestra, oberta amb posterioritat. Fins i tot creiem amb tota seguretat que era anterior
a l’emmurallament més ampli que els templers van alçar a la població quan en van
ser amos en 1294.
En un lateral de la façana es conserva un losange en què campeja una ala. Es pot
entreveure que hi falta un altre losange amb la vinya a l’altre costat, encara que això
és del tot descartable. Es tracta d’un escut amb boca diferent de la convencional, ja
que és un rombe que l’heràldica atribueix a una dama, i mai a un cavaller. Per això
no és l’escut d’un home, sinó d’una dama que podria pertànyer a l’estirp dels Alós
o dels Alemany. Però és que observant detalladament l’ala, veiem que aquesta es
troba col·locada precisament invertida respecte a tots els escuts coneguts d’aquella
estirp. Es tracta del que en heràldica es denomina “abatuda” o caiguda”. Repassant
els tractats d’heràldica es veu que a més del que s’ha dit, és precisament el llinatge
dels Alemany el que porta en l’escut l’ala “caiguda” en els blasons. Per això hi ha
pocs dubtes que es tracte de les armes o l’escut d’una dama de l’estirp dels Alemany,
senyors de Cervelló i no dels Alós.
Per què tenim a Vinaròs un escut dels Alemany? Ara com ara, ens és del tot
desconegut, però podem aventurar alguna hipòtesi sobre aquest tema. De Guerau
d’Alemany (mort en 1193) surt una branca que a través del seu fill Guillem I i del seu
matrimoni amb Elvira naixen Guerau VI i Bernat Guillem. Aquest es va casar amb
Maria, del matrimoni del qual naixeria una xiqueta, filla única, l’any 1230. Aquesta
xiqueta va professar de major els vots religiosos i va obtenir del Capítol de Tarragona
la fundació de la branca femenina de l’Orde de la Mercé. Va morir en 1290 i va
ser beatificada a mitjan segle xvii. Les seues restes foren trasllades a l’església de
la Mercé de Barcelona en 1692. Hem de tenir en compte que Maria de Cervelló és
coneguda com Maria del Socors, i és la protectora dels navegants. Sabem que amb el
creixement de Vinaròs es van crear nous ravals, un dels quals és el raval del Socors,
amb la qual cosa podem arribar a pensar que aquesta Alemany de Cervelló deixara la
seua empremta en la nostra ciutat, i les armes en la seua casa pairal.
No podem datar amb certesa l’escut de la finestra del Portalet de Vinaròs, però sí
que és idèntica a les que hi ha a l’ajuntament de Catí, excepte el detall de tenir els cors
treballats dels carreus de la llinda oberts, mentre que els d’aquí són tancats. Aquest
palau sí que està datat i correspon a l’any 1427. No obstant això, aquests carreus
tenen un arc de datació molt ampli amb la qual cosa és molt difícil de datar per la
seua tipologia.
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La veritat és que es tracta de la casa de la vila durant tres o quatre segles, tal
vegada vuit segles, de notable antiguitat, relativament ben conservada, encara que la
seua estructura haja pogut variar; amb la seua indubtable condició de casa fortificada,
amb la seua arcuació de tres obertures, la ubicació de l’antiga carnisseria, del cens de
la vila, amb la seua característica finestra gòtica, a restaurar, i el seu escut heràldic.

Clau de volta de l’última capella del lateral dret de
la nau (la sisena des dels peus fins al presbiteri) de
l’església arxiprestal de l’Assumpció, avui capella
del Natzaré. La seua forma exterior no porta contorn,
les figures ocupen íntegrament el camp o àrea de la
superfície circular en la pedra clau, on es distingeix
un sarment de vinya amb tres fulles i una ala abatuda
amb el colze dirigit cap a l’exterior, molt semblant al
de la primera capella. La peça es va haver de muntar
entre els anys 1586 i 1594.

Escut de Vinaròs que apareix dibuixat en la clau
de nervadura de la primera capella de l’epístola de
l’església Arxiprestal de Vinaròs.

