










A mode d’introducció

Senyors suscriptors, entitats collaboradores, familia de l’autor. En 
Joan Manuel Borras Jarque: permeteu-nos afegir a la seva obra unes 
ratlles breus que reflecteixin el nostre goig i la nostra alegría. No és aixó 
una introducciú ortodoxa en el sentit estríete de la paraula; no pretén 
ésser una presentado ni tan sois una justificado; és simplement la mani
festado patent i clara de la nostra alegría que, com a vinarossenes, ens 
veiem reflectits a les pagines que segueixen i ens permet retrobar-nos 
amb el món inmediat deis nostres avantpassats.

Estem devant una obra llargament desitjada, volguda i adhúc sol-lici
tada per tots els vinarossenes. Múltiples causes ho havien impedit fins 
ara. Obvi és dir que es compleix, amb aquesta realització el nostre motiu 
primer, el més car i entranyable projecte de l'Associació Amics de 
Vinarós.

Encara que no volem entrar en cap mena de polémica científica-his- 
tórica-lliteraria, no podem defugir tampoc la seva conflictivitat. No és 
missió la nostra de jutjar ans estimular i col-laborar, en l’ambit de la 
cultura vinarossenca. Aquí esta l'obra; aquí el llenguatge tal com va sor- 
tir de la ploma d’en Borras Jarque, idéntic. Jusguint-lo els lectors si així 
ho desitjen; pero, en fer-ho, que válorin la labor feconda i feixuga, les 
dificultáis que va haver de vencer un home tot sol, sense cap mena 
d'ajut; en algunes ocasións més bé al contrari, per oferir-nos, desinteres- 
sadament, el reencontré amb les nostres fonts primitives, per facilitar
nos els senyals de la nostra identitat, senyals per les que, en aquests mo- 
ments, tant lluita el país. Que és una historia fragmentaria en quan a 
fonts? Que és anacrónica? Potser; pero el que ho digui així, siguí capag 
de demostrar-ho com a treball propi i la seva propia obra. Aquí está i és 
la única que tenim i hem tingut. El que no estigui conforme, el que dis- 
crepi, el que cregui que pot millorar-la... que comenci el camí. No estará 
tan orfe d'ajuts com ho va estar en Joan Borrás Jarque, i, si bé limitada 
i humil, compta, desde aquets moment, amb el nostre estímul e incon
dicional col-laboració i ajut.

I no seria just acabar aqüestes breus ratlles, sense testimoniar el 
nostre agraíment a tots els que d'una manera o altra han fet possible 
que aquest projecte de l'Associació Amics de Vinarós hagi cristaUitza.t 
en l'obra que tónen a les seves mans. A les Entitats en les que hem trobat
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ajut i coüaboració, a tots els suscriptors que ens han donat la seva con- 
fianga, pero fonamentalment permeteu-nos deixar testimoni d’agraíment 
i considerado en la persona de Na María Gracia Bono Boix, esposa de 
Borras Jar que i germana que fóu de l’Arxiprest de Vinar os desde 1905 
fins 1936, ais seus filis tots en quins sois hem trobal facilitáis, estímuls 
i autoritzacións de manera totalment altruista per reeditar la única, fins 
el present Historia de Vinarós tal com la va concebre i realitzá el seu 
autor. Desde aquí, nostre reconeixement a tots, i per ell, per l’autor, per 
en Joan Manuel Borras Jarque la nostra gratitut peí seu magisteri fecond 
i per la seva labor envers la cultura vinarossenca. Aquí queda el testi
moni! Seria formós que no s'estingís ja mai la flama que ell va infantar.

ASS0C1AC10 AMICS DE VINAROS

Vinarós, Gener de 1979 
Dia de Sant Sebastiá
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“Curriculum vitae” 
d’en Joan Manuel Borras Jarque

Joan Manuel Borras Jarque va néixer a Vinarós, en el tipie «carrer 
del Roser», el 2 de mar? de 1885, i era fill de Batiste (Mestre d’obres) i 
de Maximina. Va estudiar en el coMegi deis Pares de la Sagrada Familia, 
de Barcelona.

Periodista, redactor del «Diario de Valencia», redactor en cap de 
«La Voz de Valencia; corresponsal de la Premsa Católica i columnista 
de «La Hormiga de Oro». Va casar-se amb María Gracia Bono Boix a 
Vilarreal. Ingresa, per oposició, al Magisteri Nacional, essent la seva pri
mera plaga la d'Ortells per, més tard, anar a Cálig on va estar onze anys 
dedicat a la investigació histórica del seu poblé nadiu, conjuntament amb 
la docencia escolar. Va seguir el seu magisteri a Vilarreal deis Infants i 
va morir a Castelló el 27 de gener de 1945 essent Inspector de I." Ense- 
nyament, carree peí que fóu nomenat amb carácter provisional.

Obres editades:

«Narraciones y Leyendas Levantinas».
«Las Villas de un Maestro».
«La Predilecta» (conte).
«L’anell de promesos» (noveHa premiada peí Rat Penat).
«Amic de debo».
«El glorioso Patronato».
«La Ciutat de l'Amor». (Flor Natural ais Jocs Floráis de Vilarreal.) 
«L’hora misteriosa». (Accéssit a la Viola d’Or, Valencia.)
«La Neus de Vallivana. (Flor Natural, Morella.)
«Conqueridor conquerit». (Englantina d’Or, Valencia.)
«L’Ermita assolada».
«Vendóme i el darrer pirata».
«Dimes, el bon lladre».
«El primer plor de Napoleó». (Premi Jocs Floráis, Barcelona-Gracia.) 
«Casos y cosas». (Aplec d’un centenar de contes, publicats en dife- 

rents revistes.)

Compta, aiximateix, amb un nombre indeterminat, per la seva quan- 
titat, d'obres inédites. Poemes, NoveHa, Teatre, Contes...

Vinarós li té dedicat un

1
carrer.
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LEMA

CREDIDI, PROPTER QUOD LOCUTUS SUM

«Al Jurat deis Jocs Floráis:

L'Autor presenta al Certamen de les nos- 
tres Lletres, aqueste Primer Tomo que conté 
la Historia de Vinarós de tot el temps que 
dura la documentado escrita en la nostra glo
riosa Llengua.

L’ohra será posteriorment completada ab 
un segón tomo que contindrá: Segle XIX, Se- 
gle XX. Apéndix de Biografíes. Apéndix de 
Folk-lore: Goijos, Costums i tradicións, Can- 
tars i Refraner.

I finalitzará ab un tercer tomo que será un 
«Suplement Gráfic» a on anirán els gravats 
corresponents ais dos primers tomos, i els de 
actualitat, junt ab la descripció del Vinarós 
d'avui i notes complementaries.

L’AUTOR



. •

*

'
■

■



«LO RAT-PENAT, societat d'amadors de les glories
VALENCIANES »

Honorable senyor:

Ens complau posar en coneiximent de 
V. S. que l'Honorable Consistori de Mantene- 
dors del Jocs Floráis d'enguany, prengué per 
unanimitat l'acort de concedir a V. S. lo PRE- 
MI que l'Excma. Diputado de Castelló de 
la Plana otorgarla en l’esmentat Certamen lli- 
terari, per son trevall que dú per lema: «Cre- 
didi propter quod locutus sum».

Deu guarde a V. S. molts anys.

Valenda, 30 de Maig de 1928.

LO SECRETARI,
VICENT FERRAN

LO PRESIDEN!', 
F. BURRIEL

Sr. En Joan Manel Borras Jar que.
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PROLEG-NOTES

Un del acerts del general Primo de Rivera en la Dictadura, ha estat 
el donar un lloc d'honor dins de la Real Academia, a la Llengua Valen
ciana, junt ab la Catalana, Basca i Gallega, que en germanor ab la Cas
tellana constituixen ara la Real Academia de les Llengües d'Espanya.

Retraem eixe acert per a oposar-lo ais pobres esperits que tan abun
den, disortadament, en la nostra valenciana térra; esperits que en l'oblit 
de les nos tres glories, jan també oblit i menyspreu de la nostra gloriosa 
Llengua.

Escrivint la Historia de nostra Ciutat en la Llengua de la nostra 
térra, prestem homenatge d'amor a la pulcra dicció de Sant Vicent Ferrer 
y d'Ausias March. Terra i llengua a les que ja jeu justicia Cervantes, 
Tartista cim de Castella, quan en passar per ierres valencianes «admi
róle la hermosura y riqueza de Valencia, la amenidad de sus contornos, 
la beldad y extremada limpieza de las mujeres, y la graciosidad de su 
lengua, con quien (dice) sólo la portuguesa puede competir en ser dulce 
y agradable» (1).

Mes, tenim en conter que'l nostre poblé no está actualment aveat a 
la seua Llengua escrita, i que encara la parlada ho es ab certa deficien
cia, havent perdut castisses diccións i aceptat mescolances que la des
figuren.

Per tais causes havem procurat escriure aquesta obra adaptant- 
mos al temps, i mirant aiximateix per la dignitat de la Llengua Valen
ciana. Es a dir, que havem seguit el camí un poc difícil, de escriure 
aqüestes pagines ab llenguatge popular, per a que el poblé a qui l'obra 
va dirigida mos entenga, i a l’ensems, en el léxic com en l'ortografia, 
hem vollgut respectar lo que la parí Iliteraria exigix.

Els verament enamoráis de la nostra Llengua, els filólecs i els estu
diosos, tenen en aquesta obra un lloc delitos. Es l’Apéndix de Documents 
transcrits ab tota fidelitat, ab la cooperado deis eminents paleógrafs,

(1) «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha». Editor Felipe Gon
zález Rojas. Madrid, 1887. Epilec.
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En Lluis Revest Corzo, del Cos d'Arxivers, i el M. I. Dr. D. Manuel Rius 
Arrufat, Canonge Arxiprest de la Catedral de Tortosa.

Algúns de dits documents estaven completament desconeguts i ara 
apareixen a la llum del dia per primera volta.

En ells es veu com fins al segle XVIII, aixis en valenciú com en lletí 
i en castellá, el primitiu Binalarós s’aná convertint en Vinarós ab la s 
final, passant per la g. Aixó es lo general. Tan sois per excepció apareix 
alguna vegada la z■ Al segle XIX passa al revés; después d'un segle de 
les malaurades imposicións de Felip V, va imposant-se la z, fins al puní 
que comenga el 1800 ab el sagell de Montesa a on es llig «Villa de Vina
rós» i acaba el segle ab un altre sagell perdent la noble Creu montessiana 
i adquirint la z final com una corruptela.

No cal mes explicació del per qué escrivim Vinarós i no Vinarog ni 
Vinaroz; mos atenem a lo que demostren els documents i a lo que mani- 
festa la pronunciació valenciana, tenint també en cónter la major faci- 
litat per al poblé.