Església arxiprestal de la Mare de Déu de l’Asumpció.
Clau de volta de la primera capella lateral dreta, avui
capella del Sant Crist de la Pau. Potser una de les
més antigues del temple, ja que hi ha la possibilitat que procedisca d’una reutilització de materials de
la primitiva església gòtica (la nova construcció va
començar des de la capçalera als peus, aprofitant elements antics). Es tracta d’un escut tradicional de tipus
gòtic, sense particions en quarters, és apuntat i amb
dues osques al cap. A l’interior hi ha representats: a
l’esquerra, un sarment de vinya amb tres fulles i, a
la dreta, una ala abatuda amb el colze cap a la part
exterior del blasó.
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L’heràldica local: Vinaròs

Els escuts heràldics que es conserven a Vinaròs, en diferents edificis públics, són
els següents:
1. Un escut romboïdal, losanjat, amb una ala alçada treballada en una finestra
geminada al Portalet del carrer Major. Edifici que va pertànyer al primer recinte
urbà de Vinaròs. Gómez Sanjuán va pressuposar que podria pertànyer o a una
branca femenina dels Alemany o bé a Francisca Alaix, esposa de Francisco Oliver,
del llinatge dels Oliver de Boteller. En la capella de l’Esperit Sant de la catedral de
Tortosa es conserva el sepulcre de Francisca Alaix i el seu espòs Francisco Oliver
juntament amb el blasó amb l’ala alçada, dels Alaix. La presència dels Boteller i dels
Alaix està documentada a Vinaròs fins al segle xvii. (19)
2. Un blasó treballat en una clau de la volta del claustre de l’ermita de la
Misericòrdia que, en un escut de boca peculiar, presenta en camp pla una vinya sense
raïm i una volada que la sobrepasa. En una mènsula porta l’any 1549.
3. En la mateixa ermita, en la clau d’accés al recinte, es conserva un escut que
correspon exactament a la descripció de mossén Jaume Febrer, en la troba 37. “Un
ala e un cep, pinta de or e roig, los camps trastocats”.
4. Els escuts que hi ha a l’església arxiprestal, però que són posteriors a aquesta.
Són tres escuts, dos treballats en la clau de les voltes primera i sisena, i en la clau de la
volta de l’última crugia de la volta. Els dos primers són simplificacions esquemàtiques
i porten un tros de sarment, amb algun pàmpol, i una ala. (20) Un d’ells és el que es
conserva a la capella del Crist de la Pau. No està datat, però en podem fixar el traç
entre 1585 i 1590.
Els altres escuts dispersos per la vila no són rellevants per al nostre estudi, tant per
la seua especificitat com per la data tardana d’execució.
Podem afirmar que no existeix a dia d’avui un fonament sòlid, ni documental ni
testimonial físic i històric per afirmar de manera ferma que l’escut de la ciutat siga
atribuïble a Raimundo de Alós. Tampoc no hi ha cap base per atribuir-lo al llinatge
dels Alemany de Siscar. Els escuts que segueixen la descripció de Jaume Febrer
ofereixen com a única justificació per a la seua adopció una tradició arrelada a la vila.
Creiem prudent, mentre no es demostre de manera ferma una altra vinculació, seguir
el camí que ens ha traçat aquesta tradició.
Pensem que Vinaròs, com va ocórrer amb altres poblacions veïnes com Tírig o
la Sénia, entre altres, va tenir una primera carta de poblament que, no arrelant el
repoblament que pretenia, devia obtenir una segona, estesa en 1241 a Griñó Ballester.
Així, seria possible que un primer senyor de Vinaròs fóra un noble encara desconegut
que introduïra el seu blasó a Vinaròs. Hem de considerar que la vila va ser sempre de
senyoriu reial, és a dir, una vila del patrimoni reial, fins que en 1294 va passar a les
mans del Temple fins que es va extingir, per després passar al domini de l’Orde de
Montesa. Per la seua primera adscripció, i en el cas que una vila reial, pel simple fet
de ser-ho, tinga la prerrogativa de timbrar el seu escut amb una corona, aquesta no pot
ser una altra que la reial oberta d’Aragó, ostentada sempre per Jaume I.
Sobre la boca de l’escut, com és obvi, en ser aquesta del patrimoni reial i del segle
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xiii,