Com se vorá, ademés de la importantíssima Documentació de l'Apén- 
dix, degudament glosada al texte, en eixe apareix moltíssima documen
tació mes, ab la qual hem anat cimentant i construint aquesta Historia 
de nostra Ciutat.

Aquí devem destacar la gran tasca d'Arxiu portada a cap per nostre 
germá estimadíssim el Llicenciat D. Pasqual Bono Boix, durant un quart 
de segle de son Arxiprestat en nostra Ciutat vollguda. A la Revista «San 
Sebastián» per ell fundada i dirigida, ha anat insertant les seues curioses 
i importantíssimes trovalles d’arxiu. Eixe llarch trevall mos ha facilitat 
la propia investigació histórica en la que mos havem ocupat durant un 
altre grapat d'anys.

Per altra banda, la colaborado de nostre venerat germá ha siguí tan 
intima i compenetrada ab la tasca nostra, que no sois per afecte, sino 
per indeclinable justicia, mos complaem en consignar-ho aixina.

Uns «Apuntes» sobre la Historia de Vinarós hi han inédits, de Rafels 
García, deis quals es publicaren grans extractes a la Revista «San Sebas
tián» (anys 1908-1909). Ells demostren la bona voluntat del benemérit 
patrici, mes que no son prou aprofitables per faltar-los tot esperit de 
crítica histórica, per quina causa s apunten allí com a bons no pocs 
errors que ara a mosatros mos ha tocat rectificar.

Algunes de les aludides equivocacións les havem vistes també en 
altres obres, com en la «Historia de mi pueblo» (Alcanar) per Matamoros, 
en la «Geografía del Reino de Valencia» per Sarthou Carreres, i en «Pe- 
ñíscola» per Febrer Ibañez, tots els quals han begut en la mateixa font 
de dits «Apuntes».

Ab tot i aixó, mos es gratíssim celebrar la bona memoria de Rafels 
García, vinarossenc preciar, que es preocupó de donar a Vinarós la seua 
Historia, cosa que si no conseguí, posa de relleu el seu bon intent.

Unes altres «Noticias» aiximateix inédites i mes desconegudes, mos 
han servit de document estimable per a la Historia moderna (segón
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tomo); son uns manuscrits de D. Josep Oliver qui tingué la curiositat i 
rara constancia d’anar consignant en ells tot lo que passara al seu alen- 
torn per espai de mes de mig segle.

Les demés fonts históriques i obres consultades, al texte s'indiquen 
oportunament. De les anteriors ne fem menció especial aquí, per tratar-se 
de dos paisáns ilustres —moderns coetanis— que donaren ais seus tre- 
valls cert orde sistemátic, dirigit a donar-li forma a la Historia de Vina- 
ros, abans d'ells mai intentada.

Tan sois mos toca ja anotar que aquesta obra —encara que no jora 
propósit nost re—, constituix una reivindicado del bon nom vinarossenc, 
decaigut en l'apreci deis demés pobles a fináis del segle XIX i comen- 
qaments del XX, per circunstancies i fets que al según tomo s’historiarán.

En este primer volum apareix la sana rail i espléndida soca de 
Vinarós sempre lleal i noble, religios i progressiu, heroic, respetat i voll- 
gut, justicier, alegre i optimiste.

Son els documents els que parlen. La tasca d'acoplar-los i donar ab 
ells forma a la Historia, mos ha proporcionat, en lloc de fatiga, grans 
satisfaccións goig íntim. Esperem que'l mateix han de sentir els bons 
vinarossencs i els amics i admiradors de nostra ciutat.

I confiem que'ls que no la coneixíen, en llegir aquesta obra es sen
tirán guanyals a l'amor de la molt noble i lleal Ciutat de Vinarós.
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PROTO - HISTORIA

CAPITOL I

La Iligenda de la vinya d’Alós. Significáis de la paraula Vinarós. Son ori
ge. Lo que diuen algúns autors sobre la gran antiguetat de Vinarós.

Corre la Iligenda entre’l poblé, i l’havem vista escrita mes duna 
vegada per persones cuites, de que’l nom de Vinarós es degut a que hi 
havia una vinya de un tal Alós, que fon l'orige del poblé; i aixina, de la 
«vinya d’Alós» prengué el poblé el nom de Vinarós per contracció i co- 
rrupció d'aquelles paraules.

Mes no hi ha res d'aixó en la realitat. El nom primitiu, el que consta 
en els mes vells documents, es el de Binalarós, quin ja fonéticament com 
morfológica s’aparta de lo que puguera donar-li cert color de veritat a la 
Iligenda. La qual s'ha format a la vista de l'escut que té un raim i una 
ala, el mateix de la casa noble d'Alós, del que’n parlarem mes avant.

De dita Iligenda no sen trova rastre en cap autor: ans al contrari, 
els autors que s’ocupen de Vinarós, li atribuixen ad eixa paraula ben 
altres significats.

Avieno, el geógraf i poeta lletí del segle IV, en la seua «Ora marí
tima» parla de «Tiris Civitas», i Febrer Ibañez (1) interpreta que es 
Vinarós i que vol dir «vinum novum», vi nou, vi most, vi aspre. A la veu 
«Tiris» corresponen les gregues «vinos neos» d’aon posa que naix la veu 
arábiga Vinalarós. Afegix que’l riu Servol es digué també Tiris, o siga 
aspre. Mes, Escolano i Florez afirmen que «Tiris Civitas» es Valencia; 
Vossio, que es Turís; Diago, que Alcira; Costa, que Terol; i Cortés (2) 
creu també que es Vinarós.

Abans de la fundado «histórica» de Vinarós que data de l'any 1241, 
qué hi havia en eixe indret? Les cróniques parlen de les aldees o alqueries 
de Benicasló i de Binalarós com preexistents, i que passaren del domini 
deis moros al deis cristiáns.

El Bin-alarós es el mateix que «Ben» —Benaroz escriu en castellá 
Escolano—, paraula hebrea sinónima de «bin» i de «aben» (3) que signi-

(1) «Peñíscola», pag. 61 i 62.
(2) Cortés y López. «Diccionario Geográfico-histórico de la España antigua».
(3) Diccionari Enciclopedic Espasa.
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fica fill, descendencia, tan comú en el Regne ab el plural «beni» Beni- 
casim, Benifayó, etc. I «alarós» es paraula árabe que significa «cosa 
construida».

Benicasló, Binalarós, mos donen aixina etimológicament, peu per 
a assegurar la preexistencia de dos poblats moros de nom propi, abans 
de la Conquesta del Rei En Jaume Primer d'Aragó.

Passem ara a estudiar la possible antiguetat del nostre poblé, dit 
alquería o aldea en els primers documents histories indubitables.

La població primitiva estaría amparada en la próxima montanyeta 
del Puig, al Noroest, lloc estratégic per an aquells temps, i un poc apar- 
tat del mar on els atrevits pirates manaven. En dita montanyeta, prop 
del cim on está la Ermita de la Mare de Deu de la Misericordia i del 
Mártir Sant Sebastiá, hi ha de cara al mar una vella construcció molt 
assolada, coneguda vulgarment ab el nom de la «torreta del moro», tras- 
lladant el pensament a la dominació musulmana. Per la banda de Ponent, 
resguardada contra el perill de la mar, hi han encara vestigis de la «via 
romana», o siga del camí de la costa que conduia fins a Roma, la domi
nadora i civilitzadora de tots els paissos mediterranis, que lo primer de 
tot procurava construir dites «vies» per a facilitar les comunicacións ab 
la metrópoli i el moviment de les seues legións aguerrides.

Per eixos llocs es a on s'han trovat diferents objectes arqueológics 
que'ns parlen ab el llur mut llenguatge, de les antiquíssimes civilitza- 
cións que per aquí han passat. De dits objectes —algúns deis quals hem 
vist— se’n parla a la revista de Vinarós «San Sebastián» —octubre de 
1909—. Son: una especie de medalla i com un botó que semblen egiptes: 
una espasa, un brassalet de bronze i dos ánfores romanes; moledores a 
bras, de blat; una inscripció arábiga en marbre; varíes sepultures for- 
mades ab lloses en posició vertical i cobertes per una altra llosa, de 
cara a l'Orient; i prop de les sepultures, s’han trovat objectes de cerá
mica.

Segura i Barreda (1), també interpretant a Avieno, li atribuix la afir- 
mació de que Vinarós i Tortosa descendien deis grecs i tenien gran 
comers marítim.

Beuter assegura que Vinarós era la Hiero deis temps deis cartagi- 
(2). Diu que deu anys passats de la destrucció de Sagunto, o siga 

1 any 2.108 del Diluvi, veent-se Roma molt apurada en la guerra que 
sostenía en Espanya contra els cartaginesos, enviá a Scipió, dit mes 
avant l'Africá i el Gran, qui desembarcá a Ampuries i des d’allí 
Hadá, a Tarragona on passá l’ivern. A l’istiu, Scipió aná de Tarragona, 
per 1 Ampolla, a «Hiero que ara diuen Binaros», ab vinticinq mil peóns 
i dos mil cinqcents cavallers. Allí va saver que'l general cartaginés Has- 
drubal, acampat per la Plana de Castelló, prenent-li por sen fugí cab 
a dins per Alman^ora i Lucenia. Scipió, lliure’l pas d'enemics, en set

nesos

es tras

oí «Morella y sus aldeas», t. I, pag. 151.
(2) «Crónica General», llib. I, cap. XIX; imprentada l’any 1604.
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dies, fent l’eixércit grans jornades, passá de Hiero o Binaros, a Carta
gena, de la que se’n apoderé conseguint una brillantíssima victoria per 
a Roma.

Escolano no está conforme en que Hiero sigue Vinarós, pero no ho 
prova. Diu que té per mes segur que fora l’antiquíssim poblé anomenat 
Intíbilis, Incíbilis o Indíbilis, en diferents manuscrits. (1)

El nom de Intíbilis s’ha donat a San Mateu, Chelva i la Jana. Pero 
lTáistoriador Escolano raona que mes li convé a Vinarós. Efectivament, 
l’emperador romá Antonino, en el seu Itinerari diu que Intíbilis es trova 
a la marina, a vint-i-quatre mil passes de Tortosa baixant cab a Valencia. 
«Este mesmo sitio con puntualidad ocupa agora Binaroz» escriu Esco
lano.