no pot ser una altra que la gòtica, comuna i reiterada en tota l’heràldica de la
Corona d’Aragó. Un escut de boca ogival, gòtica o lanceolada. Quant a la creu roja i
flama de Sant Jordi, resultaria inadmissible la seua inclusió, és a dir, una de les dues
de Montesa amb la florejada de Calatrava, ara de sable, col·locada generalment en el
camp de la vinya. L’heràldica prescriu que quan una vila és d’un senyor o d’un orde
de cavalleria, la creu deu d’acoblar-se a l’escut i no superposar-s’hi o sumar-s’hi.
L’escut més antic que conservem està datat en 1549. Es troba en la penúltima clau
del claustre porticat de l’ermita de la Misericòrdia de Vinaròs. És un escut pla, sense
cap partició, en el qual hi ha representat en la part superior una ala desplegada i a sota
una espècie de vinya sense sarments ni raïms.
Un altre dels escuts és el que es conserva en la clau de la volta de la primera
capella de l’església arxiprestal, construïda entre 1582 i 1594, la qual cosa ens
delimita la data de col·locació. No obstant això, el primer neòfit que va entrar pel
“portal nou” de la plaça parroquial és del 17 d’octubre de l’any 1601. Aquest és un
escut ple, sense cap partició, figurant a l’esquerra, una mica elevada, una ala baixada i
pràcticament en punta, i lleugerament a la destra un sarment amb tres fulles de vinya,
sense cep ni raïms.
Arran dels dos escuts conservats veiem que són d’una tipologia molt similar, i aquesta
coincideix, segons Carraffa, amb els Alós de València, sense més especificacions,
és: escut pla, en camp de gules hi ha un sarment o cep d’or, sobreposat amb una ala
d’argent. Observem que diu textualment “un sarment o cep”, quan nosaltres tenim en
un el cep de vinya i en l’altre una simple sarment.
El tercer dels escuts referenciats és el que es conserva en la clau de la llinda de la
porta d’entrada al recinte de l’ermita de la Misericòrdia. En ell campeja, en un escut
partit en pal, una ala baixada i un cep de vinya amb sarments, fulles i tres carrassos de
raïm, precisament en idèntica disposició a la que correspon a la troba de Jaume Febrer.
Aquesta disposició, a més, és la que Carraffa dóna per als Alós d’“algunas líneas de
Valencia”, així com per a Raimundo de Alós. Li dóna naturalment els esmalts de
Jaume Febrer i afegeix que: “La villa de Vinaroz, que reconoce a Raimundo de Alós
por primer señor. Después de la conquista de Valencia, conserva aún sus primitivos
blasones, exactos a los que dejamos escritos”. Aquí l’autor comet la lleugeresa de no
prendre en consideració el “capgirament” al qual ha sigut sotmés aquest escut.
Devem esmentar dos escuts més. Un que apareix en el llibre de misses que es
conserva a l’Arxiu Parroquial, executat en 1554, en el qual aïlladament es presenta
el cep a l’esquerra i l’ala a la dreta. Així mateix, es presenten els nostres símbols
heràldics en la portada barroca de la arxiprestal, amb el cep a l’esquerra i l’ala a la
dreta dins d’ovals irregulars.
En la façana de l’actual ajuntament apareix l’escut de la ciutat. La seua construcció
data de l’any 1784, així com brodat en la bandera confeccionada en 1654, de forma
gòtica amb punta en el centre de la base. És de camp partit en or i gules, un cep en colors
i la creu roja de Montesa, i en camp de gules una ala de plata. No hi figura emparat per
corona de cap classe, si bé posteriorment, se’l va ornamentar amb la ducal espanyola.
Desconeixem l’època d’adopció de l’escut per la ciutat, però pensem que el va fer
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seu per concessió d’un anterior usuari durant l’època en què va exercir el seu senyoriu.
Molt pocs anys si es té en compte que des de 1233 en què va ser conquistat Vinaròs
en poder dels moros, fins al 1241 en què li va ser atorgada la carta de poblament, a
Raimundo de Alós ja li havien succeït Perot Sancho i Grinyó Ballester.
Ja hem indicat que en la primera partició del camp, al costat del cep, apareix la
creu de l’Orde Militar de Montesa. Constituït aquest orde a petició del rei d’Aragó
Jaume II, i per Butla Pontifícia expedida pel papa Joan XXII en 11 de juny de 1317,
va tenir lloc la solemne fundació el dia 22 de juliol de 1319, diumenge i festa de Santa
Magdalena, en la capella del Palau del Bisbe de Barcelona. Hereu de tots els béns
que dins del regne van ser els Templers, va passar a ser Senyor de Vinaròs. Senyoriu
temporal que va conservar fins a la seua incorporació a la Corona en 1587.
Així com fins a la mort de l’últim rector de l’orde, que fou Fra Agustín Vaquer,
mort en 1582, la creu de Montesa va aparéixer gravada en la façana de la casa abadia
i així incorporada a l’escut de la ciutat. La creu era usada pels cavallers de Montesa
en flor de lis negra, la qual van canviar per la roja de Sant Jordi d’Alfama en fondre’s
els dos ordes per disposició de l’últim comte de Barcelona, el rei d’Aragó Martí I
l’Humà, i prèvia aprovació del papa Benet XIII.
La corona ducal que empara modernament l’escut de la ciutat va ser introduïda a
partir de 1862, en el qual, amb data 10 de desembre, la reina Isabel II va conferir a la
vila el títol de Molt Noble i Lleial, com a recompensa als mèrits contrets durant les
guerres de Successió, Independència i Carlistes.

Escut central de la nau del presbiteri de
l’església Arxiprestal de Vinaròs. La nau
es va acabar i beneir en 1594. Daurat i
restaurat amb posterioritat.
Ala de pedra esculpida en el cantó dret de la façana barroca de
l’església Arxiprestal de Vinaròs segons el dibuix d’Eugenio
Guilló. Segle XVII.
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Els Alós en el Maestrat i els Ports

En 1325 apareix documentat com a veí de Morella Arnaldo de Alós, (21) persona
relacionada amb la noblesa morellana, ja que a més d’aparéixer en els protocols
notarials, figura com a testimoni en testaments de personatges il·lustres morellans
com Domingo Gavaldá i Francisco de Palau en els anys 1325 i 1334. L’any 1369
Arnau de Alós exerceix aquí de notari, del qual es conserva un protocol a l’Arxiu
Històric Eclesiàstic de l’Arxiprestal morellana.
En 1414 apareix documentat Juan Ferrandiç de Alós, com a “justicia mayor de
la villa y aldeas de Morella”. Aquest càrrec era el més important de tota l’autoritat
civil jeràrquica de l’època. Trobem l’existència d’aquest Alós en la transcripción
legalitzada i autèntica del privilegi d’Alfons I de València pel qual agrega i incorpora
perpètuament a Morella el castell i lloc d’Olocau del Rey com a llogaret propi
(Morella III idus Mai Anno Millesimo CC LXXX - transcripció feta en pergamí pel
notari Pedro Ros a Morella el 28 de desembre de 1414). (22)
En el segle xv es denomina torre dels Alós o “portal den Alós” a una de les torres
morellanes (la segona del llenç de muralla sud en direcció nord des del portal de
Sant Mateu), segons consta en el Llibre de Fundacions 1444-1490 en assenyalar la
fundació “prima de mossén Simó Querol”, on diu que es paga pels censos carregats
sobre diverses finques, entre les quals figuren una “sobre las paredes que te en Miquel
Artal e sobre lo fereginal que iinch yo Johan Alepuz al portal en Alós”. Denominació
que avui dia es conserva. Els Alós van venir des de Vinaròs fins a Morella on es van
establir i van portar el cognom a la capital dels Ports.
La torre i porta d’Alós o d’en Alós, és de base quadrada, amb planta baixa i dos
pisos alts. En el flanc dret i per l’interior de la muralla poden distingir-se restes de
la porta homònima, utilitzada en segles anteriors per a entrar a la plaça. Per la part
exterior de la muralla després de les últimes reconstruccions ha desaparegut tot vestigi
de la porta. (23)
Aquesta torre és la segona sortint de la porta de Sant Miquel a la seua dreta, i
queda entre ambdues la denominada torre Rodona.
No obstant això, ens trobem amb un lapsus, ja que entre el document de 1187 i
la conquesta de Peníscola en 1233 han passat quasi 50 anys. Un temps per aquella
època bastant ampli perquè Raimundo estiguera en tots dos amb aquesta diferència
de temps. Eren el mateix personatge o eren pare i fill? Si en 1187 tenia uns 15 anys,
en 1233 ja en tindria 60, amb la qual cosa ens deixa l’interrogant. Tanmateix, pensem
que podia ser pare i fill.
D’altra banda, hi ha un detall complementari que avala la relació. Estem parlant
d’Alós de Balaguer, anomenada també del marquesat, amb referència al títol que va