Intíbilis es població famosa per l’acció de guerra que en ella En
gueren els románs i cls cartaginesos, com ho conta Tito Livio al llibre 
tercer de la Década tercera. Els eixércits cartaginesos de Hasdrubal, 
Magon i Amilcar, que tenien setiada la ciutat de Iliturgi a l'Andalucia 
—Jaén o Andújar—, foren batuts pcls románs acapdillats pels celebé- 
rrims germáns Scipións. D’allí, corregueren els cartaginesos ben lluny, 
sobre nostre Indíbilis, a la que posaren seti. Mes, els románs vingueren 
també a socorrer la ciutat amiga i derrotaren ais cartaginesos deis que’n 
mataren tretze mil, i en feren mes de tres mil presoners; guanyant ade
más, 42 banderes i nou elefants que en aquells temps eren importantís- 
sims per a la guerra.

La victoria eixa obtinguda pels románs en la nostra Intíbilis, fon de 
gran ressonancia i causa de que per tota la península minvaren les sim- 
paties pels cartaginesos, mentres creixien a favor deis románs. Passaven 
eixos fet a darreries del segle tercer abans de Jesucrist.

El mateix historiador Escolano admitix com a mes probable que’l 
nostre riu Scrvol es el que’ls románs anomenaven «Serobis»; nom que 
igualment es disputen els rius Segura, Xúcar, Millars i el Cenia, de banda 
a banda del Regne.

La opinió de que Intíbilis era el nostre Vinarós, la trovem aiximateix 
compartida per l’historiador Diago que li diu Intibil. (2)

Vinarós pertanyia en aquells temps al territori anomenat Ilercavo- 
nia, que comprenia des de les nostres platges fins a les altures de Morella, 
i s’extenia des de'l riu Idubeda —avui Millars—, fins a Tortosa, aplegant 
per Llevant i per Tramontana fins a la ratlla deis Ilergetes que tenien 
per capital a Lleida.

Els nostres ilercavóns tenien gran fama de valerosos, i per aixó tots 
procuraven la llur amistat i ajuda, perque eren com els qui inclinaven 
el pes de la balanza.

Aixis a l'any 47 abans de Jesucrist, en la guerra civil entre’ls románs

(1) «Segunda Parte / de la Década / primera de la Historia de la insigne, 
y / coronada, ciudad y reyno / de Valencia»; imprentada l’any 1611.

(2) «Anales /del Reyno / de Valencia», llib. III, cap. III; imprentats l’any 1613.
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Pompeius i Juli Céssar, els capdiUs del primer, Afranius, Petreius i Va- 
rrón, es feren ab l’ajuda d'una cohort o companyia d ilercavóns. Mes, 
les ciutats de la Ilercavonia, enamorades per la presencia del Céssar qui 
des de Roma es traslladá a l’Espanya —al revés de Pompeius qui sen 
fugí a la Macedonia—, es posaren a la obediencia d’ell i li’n feren present 
de grans cantitats de blat que necessitava, com referix el mateix Céssar. 
La cohort d'ilercavóns, tan bon punt van saver lo que les llurs ciutats 
havien fet, abandonaren ais generáis de Pompeius i sen passaren, com 
era natural, al Céssar, a qui ja li somrigué la fortuna i acabá fent-se 
senyor de tota l’Espanya i Emperador de Roma.

A poc d’aixó venia al mon la nova Llum que’l tenia d’enllumenar ab 
la gran Civilització lliveradora que avui dia es gloria del Cristianisme 
i de la Humanitat cristiana: a l’altra banda del Mediterrani, naixia a la 
Judea Jesucrist.

La nostra térra, ais pocs anys, tenia ja l’honor d esser regada ab 
sang de mártirs, essent martiritzats en Penyíscola, pels románs idolatres, 
els primers bisbes d'Espanya que allí acudiren a reunir-se en Concili, i 
que eren els 10 deixebles de l'Apóstol Sant Jaume seguents: Eugeni de 
Valencia, Bassili de Cartago la Espartaría, Pió de Sevilla, Agathodor 
de Tarragona, Elpidi de Toledo, Etheri de Barcelona, Capito de Lugo, 
Efrén de Asturies, Néstor de Palencia, i Arcadi de Juliobriga. (1)

Passen els segles revolts ab la vinguda deis barbres del Nort que 
destrocaren l’imperi romá, la dominació aquí deis Aláns, la Monarquía 
sucessiva gótica, i finalment la invasió del árabes qui s’establixen per 
tota Espanya.

Es ara, en temps de la Reconquesta contra el «moro» quan comenga 
propiament la Historia de Vinarós ab documents indubitables.

Fins aquí, tot el que resta dit, ho titolem Proto-historia del nostre 
poblé, a que tot ha d’apoiar-se en les trovalles arqueológiques i en supo- 
sicións, que per altra part fetes per autors de reconeguda solvencia, com 
havem vist, demostren que no es aventurat, sino molt al contrari, creure 
en les generacións antiquíssimes que poblaren el lloc privilegiat que 
ocupa Vinarós.

(1) «Peñíscola» de Febrer Ibañez.



SEGLE XIII

CAPITOL II

Rei En Jaume I d'Aragó volia Penyíscola. Diócessi. Penyíscola vullgué 
al Rei En Jaume.

Corría l’any 1224 quan el Rei d’Aragó i Comte de Barcelona En Jau
me I, es propossá lliverar Ies nostres terres valencianes del jou deis 
moros que les tenien esclavitzades des de fea mes de cinq cents anys.

Les raóns que movien al Rei En Jaume eren religioses ademés de 
polítiques per l’aixamplament del seu Regne. Eli, inspirat, havia con- 
tribuit a la fundació de la Orde de la Mercó per al Iliverament deis cau- 
tius cristiáns que caien en poder deis mahometáns. Cóm no havia de 
sentir-se cncés peí desig de lliverar deis moros les nostres terres, a on ab 
tot i els cinq segles de dominació i tiranía mahometana, seguía encesa 
la flama de la Fe cristiana? Les nostres terres seguien essent cristianes 
per damunt de tot, que no de baes havien sigut regades des d'un principi 
ab sang de mártirs en temps deis románs. I ho seguien essent, ara en 
temps deis árabes que perseguien ais nostres cristiáns a mort. L’any 
anterior al que comensem este capítol, el Rei moro de Valencia Zeyt 
Abuzeyt havia manat degollar a dos religiosos franciscáns, Fra Joan i 
Fra Pere, qui des de Terol alli havien anat per a consol deis llurs ger- 
máns.

Eixa fon la causa próxima de que’l Rei En Jaume cridara ais seus 
prohomens de l’Aragó per a que acudiren a Terol i des d’alli conmen?ar 
la reconquesta de les terres valencianes. No li acudiren mes que Blasco 
d'Alagó, Artal de Luna i Atho de Fozes; i el Rei no pugué cumplir els 
seus desitjos. Pero el foc ja quedava encés.

Un cas subseguent demostra cóm D. Jaume savia fer honor a la seua 
«paraula de Rei». No podent fer la guerra al Rei moro pels motius dits, 
aceptá la proposició de Zeyt Abuzeyt qui li oferia la quinta part de les 
rentes de les ciutats de Valencia i Murcia, a canvi de la pau per un any. 
Arreglat aixó, sen entrá cab a l’Aragó. En Calamocha trová al noble 
D. Pere Ahones que anava a 
llers— acudint al crit del Rei. Com D. Jaume li diguera que havia fet 
tard, i li donara a conóixer el pacte convingut ab el Rei Zeyt Abuzeyt, se 
insolentó D. Pere Ahones i digué que ell no volia passar sense fer guerra

Terol ab la seua cavalleria —uns 60 cava-
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al moro. D. Jaume el perseguí i un deis seus nobles 1 atravessá d una 
llangada.

Fidel el Rei En Jaume a la seua idea de lliverar les terres valencianes, 
a l'any seguent, el dia 26 d’abril de 1225, es reuní a Tortosa ab 1 Arque- 
bisbe de Tarragona, Bisbes, Nobles i Cavallers del Principat. Per a la 
empresa eixa, havia obtingut del Sant Pare de Roma els beneficis de la 
Butlla de la Santa Creuada contra la infidel morisma.

Qui es demostré mes entussiasmat que tots, fon el Bisbe de Tortosa 
D. Ponce, ja que els seus feligresos estaven fronterisos ab els moros i 
sofríen molt per motui de les correries deis sanguinosos filis de Mahoma.

De Catalunya acudiren al crit del Rei, entre altres, els nobles Gui- 
llem i Ramón de Moneada, Ramón de Cervera, Guillem de Cervelló, i els 
Bisbes de Barcelona, Lleida i Tortosa. De l'Aragó n’acudiren pocs a causa 
d'estar allí molt revolts; entre els que vingueren estava el Bisbe de Zara
goza Atho de Fozes i el Justicia d’aquell Regne D. Pere Perez.

Ja tots reunits, entraren ab el Rei En Jaume per Tortosa dins les 
nostres terres, i per primera vegada es vegé Vinarós lliure de moros. 
Els quals es refugiaren a Penyíscola, que en aquells temps era un castell 
inexpugnable i que per tal motin tenia el predomini de totes les costes 
i terres de l'encontrada; de manera que essent lamo de Penyíscola, s'era 
lamo de tot lo demés, i no tenint a Penyíscola era com si res se tinguera. 
Per eixa causa, la reconquesta de Penyíscola atany fonamentalment a 
Vinarós, i considerant-la com a propia mos entretenim seguint tots els 
seus detalls.

El Rei En Jaume posé seti per mar i térra a Penyíscola, que es una 
de les primitives poblacións d’Espanya: els grecs li havien posat per 
nom «Chersoneso», i els románs li digueren Península —altres la identi
fiquen també ab «Acra Leuce», «Castrum Album» o «Altum», i «Carna»—, 
tenint aquelles dos paraules el mateix significat, ja que es trata d’un 
penyascal dins del mar, tan sois unit al continent per una curta i estreta 
llengua de térra, istme que encara els temporals el cobrixen. Aixis era 
tan forta i tan dificil de pendre, Penyíscola, ja que, ademes, els moros 
estaven ben armats i no’ls havia tampoc de mancar l’aigua que brolla 
ben abundant i bona de fonts naturals obertes en la mateixa roca.

En el seti es distingí tan notablement el Bisbe de Tortosa D. Ponce 
de Torrellas, que 1 Rei En Jaume, alli mateix, li feu escriptura per a l'ai- 
xamplament de la Diócessi, ab els poders que tenia concedits del Papa, 
fins a Almenara, per a quan totes eixes terres foren lliverades del poder 
deis moros. Com es un Punt molt interessant, pos mos aclarix cóm Vina
rós i demés terres castellonenques passaren a pertenéixer a un Bisbat 
catalá, copiem el Real document que diu aixina: (1)

«Nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Comes Bar- 
chinonae et Dominus Montispesulani, attendentes Jabo

tí) Diago, llib. VII, cap. III.

;
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rem, quem vos venerabilis Pater Poncius Dei gratia Epis- 
copus Dertusen, in acquisitione terrae Sarracenorum sus- 
tinetis et sustinuistis, et expensas quas in obsidione de 
Peniscola ad Dei nostrum servitium multipliciter fecistis, 
concedimus vobis et Ecclesiae vestrae omnia Privilegia et 
donationes, quas antecessores nostri ei fecerunt. Item 
confirmamus et ampliamus términos dieti Episcopatus 
usque ad Almenara, ob ejus inopiam, eum decimis et pri- 
mitiis. Dat. in obsidione Peniscolae 3. Nonas Septembris, 
anno Domini MCCXXV.»

Que vol dir:
«Nos En Jaume, per la gracia de Deu Rei d'Aragó, Comte de Bar

celona i Senyor de Montpeller, considerant el trevall que vos venerable 
Pare Ponce, per la gracia de Deu Bisbe de Tortosa, sosteniu i haveu sos- 
tingut per guanyar la térra deis sarraíns, i els gastos que de moltes ma- 
neres haveu fet en l’assetjament de Penyíscola per al servici de Deu i 
nostre, vos concedix a vos i a la vostra Iglesia tots els Privilegis i dona
ción que els nostres predecessors li han fet. També confirmem i ampliem 
els termens de dit Episcopal fins a Almenara, per la seua pobresa, ab els 
delmes i primicies. Donada en l’assetjament de Penyíscola, a tres de les 
Nones de Setembre de l'any del Senyor 1225.»

Els desitjos del Rei En Jaume, tampoc ara, havent comengat la gue
rra, pugueren tindre cumpliment; i passats uns dos messos de seti contra 
la forta Penyíscola, es retirá esperant millors temps.

Els quals no tardaren a vindre. El Rei moro de Valencia Zeyt Abu- 
zeyt es va vore combatut a sang i foc, peí moro Zaen de Denia qui el volia 
destronar i fer-se ell ab tot el Regne. Zeyt Abuzeyt demaná auxili al Rei 
En Jaume contra Zaen, i aixis el nostre Conqueridor es trová afavorit 
providencialment en els seus designis.

Pero no tingué pressa. De primer vullgué ara conquerir la illa de 
Mallorca, lo que conseguí l’any 1229, tenit aixina lliure el mar. Enseguida 
posá atenció al requeriment del moro Zeyt Abuzeyt contra Zaen, qui ja 
s’havia apoderat de Valencia, i mentres D. Jaume estava a la conquesta 
de Mallorca, havia entrat pels camps cristiáns combatent a Ulldecona, 
Amposta i Tortosa, causant molt de mal i emportant-se molta gent cap
tiva.

D. Jaume, seguint el concell del cavaller Blasco de Alagón, deter- 
miná no topetar altra voltra ab la inexpugnable Penyíscola, sino entrar 
en terres valencianes des de Terol. Aixis ho va fer, conquistant a l'ivem 
de l'any 1232, Ares i Morella, quin castell s’havia declarat per Zaen; 
entornat-se’n d'allí a Terol.

En Monzón publicá la Butlla de la Creuada concedida peí Papa 
Gregori IX ais que acudiren a ajudar al Rei d'Aragó en tan cristiana 
com patriótica mampresa contra els moros.

A l’any seguent, passant per Xérica i Torrestorres —quins camps
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talá, no dixant en ells blat ni palla—, i acudint en socos d uns Mestres del 
Temple que en Val de Segó estaven molt apurats setiats per infinitat de 
moros, junt ab dits Mestres ja lliverats, es dirigí a Burriana. La qual 
guanyá ais moros ais dos mesos d’assetjament molt dificultós. D alli se n 
aná a Tortosa i altra vegada a Terol, a on a la matinada del dia 20 de 
setembre del mateix any 1233, va rebre la insospitada nova de que ls 
moros de Penyíscola se li volien rendir an ell personalment.

Encara estava al Hit quan arrivá el missatger ais tan importantís- 
sima novetat. Don Jaume s'al?á al punt i oí dos Misses, una a 1 Esperit 
Sant i altra a la Mare de Deu deis Angels; en acabant, esmorsá a tota 
pressa, i acompanyat solament pels oficiáis de sa casa, set cavallers i 
alguns escuders, emprengué el liare camí de Penyíscola, passant per Mo
reda i peí pía a on prometé fundar la població de Sant Mateu, a llaor del 
Sant Apóstol quin dia era aquell —el 21—, perque a causa de la 1 larga 
caminata s’havia tingut de quedar sense poder oir Missa. Al cap de dos 
dies, a la posta del sol, arrivá D. Jaume davant de Penyíscola, des de quin 
castell l’havien ja vist a vindre, enviant-li quatre moros principáis per 
a donar-li la benvinguda.

Com ja era l’hora massa avanzada, convinguereu en dixar la entrega 
del castell per a quan se fera de dia. Els quatre moros s’entornaren a la 
vila, i el Rei i la seua poca gent, passaren la nit alli davant a la platja 
en tendes que es construiren ab les mantés i alfombres que portaven les 
cavalleries. Els moros, molt obsequiosos, li enviaren al Rei i acompanya- 
ment, per a sopar cent pans de bon blat, dos garrafes de vi, deu gailines, 
i figues i panses.

En fer-se de dia —el gloriós 22 de setembre de 1233—, el Rei En 
Jaume s'acostá a l'istme que dona la entrada a Penyíscola, i al punt 
ixqueren de les muralles dos cents moros. El Rei els dona fe conforme 
els rebia baix la seua sobirana protecció, dixant-los viure dins de la llur 
llei i costums, i confirmant-los els privilegis i llivertats que tenien. Com 
diu el mateix Conqueridor en la seua Crónica: «Nos otorgarem-los llur 
lley i aquelles franqueses que solien haver en lemps de serrahims, i ells 
digueren que eren aparellats de lliurar a nos la vila i’l Castell.»

Fet aixó, es passá a la entrega del castell; per a quin efecte, els cava
llers i acompanyament del Rei, passaren muralles a dins, junt ab l’Alfa- 
quí i 1 Alhamí autoritats deis moros, que’ls havien de fer entrega de les 
claus de la fortalesa. Mentrestant, el Rei es quedá a la platja, ausoles ab 
els dos cents moros; i desconfiant d’ells —com a qui'ls coneixia prou i 

, montat a cavall, el fea menejar continuament procurant que 
ningú se li acostara. Gran descáns i alegría tingué, quan va vore a la seua 
gent a dalt de tot del castell, a on posaren la seua Senyera Real i cridaren 
plens de goig i d'entusiasme:

—Aragó! Aragó!
D. Jaume es dixá ja rodejar deis moros i s'adelantá al portal de la 

vila a on li donaren les claus en senyal de que se li sometien ad ell com 
a amo i senyor.

massa—

I
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Gran goig va tindre el gran Rei en vore’s amo de l’inexpugnable 
castell, sense costar-li ara cap batalla. I aixis s'emportá a Tortosa uns 
quants moros per a fer-los els regáis que a tots els havia promés, entor- 
nant-se’n a Penyíscola ab remats de corders i cabres i bona cosa de robes 
de grana. Conta la Crónica Real que des de Tortosa «en l’altre dia nos ne 
tornarem a Penyíscola i foren vinguts los escriváns i ferem-los les car- 
tes», 90 es, la escriptura de lo que tres dies aváns els havia donat fe de 
paraula.

Essent Penyíscola del Rei, prengué també D. Jaume posseció de 
Benicarló i de Vinarós, per a on tingué de passar i repassar en eixos viat- 
ges conseguents a la reconquesta.

Dixem dit en este capitol que la entrega de Penyíscola, i per conse- 
guent de Benicarló i de Vinarós, al Rei En Jaume I, fon el dia 22 de 
setembre de l’any 1233. Els historiadors regnícoles Escolano i Beuter 
—del segle XVII— copiant-se l’un a l’altre, posen la entrega a l'any 1234: 
mes, llegint-los atentament es fácil vore com s’equivoquen, ja que van 
seguint pas a pas, els viatgcs del Conqueridor dins l'any 1233, i en aplegar 
al mes de setembre «del mateix any», salten distretament al 1234 sense 
mes ni mes. I lo mateix fa modernament Febrer Ibañez en «Peñíscola
—Apuntes históricos, 1924.»

Com a raó de mes pes encara, farem notar que la carta-pobla de 
Cálig (dependent de Cervera) la doná el Mestre de la Orde deis cavallers 
de l’Hospital, Fra Hugo de Follalquer, en 12 joriol de l’any 1234, signant 
Fra Raiscan, Comanador de Cervera. I com Cervera fon reconquerida 
abans de donar la dita caria de població de Cálig, a seguit de la recon
questa de Penyíscola, com diu el Rei En Jaume en la seua Crónica, ciar 
que eixe aconteiximent no pugué tindre lloc mes que en el setembre de 
1233. (1)

(1) Aixó mateix sosté el savi investigador mossén Betí—de bona memoria 
¿en «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», t. IV, any 1923, quadem II.



CAPITOL III

Escut i Carta-pobla de Vinarós.

Abans de que es concedira en nom del Rei la carta de fundació de 
Vinarós, trovem a dos prohomens que’l regiren. Son ells, Raimón Alós 
i Pere Sancho, nobles cavallers de quins parla el poeta coetani mossén 
Jaume Febrer, en la obra poética dedicada al Rei En Pere, fill de don Jau- 
me, i escrita l’any 1248.

Diu:

TROBA 37

Entre els Capitáns fonch Raimón Alós 
que de Catalunya ab la gent baixá 
e per son servir restá en Vinarós 
ben acomodat. Mostrás valeros 
en lo assalt de Xátiva é així li doná 
lo Rei vostrón 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 trastocáis, 
pinta de or e roig. Sos fets temeraris 
alaben los moros, car que son contraris.

TROBA 458

La banda daurada en lo camp blau
ab un cisne blanch, es de Perot Sancho, 

ab estrelles de or, conforme mirau.
Es antich fidalgo, fill de Sancho Arnau, 
a qui vostrón Pare li senyalá rantgo 
prop la seua tenda, quan sobre Valencia 
tenia lo siti, donantli a Rossell 
e a Canet lo Roig, puix que sa prudencia 
poblá a Vinarós e a gran diligencia 
refor?á a Cervera son antich castell 
e per son cuidado lo feu fort i bell.
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El poeta valenciá mossén Jaume Febrer es testimoni de gran impor
tancia, puix havia acompanyat al Rei En Jaume, son padrí, en les seues 
conquestes. Es el poeta mes celebrat del segle XIII. Modemament, en 
1848, s’ha impremtat en Mallorca dita obra ab el titol de: «Trobes de 
Mosén Jaume Febrer, caballer, en que tracta deis Llinatges de la con
quista de Valencia é son Regne.»