concedir el rei Carles III a un membre de l’estirp dels Alós. L’escut dels Alós, així
com el dels marquesos, tenen armes idèntiques al de Vinaròs. Són les que mossén
Jaume Febrer atribueix a l’hipotètic Raimundo de Alós, senyor de Vinaròs i castellà
del castell de Xivert.
En el Llibre de Privilegis de la vila de Sant Mateu se citen tres membres de la
nissaga dels Alós: Arnau de Alós, un segon Arnau de Alós i Llorens de Alós. A aquest
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últim ens hem referit amb anterioritat. El primer Arnau apareix documentat l’any
1318 i el segon en 1382, amb quasi seixanta anys de diferència.
Fra Raimundo de Ampurias fa carta de donació de la devesa de Cominye, en
el terme de Sant Mateu, document datat a Vilafamés a X Kalendas de l’any 1313.
En aquest document signen l’esmentat Frey Raymundus de Impuries, vicegerent
del castellà d’Amposta de l’Orde de l’Hospital, i els frares Galcerani de Calders,
comanador de Cervera; Berengarii de Bondia, comanador de Borriana; Mathei de
Passenant, comanador del castell de Siscar; Arnaldi Solerio, comanador de Male;
Geraldi de Miralles, comanador d’Anyo; Arnaldi de Alós, comanador de Calataiud,
etc. Tenim doncs documentat en 1313 Arnau o Arnaldo de Alós, comanador de l’Orde
de Sant Joan de l’Hospital i comanador de Calataiud. Un altre Arnaldo de Alós, veí
de Canet lo Roig, el trobem datat a Sant Mateu, en el mes de gener de 1382. Es
tracta d’una carta de venda de forns de Sant Mateu que fa el mestre de l’orde, i que
signen els següents testimonis: Bernardus de Thous, senyor del lloc i castell de Thous;
Alfonsus de Thous, batxiller de decretals; Arnaldus de Alós, de Canet, i Dominucus
Gali, veí de Albocàsser.
Sens dubte, els dos primers ho són per l’orde i els dos restants pel comprador dels
drets que ven l’orde, que és Arberi de Thous. El comprador és la vila de Sant Mateu.
Són tres forns, dos d’antics i un de nou, dels quals dóna límits i situació.
En un document relatiu a la compra d’uns herbatges signat en el castell o palau
Çaloquia de Cervera, al novembre de 1412, entre els testimonis que el signen trobem,
al costat del notari Antonius Sancii, el magistrat Llorenç d’Alós, oriünd d’Alcalà. En
un altre document de compravenda datat el 2 de novembre del mateix any, també a
Cervera, trobem que signen com a testimonis el mateix Laurencius Alos (sense la “d” i
sense accent) que figura com a “sriptor familiarie” del mestre de Montesa Fra Romeu
de Corbaria, i també Bernardus Ianuarii, de la vila de Cervera, anomenat “pariteruce”.
Finalment, un altre document referent a “taules” de carnisseria a Sant Mateu, però
signat a Cervera en el mateix mes i any, apareix de nou com a testimoni Laurencius
d’Alós, “scriptor oriundus loci de Alchalano dicti magustratus”. (25).

Escut de la façana de l’actual ajuntament
de Vinaròs, damunt del primer balcó central. Datat en 1785.
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Cep de pedra esculpida en el cantó esquerre
de la façana barroca de l’església Arxiprestal
de Vinaròs. Segle XVII.

Antiga foto del portal i torre medieval del carrer
dels Sants Metges de Vinaròs.