Tan bon punt el Rei En Jaume I es va vore senyor del castell de Pe- 
nyíscola es natural que es prenguera interés per la govemació i creixi- 
ment deis poblats anexes. Tan gloriós encárrec, respecte del nostre po- 
blat, el doná primer a Raimón Alós. I per aixó, d’este noble caballer que 
mereixia la confianza i el premi del Rei Conqueridor, va rebre i conserva 
Vinarós, el preciat i gloriós escut, que consistix, com diu el poeta, en 
«un ala e un sep, los camps trastocats, pinta de or e roig.» Nostra ciutat 
rebia ja en náixer, els colors nacionals d'Aragó i Catalunya, que quatre 
segles mes avant serien adoptats com els mes representatius per a totes 
Ies terres i nacionalitats que formarien l’Espanya.

L’haver un sep a l’escut, i 1 ’ésser Alós —representat per I'ala,— qui’l 
doná com a primer senyor de Vinarós, son la causa de la lligenda de la 
«vinya d’Alós» a que mos referiem en el capitol primer i que ara queda 
aqui altra volta rebutjada.

Raimón Alós passá d’aqui a governar el castell de Xibert per encá
rrec deis Templaris que 1’havien conquerit ais moros.

Al noble Alós, el sustituí en nostre poblat, Perot Sancho, aiximateix 
molt valeros i distingit notablement peí Rei En Jaume I.

Mes tard, a Perot Sancho se li doná el castell de Cervera, i passá 
a Vinarós el tercer senyor que fon el cavaller Grinyó Ballester qui va 
tindre la gloria de rebre la carta fundacional a son nom.

Passats vuit anys de la pacífica i extraordinaria reconquesta, es quan 
el Rei doná a Vinarós la carta-pobla: cosa gens d’estranyar, ja que’l 
Conqueridor estava afaenat en la dura reconquesta de tota Valencia, i 
com es llógic, dixava les tasques d’escriptures ais secretaris i ais enca- 
rregats de les places principáis, i ell les firmava quan venia be.

La dita carta-pobla es conserva enquadrada a la Casa de la Vila; 
está sobre pergamí, escrita en llengua lletina com s'acostumava en aquell 
temps, si be peí poc domini en dita llengua de qui escrigué el tal docu- 
ment, apareixen molts barbarismes i solecismes que’l convertixen casi 
en escrit trilingüe, cosa per altra part comprensible ja que eren temps 
de transició en la formado de la nostra llengua. (1) El carácter de la 
lletra es gótic; la tinta molt esvaida pels segles.

Diu aixina la carta-pobla girada a la nostra parla:

«Es fa saver a tots, presents i esdevenidors. Que jo 
don Gil de Atrossillo, alcait de Peniscola, per manament 
del senyor Rei done i concedixe a vos Grinyó Ballester 
una Alqueria que té per nom Bynalaros, en terme de Pe-

(1) Apéndix, Document núm. 1.
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niscola, ab vosatros cinquanta pobladors que vullguen 
poblar. La qual té eixos llindars: primera part la Mar; 
de segona part el Riu de Ulldecona; de tercera part, ab 
terme de Cervera; i de quarta part ab el Riu d’Oliva. Tal 
com eixes fronteres inclouen i dividixen, aixis vos donem 
a vosatros i ais vostres, per a sempre mes. I també vos 
donem cinquanta quatre parts en l’almarjal de Peniscola.

I sobre tot aixó, vos done jo don Gil, per aument, 
que feu un Molí en qualsevol Iloc que vullgueu del terme 
ja dit; i donareu per lo avant dit Molí, delme a la Iglesia 
de Peniscola, i al Senyor Rei també, cada anv per la fes- 
ta de San Miquel un cafís de blat i un cafís de ordi. I pos- 
seiu el molí vosatros i els vostres, per sempre mes. I vulle 
que tingueu Iglesia i forn i ferreria, salvant els drets di- 
rectes del Senyor Rei, i donen llealment delme i primicia 
i lliures de tota mercadería tan per mar com per térra, 
de lleuda i peatge, del directe del Senyor Rei. i donen 
llealment delme i primicia de pa, de vi, d’oli, i de totes 
les altres coses. De manera que la avans dita Alquería, 
vosatros i’ls vostres, la tingueu en posseció i la exploteu 
segurament i íntegra a fur i costum de la ciutat de Zara
goza, i ningú s’atrevixca a penyorar-vos sino com deutor 
o flanea.

Fon feta aquesta carta dos dies aváns d'acabar el mes 
de Setembre, Any del Senyor Mil dos cents coranta u.

Signe Gil de Atrossillo + qui aixó alabe, concedix i 
firme, i ais testimonis pregue que ho firmen. D’aquesta 
cosa son testimonis, Arnau de Cardona, justicia, signe +. 
—Signe Ramón de Bellmunt +.— Signe Pere Roselló + , 
veíns de Peniscola.

Senyal + d’En Jaume, per la gracia de Deu Rei 
d Aragó, de les Mallorques i de Valencia, Comte de Bar
celona i de Urgell, i Senyor de Montpeller, qui la predita 
donació alabem, concedim i confirmem com damunt es 
conté. Posat en Lleida a XIII kalendas de Mars (1), Any 
de la Nativitat del Senyor 1242, per ma de Guillem es- 
crivá, per manament del Senyor Rei.

+ Signe Martí Roldan qui per manament del se
nyor Gil de Atrossillo, aixó he escrit, i per la meua ma 
he fet eixe signe +.»

i

Aquesta Carta-Pobl3 fon feta el dia 29 de setembre, —festa de 1'Ar
cángel San Miquel,— any 1241. Tal es el gir de la frasse original «II días 
remansis de mensis septembris» aixó es: dos dies d’acabar-se elavans

(1) Eixa data l’havem vist traduida i 20 d’abril.com a 17 de febrer, 20 de mars
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mes. D’esta opinió es l’acreditat investigador mossén Betí (1) Arxiprest 
que fon, en nostres dies, de San Mateu.

A l’arxiu municipal de Vinarós arpeta 19,— es trova confirmada 
eixa traducció, per un certificat que t 19 desembre de 1796 feu Fra D. Vi- 
cent Sales, de la Real i Militar Orde de Montesa, Arxiver general, dient 
qu’n el Registre de Poblacións constava la Carta de Vinarós a 28 setem- 
bre de 1241. L’Arxiver general de Montesa adelanta la data un dia ex- 
cluint totalment els «dos dies remansis», mes, eixa petita diferencia no 
té importancia: si la té, i gran, en la traducció del «remansis» per dies 
que resten del mes. En esta coincidencia d’apreciacións, tenim per mes 
acertat que’l 29 siga la data exacta deis «dos dies que quedaven» del mes 
de setembre.

En esta certificado, —copiada per l’escrivá Pere Barragán, de la ma- 
teixa época que Fra Vicent Sales,— havem vist la data de la confirmado 
Real, en «décimo tertio kalendas Martii» traduida per 20 d'abril.

Pero hi ha un altre trasllat de la Carta-Pobla completament inacep
table, i que recollim per haver-lo vist, traduit i tot, en els «Apuntes» de 
Rafels Garcia, i en «Peñíscola» de Febrer Ibañez. Dit trasllat defectuosís- 
sim es degul a Josep Lluis Ayza, escrivá de l'any 1740; el qual li fa dir 
a la Carta-Pobla, entre altres, els seguents disbarats: 1. «D. Gil de Atros- 
sillo ad castelum^ en contes de «alquayt» o alcait. 2. Hieronimo, en con
tes de «Grignon.» 3. áliquod penuis, en contes de «una alqueream» o 
alqueria. 4. damus robis per secunda territoria, en contes de «damus 
vobis et vestris per sécula cuneta». 5. primo kalendas Agusti et primo 
kalendas Decembris, en contes de «unum kaficium de trigo et unum kafi- 
cium de ordii.» No cal fer notar mes disbarats, a la vista del quart i del
quint...

En la traducció que de tan inaceptable trasllat arreplegaren Rafels 
Garcia i Febrer Nuñez, encara ressalten mes tais equivocacións, ja que 
alguna no té sentit ni aplicado possible, com el per secunda territoria 
que J'han de dixar intraduit, a on la Carta verdadera diu «per sécula 
cuneta» o siga «per a sempre.» Ademés, al Conqueridor el fan Señor de 
Usuna en comes de «Senyor de Montpeller»; i els dos dies que resten 
per acabar el mes, ho convertixen en dia dos del principi del mes.

En fí un detestable trasllat de l'escrivá Ayza que mos toca posar en 
evidencia, perque havent vist la llum pública, siga definitivament rebut- 
jada en vista de la verdadera Carta-Pobla que havem transcrit. (2)

Tornant al fil de la Historia, toca dir avans de tancar el capitol, que’l 
Rei En Jaume va otorgar testament l’any 1242 senyalant-li per a la seua 
muller la Reina Violant, en dot vitalici i en viudetat si aplegara el cas, 
els castells de Segorb, Onda, Xérica, Morella, Almenara i Penyíscola (3); 
passant aixina Vinarós al dot de la Reina ab lo millor d’aquestes terres.

(1) «San Sebastián», revista de Vinarós, 14 octubre de 1923. «Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura», 1923, quadem segón.

(2) Vide Nota que va al final del Document núm. 1, a l'Apéndix.
(3) Huici. «Colee, diplomática», t. I, pag. 345.



CAPITOL IV

Dissencións ab els moros de Penyíscola. Algament i expulsió genercd. 
Senyoria deis Templaris sobre Vinarós. Primers noms vinarossencs. 
Canvi del Fur de Zaragoza peí Fur de Valencia.

Conta Beuter com una traició deis moros de Penyíscola, el fet de que 
pocs anys transcurrits de donada la Carta de fundado a Vinarós, aquells 
buscaren discordia per no voler respectar les concessiós fetes peí Rei En 
Jaume. Sobretot, el motín de tais dissencións era el terme senyalat a 
Vinarós i a Benicarló, que’ls moros penyiscoláns es ressistien a reconéi- 
xer; i ademés d’aixó, en lo que tocava a cumplir a favor d’ells, ho 
geraven i ho interpretaven de manera onerosa per a dits pobles.

La discordia aplegá a extrems de tanta gravetat que’l Rei En Jaume, 
en saver lo que passava, enviá ab tota urgencia al noble cavaller Guillem 
de Vich en qui tenia posada gran confianza. An ell li doná amplíes facul
táis per a que obrara en justicia.

Guillem de Vich cumplí acertadament la comanda dificultosa i posá 
pau entre Penyscola, i Benicarló i Vinarós, senyalant a cada u lo que li 
perteneixia, i posant de manifest les obligacións mútues, fent que es 
cumpliren i no es quedaren com a lletra morta.

D'aixó diu Beuter que hi ha una carta a l’Arxiu de la Orde de Mon- 
tesa, en el llibre de les poblacións, fol. 13.

No per aixó van quedar quiets els moros, que com diu el Conque
ridor al final de la seua Crónica parlant en general de tot el Regne, son 
traidors provats i no dixaven ocasió de voler tornar a ser els amos.

Hi havia a 1 altra banda de Valencia, un moro notable dit Alazarach, 
de tanta confianza per al Rei En Jaume, que l’admitia al seu concell 
secret de guerra. I aixó ho va fer valdré per ais seus crimináis intents, 
enganyant al Rei induint-lo a que sense precaucións s’acostara al castell 
de Rogat que se li entregaría a la manera de la extraordinaria capitu- 
lació de Penyíscola. El Rei acudí acompanyat tan sois per trentacinq ca- 
vallers; mes, es va trovar de nit en una emboscada del traidor Alazarach. 
Providencialment no pergué'l Rei la vida, si be la 
seus cavallers.

Alazarach, per eixa traidoria, es feu popularíssim entre la morisma, 
i conseguí un al?ament general que posá en perill al Conqueridor de

exa-

perde la mitat deisvan
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perde tot el Regne. Mes, els va véncer; i per a vore's lliure de tan mala 
gent, maná extranyar-los de totes les terres conquerides, passant expuls- 
sats a Murcia i a Granada, cent mil moros.

Eixe al<;ament el posa Beuter l’any 1248, mentres que Escolano se- 
nyla el 1262.

En lo cert deu estar Beuter, ja que’l mateix any de 1248 i'l seguent, 
apareixen moltes consecións que fa’l Rei en el terme de Penyíscola, a 
cristiáns, de cases, horts i heretats, que havien perteneixcut a moros. 
Una d’estes consecións dona a conéixer l’interés del Conqueridor de po
blar be ab bona gent aqüestes terres: en la que feu en 3 desembre de 
1248 a Domingo de Vallfogona, donant-li casa i vinya en Penyíscola, a 
condició de que havia de vendre tot lo que tinguera i posseira en altres 
llocs, i aixina no pensara ja en eixir-se’n d’eixes terres (1).

Per a més seguritat contra noves sorpreses, a 25 juny de 1249, el Rei 
fa donació del Castell i de la vila de Penyíscola, a Guillem de Moneada a 
benefici personal ab rentes i exaccións i ab pacte de servici d'armes (2). 
Al cap de tres anvs, al Moneada se li doná Nules i acabá la conseció de 
Penyíscola, en la que no havia estat compresa la població de Vinarós.

Atenent-mos ais textes documentáis, tampoc passá Vinarós al domi- 
ni del cavaller Artal d'Aragó, —net, segóns sembla, de l’Artal que con- 
querí a Morella,— quan per drets hereditaris de la seua muller, neta de 
Jaume I, obtingué a Penyíscola, no se sab quín any, pero que certament 
consta manava d'alli l’any 1289. (3)

Per aixó es pot fer constar que Vinarós sempre va estar baix el domi- 
ni del Rei fins l’any 1249 en que passá a la poderosa Orde deis cavallers 
Templaris, per permuta entre dita Orde i el Rei En Jaume II.

La Orde deis Templaris, tan bon punt com Penyíscola s'entregá al 
Rei Conqueridor, havia enviat els seus cavallers davant del castell de 
Xivert, no tenint els moros mes remeí que rendir-se. I junt ab Xivert, 
passaren baix del mateix domini templari, els pobles de la seua juris- 
dicció, com eren Alcalá, Alcocebre i Castellnou. Pulpis s’entregá al Rei 
qui feu acudir els seus cavallers. Lo mateix havien fet els cavallers de la 
Orde de Sant Joan de l'Hospital, apoderant-se del castell de Cervera i 
deis pobles de la seua jurisdicció —Traiguera, la Jana, Canet, Cálig, 
Chert, Rossell i Mas d’Estellés— avui San Jordi, —i el Carrascal.

A ocupar eixes comarques tenien dret dits cavallers, com ho fa 
constar el Conqueridor en la Crónica: «Quan ohiren lo Mestre del Tem
ple i del Hospital que nos haviem Penyíscola, a pochs dies vingué'l Mes
tre del Temple a Exivert, i’l Mestre del Hospital a Cervera, per 90 com 
nostre pare i nostre avi les hi havien donades.»

La Orde del Templaris tenia també el domini sobre Tortosa. I desit- 
jant el Rei En Jaume tindre dita ciutat episcopal, va negociar ab els

(1) Miret, «Itinerari de Jaume í».
(2) Huici, «Colee, diplomática», pag. 479.
(3) Arxiu mun. de Sant Mateu; pergamí núm. 17.
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Templaris el canvi de dominis que consta en document otorgat per Gui- 
llem de Solanes, Notari Real, a 15 setembre de 1294. Per dit canvi, passá 
Tortosa a la senyoria del Rei En Jaume II, i ab ella, de Vinarós i altres 
pobles. Diu l’esmentat document (1):

«Carta instrument, otorgat per Guillem de Solanes a 
15 setembre de 1294. Permuta efectuada entre’l Rei En 
Jaume II i el Mestre de la Orde del Temple, en la que dit 
Mestre dona i cedix al Rei la Ciutat de Tortosa ab el seu
castell, i els pobles de Benifallet, Aldover, Cherta, Tivenys 
i altres llocs del terme de dita ciutat, aixis com també el 
drets de leuda i peatge, els de utilitzar mar i térra, els 
ponts, el passatge, l’herbatge, la peixea, les salines, i totes 
les pertenencies que puguen correspondre a l’avans dita 
milicia, segóns les consecións fetes pels Reis N'Alfóns i 
En Pere; ademes; els impostos que paguen els sarraíns 
per a les obres i reparacións deis murs deis pobles. Tam
bé cedix la quinta part deis rédits que dita milicia co- 
brava de la ciutat per les consecións fetes ad ella peí com- 
te Raimond Berenguer i per les d’altres personatges com 
les de Balmari i Alfondeo, que retenia la ciutat; i ademés 
els arbitres que foren establits per dita milicia a les to
rres, beneficis, honors, forns, censos, i altres coses otor- 
gades a la germandat de la Orde com ama i senyora de 
Tortosa i son terme, i de quin comú domini no’n partici- 
pava la ciutat. A canvi de la cessió feta peí Mestre i que 
expressada queda, el Rei En Jaume II dona a la milicia 
del Temple, el Castell i la vila de Penyíscola i les seues 
aldees de Benigasló i Binalarós, el Castell i la vila de 
Ares ab tots els seus llocs; la tinenta de les Coves de 
Vinromá també ab els seus castells, viles i llocs i els seus 
termens que son: Coves de Vinromá i el seu castell, Sal- 
sadella, Albocácer, Vilanova, Tirig i el lloc de la Scrra 
que es trova al Regne de Valencia. Tot aixó avans dit, per 
1 expresat contrate passa al domini jurisdiccional i per
tenencia del dit Rei, i aximateix el castell i homens de 
Ollers i son terme en la Conca Berbirini, i les Cenes a que 
tenen dret els germáns, els filis, el procuradors i suces- 

del Rei, lo mateix estant presents com absents, aixis 
també passa a la pertenencia del dit Rei el castell de

sors 
com 
Xibert.»

en líetí ^orona d’Aragó, Barcelona,—titol «Paniscola abans Peniscula».
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El Mestre del Temple en Aragó i Catalunya qui feu la permuta eixa 
ab el Rei Jaume II, era Fra Berenguer de Cardona, qui per tal motiu pas- 
sava a ésser Senyor de Vinarós.

Mestre Berenguer de Cardona, al mes just, o siga a 15 d’octubre, 
doná les noves ordenacións sobre establiment de delmes i altres efectes, 
i un cens de mil sous anyals que ademés de Vinarós pagarien també 
Penyíscola i Benicarló (1). Mes, tal cens no aplegá a cobrar-lo el Temple, 
sino que mes avant, com se vorá, el posá la senyoria de Montesa repar- 
tint-Io com el Temple ho dixá senyalat.

En 1297, a 29 d'agost, el mateix Mestre templari i els seus Coma- 
nadors de Sarayena, Ribcsaltes, Taracona, Vistabella i Gilida, van acen
sar el forn de coure pa que avans era de la Senyoria, a pensió de trenta 
sólidos valenciáns que's pagarien per la festa de la Mare de Deu de la 
Candelera (2). Dita concesió se va donar des de Penyíscola, i la van 
aceptar en nom de Vinarós els veíns: García Venrell, Jaume Botarell, 
Bertomeu Pujades, Guillem Ferrcr, Salvador de Baot, Guillem Siurana 
i Ramón Escoló.

Tais son els primers noms de vinarossencs que apareixen en la His
toria, els quals firmaren com a principáis, en nom de tots, presents i 
esdevinidors, en el document que’l Mestre del Temple Fra Berenguer de 
Cardona feu algar al notari públic de Penyíscola Berenguer, essent testi- 
monis: Ferrer, Pere Meyans i Esteve de Falchs. De dit document ne feu 
trasllat el notari Esteve de Falchs, a 29 febrer de 1299, i es el que havem 
posat en I’Apéndix al final d’aqueste primer volum.

En este document, el mes antic de Vinarós después de la Carta- 
Pobla, es fa constar ja el Fur de Valencia, essent aixis que la Carta-Pobla 
doná a Vinarós el Fur de Zaragoza. Efectivament: quan Vinarós passá 
al poder del Conqueridor, encara Valencia era mora. Conquerida Valen
cia l’any 1238 —cinq anys mes tard que Vinarós,— tot seguit el Rei 
D. Jaume s’ocupá de donar-li Furs propis, els mes humáns, populars i 
avan^ats d’aquell temps, quin estudi i proposta encomaná a una assem- 
blea de set Prelats —entre ells el Bisbe don Ponce de Tortosa,— 11 No
bles i 19 ciutadáns. El célebre Códic foral de Valencia quedá redactat 
l'any 1250 (3) i revisat en 1270. Els aragonesos i els Nobles lluitaren per 
a que en tota Valencia regiren els Furs de Zaragoza, sense conseguir-ho; 
a fi d’evitar mes discordies, es va resoldre dixar en llivertat a la ciutat de 
Valencia i pobles del Regne per a que aceptaren els Furs d’Aragó o els 
Valenciáns. Resulta! de tal conveni fon que es decidiren per adoptar els 
Furs Aragonesos, nornés alguns pobles de la ratlla d’Aragó perteneixents 
a quatre baronies o senyories feudals. Tots els demés, Vinarós entre ells,

(1) Arxiu municipal de Vinarós, carpeta núm. 19.
(2) Vide Apéndix, Document núm. 2.
(3) El Dr. Chabás en «Cénesis del Derecho Foral Valenciano» diu que la data 

deu ser la del 1240. Mes, cóm la Carta-Pobla de Vinarós té en 1241 el fur de l’Aragó? 
I la de Penyíscola, en 1251, té'l Fur de Valencia.
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aceptaren els Furs de Valencia, mes beneficiosos per al poblé i contraris 
a les extralimitacións deis Senyors per quina causa eixos no’ls volien (1).