Entrada al carreró de Sant Gaietà, amb la portada
medieval. Un dels exemples arquitectònics més
antics conservats a Vinaròs. Possible entrada a la
primitiva alqueria musulmana.

Seccions del primer emmurallament medieval de Vinaròs. Carrers de Sant Isidre i de la Puríssima.
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Escut heràldic de la façana de l’antic ajuntament
de Vinaròs (el Portalet), atribuït als Alós o als
Alemany.

Finestra gòtica de la població de Catí. Similar a la
finestra del Portalet de Vinaròs. Aquesta conserva el
mainell central.

Entrada al carrer del Roser de Vinaròs. Edifici del
segle XIII-XIV remodelat en diverses ocasions. Conserva els arcs i la finestra medievals originals amb un
escut romboïdal amb l’“ala” invertida.
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Finestra gòtica geminada de l’antic ajuntament
de Vinaròs (el Portalet), sense el mainell central, desaparegut.

Epíleg

Basat en les figures dels primers escuts de la ciutat i en la documentació recopilada,
va sorgir la llegenda que el primitiu escut i nom de la ciutat havia sigut el de Vinya
d’Alós, llegenda que ja ha sigut rebutjada amb anterioritat i que manca de sentit perquè
s’hi oposa una consistent argumentació documental que per la seua extensió no és oportú
reproduir en aquesta monografia i a la qual cal afegir que tal interpretació, que tan bé
s’adaptaria pel que fa referència a la nostra ciutat, manca de sentit aplicar-la a la persona
que li va cedir tal divisa. La nostra conclusió és la següent: el cep és la representació
jeroglífica de la paraula amb què se la designa i que prové de la llatina cippius (tronc,
columna) i té l’accepció de “part del tronc de l’arbre o planta que unida a les arrels i
està dins de la terra”. Arrel o principi d’una cosa, o siga, origen d’una família o llinatge.
L’“ala” és l’anagrama dels Alós, “alón” o “aló”, la divisa d’origen de la família.
Partim sempre de la paraula “cep”, que usa Jaume Febrer. Però si ens atenem als
escuts coneguts, mai no hi apareix un “cep” sinó una vinya o com a molt un sarment
amb pàmpols.
Per això, l’arrel etimològica i heràldica que s’afegeix com a argument manca de
fonament. I curiosament, més afí a la “vinya” d’Alós del que ens agradaria, partidaris
com som de la falsedat d’aquest popular concepte.
Quant a la interpretació d’Alós, no descartem que ha de precisar-se en general que
els cognoms medievals tenen el seu origen en una ciutat. Existint diverses poblacions
amb el nom d’Alós, és obvi que els qui es cognomenen Alós és gent provinent dels
referits pobles, encara que, amb el temps, el cognom toponímic acabe sent patronímic,
però mai en data tan primerenca.
És per això que podem definir el nostre escut de la següent manera:
Escut de boca gòtica, partit en pal. En quarter destre, en camp de gules, una ala
batuda d’or; en quarter sinistre, en camp d’or una vinya, amb sarments, pàmpols i
raïms, de gules; acoblada la creu de Sant Jordi. Admesa la corona, aquesta haguera
de ser en preferència la reial adornada amb flors de lis. I a l’entorn una cinta amb el
text “Molt Lleial i Noble Ciutat”. La cinta deguera ser blanca per ser aquest la Corona
d’Espanya, i el color en negre.
Finalment, encara que surta fora del context del present llibre, destaquem una
postal datada a Vinaròs l’any 1926 que ha arribat a les nostres mans, facilitada per
Margarita de Dou, esposa de Francisco de Alós i Fontcuberta. Es tracta d’una carta
escrita a Vinaròs per la Sra. Salvadora, i dirigida a Montserrat de Alós y Dou, la seua
néta, al palau residencial que tenien a Barcelona al carrer de Sant Pere Més Baix,
59, la seua residència palatina des del segle xvii. La senyora Montserrat era la mare
de l’historiador José Mª de Alós i de Dou, autor del llibre i diversos articles citats en
aquest llibre. En la mateixa carta podem llegir que: “Mi queridísima Montserrat; he
venido a este pueblo porque ha muerto la mujer de mi apoderado y deseo estar con
él para el aniversario. Que pases el día de mañana con tantas felicidades como yo te
deseo y quisiera para ti, pues la ausencia es para quererte más cada día y recordar a
todas horas a todos vosotros, dando muchos recuerdos afectuosos a tu buena mamá,
hermanos y muy especialmente a Jose Mª. Recuerdos a Telesfora y ya saber te quiere
de verdad siempre tu nieta y amiga”.