D’esta manera acabaren de regir en Vinarós els Furs d’Aragó i 
comenflaren els que li eren mes propis i convenients.

Font curt el domini de la poderosa Orde Templaria sobre Vinarós. 
Al cap de tretze anys, en desembre de 1307, el Rei En Jaume II, poc 
satisfet del concanvi realitzat i prenent peu del clamor mundial que 
s’algava contra la gran Orde deis Templaris, els atacá en Penyíscola tan 
fortament que no tingueren mes remei els cavallers del Temple que fer 
entrega del Castell. Aixis torná Vinarós, en consequencia, baix el domini 
directe del Rei.

En 1311, per disposició del Concili de Viena, en el Pontificat de 
Clement V, acabá la ilustre Orde deis cavallers del Temple, que contava 
dos cents anys de existencia, puix havia estat fundada l’any 1119, en 
temps del Papa Gelasi II, per D. Hugón de Cabanís; havent portat a cap 
en sa llarga historia, grans beneficis a la Cristiandat i al Progrés Humá, 
lo mateix en les Creuades de Terra Santa, que en les lluites contra els 
moros en Espanya. De la roidosa causa no mo'n fem eco per ésser cosa 
general i universalment coneguda, tratada en moltes obres. No mes di- 
rem que l’opinió general está d’acort ab l'abad Tritemi atribuint la catas
trófica fi de la Orde, a l’enveja deis Princeps i molt especialment del Rei 
de Franca Felip IV.

(1) Escolano i Perales, t. II, llib. primer cap. VI.



SEGLE XIV

CAPITOL V

Senyoria sobre Vinarós de la Orde valenciana de Montesa. Fundado 
de la Orde. Regalies d'honor a Vinarós. Pleyís ab Penyíscola.

Acabada la Orde deis Templaris el 2 de maig de l’any 1311, el Rei 
d’Aragó i de Valencia i Comte de Barcelona, Jaume II, veent que la gran
diosa herencia templaría en el Regne valenciá, anava a enriquir ais 
cavallers de Sant Joan de Jerusalem, ab el perill de fer ad eixos tan 
poderosos com havien sigut aquells, ab certer criteri polític pensá que 
la hereva fos una nova Orde propiament valenciana, que además de 
deure-li al Rei la vida, miraría ab el natural amor la lliveració de les 
terres valencianes contra els sarraíns.

A l’efectc, En Jaume II enviá al Papa Clement V, diferentes embaixa- 
des (1) per a I’aprovació de la nova Orde Militar. Primerament anaren 
els cavallers D. Pere de Queralt, D. Pere Boil i D. Guillem de Olvinar, 
sense conseguir res. Novament van anar a Roma D. Vidal de Vilanova, 
D. Dalmau de Pontons i Bernat de Ponte; i per fi va ser enviat l'embaixa- 
dor D. Vidal de Vilanova, fracassant uns darrere deis altres. No era d'es- 
tranyar: acabava una persecució violenta i escandalosa, de disoldre una 
Orde; cóm havia d'estar lanim del Papa propici per a dixar fundar-ne 
una altra?

En aixó, va morir el Papa Clement V, i fon elegit Joan XXII en 6 
d’agost de 1316. El Rei nostre inssití en els seus propósits i enviá de 
nou al cavaller Vidal de Vilanova, per procura general donada en Bar
celona a 15 febrer de l'any de la Encarnació del Senyor 1316, conseguint 
per fi lo que En Jaume II tan desitjava. Discutides i concertades les capi- 
tulacións que presentá el Rei, i admitides les variants estudiades peí 
Papa, expedí Joan XXII una Bula a 11 juny de 1317, concedint la seua 
llicencia per a que’s puguera fundar en el Castell de Montesa, de la dió- 
cessi de Valencia, la nova 
María de Montesa.

Al dia seguent, 12 de juny, expedí el Papa quatre Bules mes, per 
a execució de la fundacional. Una estava dirigida al Bisbe de Tortosa,

Orde Religiosa-Militar ab el titol de Santa

(1) Hipólit Samper «Montesa ilustrada».
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a l’Abad de Valldigna i al Xantre de la Seu de Girona, donant-los poder 
per a obligar ais Hospitalaris que cediren ais de Montesa tot alió que 
havien heretat deis Templaris dins del Regne de Valencia, exceptuant 
l’Hospital i l'Iglesia de la capital, i el lloc de Torrent. La segón Búa 

al Mestre i Orde de Calatrava, donaren al monestir de Montesa 
els bens que deis Templaris posseiren en Aragó. La tercera, dirigida 
només al Mestre de Calatrava, disposava que en unió de 1 Abad de San- 
tes Creus, enviaren deu monjos al monestir per a que instruiren ais 

frares montessiáns escullits peí nou Mestre. I com el Papa s havia

manava

nous
reservat la elecció d’eixe primer Mestre de Montesa, dirigí la quarta 
Bula a l'Abad de Valldigna, conferint-li poders per a dita elecció.

El Rei D. Jaume II, en 14 novembre del mateix any, entrega al 
castellá d'Amposta Fra Martí Perez de Horos, tots els bens inmobles 
que tenia deis Templaris en Aragó i Catalunya. I al mateix temps maná 
el Rei al Castellá d'Amposta, que li entregara els bens que la seua Orde 
de Sant Joan tenia en el Regne de Valencia, autorit/.ant a Pere Boil per 
a que sen fera cárrec de dits bens, des de Valencia a Catalunya, i a 
Gongal García, deis bens de l'altra banda de Valencia. A tal efecte, el 
Castellá d’Amposta ordená a D. Lucí de Horos, cavaller de la Orde, co- 
manador de Calatayud i son Lloctinent en la Baylia de Cervera, per a 
que, requerit per D. Pere Boil, li entregara tots els llocs, castells i demés 
bens del Castell de Cervera.

Aixó s’efectúa en la vila de Sant Mateu, concurrint com a represen
tan! de D. Pere Boil, son fill D. Ramón. Alli, en el Peiró de les Falselles 
que está junt al Cementen, el dia 3 desembre de 1317, es reuniren el 
Justicia, els Jurats i Concellers de la vila, els demés de la Baylia, i Jurats 
i Síndics de cada lloc. I el Lloctinent del Castellá d’Amposta els va absol- 
dre de la fidelitat i homenatge que tenien a la seua Orde, passantlos 
baix del domini i jurisdicció del Rei.

Només faltava que’l Mestre de Calatrava s’avinguera a donar 1 habit 
de la seua Orde ais nous cavallers que havien d habitar el monestir de 
Montesa. Requerit inutilment peí Papa, el Bisbe de Valencia i el Rei, a 
la fi se li enviá l'Abad de Benifassá Fra Bernat Pallares qui el pugué 
convéncer; i comissióna en 11 juny de 1319 al Comanador de Calatrava 
en Alcañiz, Fra D. Gongal Gómez.

Aleshores, per disposició del Rei, tingué lloc la fundació de la Orde 
valenciana de Montesa, el dia 22 joriol d'aquell any 1319. Era dumenge 
i festa de Santa Magdalena. La ceremonia es celebrá en la Capella del 
Palau del Bisbe de Barcelona. Reunits alli, el dit Comanador Major de 
Calatrava, els Abads de Santes Creus, de Benifassá i de Valldigna, Ca
vallers Militars de Sant Joan, Sant Jordi i de la Mercé, i molts Cavallers 
de la Cort Real, celebrada Missa solemne, vestiren l’hábit i professaren 
la Orde de Calatrava: D. Guillem de Eril, D. Garcerá de Bellera i D. Cri- 

Erjles> tots ells de la mes alta noblesa del Principal. Tot seguit, 
1 Abad de Santes Creus D. Pere Alegre, autoritzat del Papa, nomena 
pnmer Mestre de Montesa a Fra D. Guillem de Eril qui seguidament va
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eixercir la facultat d’admetre nous frares que foren els vuit cavallers 
seguents que li presentá el Rei: D. Ferrán Pere d'Aragó, germá del Rei 
Jaume II, D. Bernat de Montesa, D. Berenguer de Eril, D. Bernat de 
Aramont, D. Guillem de Aguilar, D. Bernat de Roca, D. Berenguer de 
Torrent i D. Arnau de Pedriza.

Aixis quedá constituida la nova Orde cavalleresca de Nostra Senyora 
Santa María de Montesa, hereva deis Templaris, i que per lo mateix, 
des de son naiximent passava a ser Senyora de Vinarós —per voluntat 
del Rei,— i ho tenia de continuar essent-lo per espai de cinq segles i 
mig. Per tal raó mos complaem en donar noticia a nostres compatricis 
d’eixa noble Orde valenciana que mos ha ennoblit el nostre escut ab la 
seua Creu, possant-la al costat de l'ala i del cep.

L’onze d’agost seguent, En Jaume II maná a D. Vidal Vilaplana 
que en son real nom donara al Mestre de Montesa les viles, castells, 
llocs i tots els bens inmobles del Regne de Valencia que havien perte- 
neixcut ais Templaris.

En aixó, el Mestre Fra D. Guillem de Eril, de edat prou avanzada, 
va caure malalt en el monestir de Santes Creus, sense poder seguir el 
viatge a Montesa. I en son nom, anaren a pendre posseció d’aquella 
casa-mare i llocs de l’altra banda de Valencia, Fra D. Erimán de Eróles, 
elegit Procurador general de la Orde, l'Abad de Valldigna, D. Vidal de 
Vilanova, D. Galcerá de Billera, Fra D. Bernat de Monzonís, Fra D. Be
renguer de Torrat i Fra D. Bernat de Roca.

Ouan millorá, el Mestre de Montesa prová de seguir viatge, eixint 
de Santes Creus acompanyat per l’Abad i Fra Joan Rovira i Fra Guillem 
de Pino-sellis, monjos d’aquell monestir, que mes avant serien Prior i 
Superior del convent de Montesa. L’acompanyaven també els seus mon
jos D. Ferrán Pere d'Aragó, D. Berenguer de Eril, D. Bernat de Aramont, 
D. Guillem de Aguilar, D. Arnau de Pedriza i Fra Sasón Pedra del Bosc.

El primer poblé montessiá que va rebre al primer Mestre de la Orde 
fon Vinarós. D’aqui, malaltís i fadigat, passá a pendre posseció del Castell 
de Pcnyíscola en el mes de setembre. Mes, recaigué en la malaltía al 
cap de poc, i el dia 4 d octubre morí en la pau de Deu, después de abras- 
sar ais seus monjos un a un, sentint que anava a mampendre el viatge 
de l’elernitat. El seu Mestratge havia durat només que 75 dies, i de la 
seua gran Orde només havia pogut aplegar a pendre posseció personal 
de Vinarós, Benicarló i Penyíscola.