57

Vista de Morella en un gravat de 1845, amb el portal dels Alós.

Portal romànic de l’església de Sant Mateu del Maestrat.
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NOTAS
1) Escolano, Gaspar. Década de la Primera Historia de Valencia. Llibre nové
(facsímil), 1972. De l’ed. valenciana de 1611. Capítol XXII, col. 1163 i 1164. “De las
personas y linajes que quedaron heredados y poblados en Xátiva”.
2) Ed. de Mallorca de 1848. Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
3) La grafia de la primera lletra és difícil d’interpretar, per la qual cosa ho deixem en
interrogant.
4) Bassegoda, Bonaventura i De Alós, José Mª. “La iglesia y la heráldica de Santa
María del Mar de Barcelona”, Barcelona, 1925.
5) José Mª de Alós i de Dou. Indice y extracto de las pruebas y los caballeros y
señoras del hábito de San Juan en el Gran Priorato de Cataluña, Barcelona, 1925.
6) Tarazona, Ángel. “Blasón de Cataluña”. Barcelona.
7) Registre Reial de l’Infant Pere. 11, Pet. 2, f. 12
8) Registre Reial de l’Infant Pere, f. 16, núm. 49.
9) Reg. 6, Pet. 2, fol. 43.
10) Llibre de Reials Privilegis. Arxiu de l’Orde de Sant Joan, Barcelona. “Exercitum
et curiarum catalomé de anno 1929”, on se cita “Conciliarum cataloné miseritit et
ordenavit Arnauldum de Alós, militarem ad onorandum et procuratum dictam cijam”.
11) Registre Reial de l’Infant Pere, fol. 16, núm. 49
12) Primer document en el qual trobem el cognom Alós. Es tracta de la fixació
dels límits del comtat d’Àger, signat per R. de Alós, Galcerán de Pino, Guillem de
Anglesola i altres. Fou Jaume I qui atorgà a Ponç Cabrera en franc alou el castell i
la vila d’Àger. En el document original es pot veure que és una R. No obstant això,
en algunes transcripcions el trobem com a A. de Alós segons la transcripció de Pare
Caresmar en la qual es canvia la inicial.
13) Samper, Hipólito. Montesa ilustrada.
14) El 1283 Lope Ferrench de Atrosillo assistí al desafiament de Bordeus de Pere III.
Altres personatges del mateix llinatge col·laboraren amb Alfons III i Jaume II, assistint
Lope a la seua coronació en 1291. Estercuel i el patrimoni de los Atrosillo passaren
a la família dels Urrea en la persona de Juan Ximenez de Urrea Atrosillo. El cognom
reapareixeria en la història aragonesa al segle xvi amb Antonio, a la vegada pare de
Juan i avi de Sebastián, els quals se citen com a cavallers en 1568. (Enciclopedia
aragonesa, del A.C.L.)
15) Estudi i transcripció d’Arturo Oliver, historiador i arqueòleg de la Diputació de
Castelló. Peça publicada en Shartou Carreras.
16) David Lacruz i David Gómez. 7 Dies actualitat de Vinaròs, Vinaròs, 31 de juliol
de 2010.
17) Alós i de Dou, obra publicada en 1921 - 1922 en la revista La Ilustración Católica.
18) Cròniques de Marsilio.
19) Gómez Sanjuán. La heráldica local (inèdit).
20) Carlos Catalán. Fonoll. Amics de Vinaròs.
21) Betí M., B.S.C.C., núm. 173, 1960.
22) Milian Mestre. “Los Alós en Morella”, en Vinaroz, núm. 173, 16 de juliol de 1960.
23) Llibre de privilegis de la villa de Sant Matheu (1157-1512).
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