El Rei Jaume II demaná al Papa que per segona vegada delegara 
en l'Abad de Santes Creus per a la elecció de nou Mestre de Montesa. 
I com era prudent que la Orde recent naixcuda no estara órfana molt 
de temps, activá la elecció que tingué lloc en febrer de 1320, en el con- 
vent de frares Menors de Tarragona, a on ab tota solemnitat i assisten- 
cia del Rei, cavallers i Princeps, l'Abad de Santes Creus, Delegat Apos- 
tólic, nomená Mestre de Montesa a Fra D. Arnau de Soler. I el nou 
Mestre nomená Comanador Major de la Orde per primera vegada a 
Fra D. Berenguer de Montoliu.
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Des de Tarragona se’n aná tot seguit el nou Mestre, a pendre pos- 
seció del convent de Montesa. I d'aqui que forsosament tinguera que 

Vinarós el primer poblé a on els dos primers Mestres de Montesa 
reberen els primers homenatges dins deis llurs dominis.

No mos perteneix seguir mes la historia general de la Orde montes- 
siana, sino lo que de ara en avant será particular d ella en relació ab 
Vinarós que anirán units ja fins al segle XIX. Tan sois afegirem que 
l’any 1399 se li agregá la Orde de Sant Jordi de Alfama, dita aixina per
qué en la torre o castell de Alfama, de la diócesi de Tortosa, la va 
fundar el Rei D. Pere d’Aragó en 1201. Des d'eixe agregamcnt, la Orde 
s’intitulá de Santa Maria de Montesa i San Jordi de Alfama. La Creu 
que primitivament era negra, fon en avant la roja de Sant Jordi.

Regirant l’arxiu municipal de Vinarós, en la carpeta número 19 i 
manuscrit on está una copia de la Carta-Pobla feta per l’arxiver general 
de Valencia, trovem una nota que per referir-se ais temps que estem 
historiant i encara ais seguents, copiem íntegra. Diu aixis dita nota: 
«D. Arnau Soler, segón Gran Mestre de Montesa que morí l'anv 1327, 
no va poder imposar el ters delme per a la Orde, ademes del delme 
que senyala el Rei D. Jaume en la carta de població, ni la Sena, peyta, 
qüesta, ni altre impost, i es veu que les Viles, —(referint-se a Benicarló 
també)— sabrien expolsar-se de tal gravamen perque no’s paguen, —(re
ferint-se molts anys mes avant).— I en Vinarós ningún particular paga 
cap cens a la Orde ni al Comanador, si sois la Vila només que peí molí 
den Tarrago, carnisseria, peixcateria, pesos i mides, per ser Regalies 
cedides ab cens enfitéutic pels molts servicis fets a les seues costes 
contra els algaments deis moros.»

Dos coses cal fer sobreixir en eixa nota. Primer de tot, eixes Regalies 
sobre el molí, carnisseria, peixcateria, pesos i mides, cedides ab cens 
enfitéutie; es a dir, que la Corona ama d’eixos servicis públics que ls 
podia cobrar directament per mig deis seus oficiáis, cedia els seus drets 
a la Vila fent-la beneficiaría de tais servicis, conservant la Corona la 
supremacía per mig d’un cens. I aixó, pels molts servicis que a costa 
de la Vila es fan constar. Verdaderament podem dir 
d'honor per a Vinarós.

Per altra banda están aquelles contribucións senyorials que 
essent del Rei «les Viles savien expolsar-se». Ja es compren la estimació 
que’ls Mestres de Montesa tenien a Vinarós en quan no consta que li 
feren forga per a pagar els gravamens imposats per la Senvoria, dixant 
bonament que se'n lliuressen.

En canvi, els que a Vinarós vullgueren forgar a que pagara lo que 
no li era de gust per no considerar-ho de justicia, tenien que vore cóm 
savia defendre’s fins a conseguir lo que era de llei. Aqui del pleyt ab 
Penyíscola comengat l’any 1311.

Volia Penyíscola ésser considerada com a «cap major» de Vinarós 
i Benicarló, com si el temps no haguera corregut, ni Ies cartes de fun- 
dació no s hagueren donat an exises Viles, lliurant-les de la absoluta

ser

Regaliesque eren

no
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dependencia del castell a lo moro. I com a tal cap major, pretenia que 
les Viles subgectaren a les costums i ordenaments deis jurats de Penyís- 
cola, i contribuiren ais pagos reais i veinals i totes exaccións en profit 
deis homens de Penyíscola i del terme. Mes, an estes alegacións i pre- 
tencións, contestava Vinarós d'acort ab Benicarló, que com tenien terme 
propi segóns les cartes de fundació, no reconeixien a Penyíscola per cap 
major, sino tan solament per a les causes crimináis.

De tot aixó es va promoure un famós pleyt (1) en el que actuaren 
d arbitres, En Terich de Bruscha, savi en dret, i En Arnau Aster, jurat 
de Morella. A Penyíscola la representé Balaguer Bragat, síndic; a Beni
carló, En Pere Clerge; i a Vinarós, En Berenguer Botarell. Eixós síndics 
i procuradors de les dos Viles, van defendre molt saviament la indepen
dencia de Vinarós i Benicarló contra Penyíscola, procurant per a les 
tres igualdat de condicións. 1 aixis com el de Penyíscola volia que les 
dos Viles contribuiren a pagar el salari deis jurats i escrivá d'allá, con
testaren que de cap manera mentres Penyíscola no pagara també ais 
jurats i escriváns de les dos Viles. En tot van defendre la reprocitat, 
de tal manera que a consevol gasto a que havien de contribuir, tenia 
d’ésser ab concell i voluntat de les mateixes Viles.

La sentencia arbitral donada en Morella pels arbitradors Bruscha i 
Aster, al mes de juny de 1’anv 1311, era conforme a lo defés pels procu
radors de Vinarós i Benicarló, quines Viles, diuen els árbitres «son 
gran partida de tota la universitat de Penyíscola i del terme i els seus 
prohomens discrets i de bon concell.» Eixa curiossísima sentencia, tota 
ella molt notable, té alguns apartats que demostren la bona germanor 
que’ls árbitres volien per ais tres llocs, en vista de les raóns d’igualtat 
aduides per Vinarós i Benicarló. Aixis diu la sentencia que aquelles coses 
tingudes per publiques en Penyíscola, com son carrers, pous, basses, 
fonts i altres semblants, siguen tingudes per públiques en Benicarló i 
Vinarós; i semblanmcnt, que les carreres, fonts, basses, etc., d’eixes dos 
Viles, siguen públiques per a Penyíscola, i tots en comú fassen i refassen 
«quant menester será». «Empero, no entenem», —diuen els árbitres,— 
que els homens del dil lloc de Penyíscola tinguen part en els murs de 
Benicarló i de Vinarós, mentres no siguen comúns a tot el terme; i els 
homens d'estes dos viles tcncn de contribuir a fer i desfer en els murs 
de Penyíscola quan siguen comúns a tot el terme. Aqui veem que es fa 
menció deis murs de Vinarós per primera vegada, lo que indica la impor
tancia que la nova poblado anava adquirint.

Quatre anys passats, en 1315, un altra sentencia donada en Valencia 
al mes de desembre per En Bernat Desplugues, Batle general del Regne i 
Jutge «per lo Scnyor Rey», demostra que a pesar del bon intent deis 
árbitres morelláns, les qücstións anaven seguint. Donant la raó a les 
dos Viles, En Ramón de Pauls, Tinent-lloc de procurador del riu Duxó,

(1) «Peñíscola» de Febrer Ibañez, Documents, pag. 356 a 363.



i

JOAN Ai. BORRAS JARQUE36

maná ais de Penyíscola que tomaren les penyores o embargaments fets 
ais de les dos Viles, baix pena de cinq cents moravatíns de or si no ho 
cumplien. Penyíscola va recorrer al Rei Jaume II, qui en maig envié 
una carta al dit Batle de Valencia, encarregant-li resolguera el cas ab 
brevetat i segóns fur i raó. Dita carta en lletí, datada en Menorca, co
menta aixis: «Jaume per la gracia de Deu Rei d’Aragó, de Valencia, de 
la Cerdenya i Córcega, comte de Barcelona i capitá general i almirant 
de la esquadra de la Santa Romana Iglesia.»

Duré l'estudi de l'assumte, des de maig a desembre. En el curs d’ell, 
en juny, Guillem Falcena representant de Benicarló i de Vinarós, va 
requerir al jutge que la «part adversa na forsada de tornar e restituhir 
asi hun ase e una somera» —o quinze lliures per son valor, ja que durant 
el pleyt, al dit Falcena li les havien penyorades; i ademes, altres quinze 
lliures per danys i perjuíns.

La sentencia del Batle general del Regne de Valencia i jutge, procu- 
rava l’armonia entre els tres pobles, dient ab eloqüencia i amor que 
«tots facen un cors e un cors no pot teñir en si altre cors, ans seria 
contra natura e contra fur de Valencia.»

Per primera vegada es fa menció en eixe document, deis jurats de 
Vinarós, els quals per a poder pendre part en les delliberacións ab els 
de Penyíscola, es senyala que havien dañar dos i tindre carta de procu
rado de la Vila.
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CAPITOL VI

Jurisdicció propia i amollonament del terme. El gran Mestre deslliura- 
dor de Vinarós. Agravi de Penyíscola. Anullació estranya. Restaura
do. Son confirmáis els Privilegis.

En 13 novcmbre de 1327 fon elegit el tercer Mestre de Montesa, per 
defunció de l’anterior. Baix d'este Mestratge, Vinarós podem dir que 
aplegó a la majoria d’edat.

S’anomenava el tercer Gran Mestre Fra D. Pere de Thous, fill de 
Valencia; havia sigut Comanador de Onda i Castellfabit, i Comanador 
Major que lenia anexa la Encomanda de Penyíscola. De Comanador Ma- 
jor, dignitat segona de la Orde, passá a la dignitat primera de Mestre.

Coneixedor com el que mes d’aquestes terres i de llurs problemes, 
s'aplicá encara a estudiar-les a conciencia, ganos de donar a cada u lo 
que li corresponia. I ben meditat i ben contrastat, l'any 1359 concedí a 
Vinarós —i al mateix temps a Benicarló,— la jurisdicció propia ab mer 
i mixte imperi, manant amollonar el terme i fent posar els signes propis 
de la jurisdicció, —com la forca,— lliurant-lo ja definitivament de la 
dependencia de Penyíscola.

Aconteiximent tan gran per a Vinarós, porta la data del 19 de giner 
de dit any 1359, precisament la vespra de la festa de Sant Sebastiá, 
Patró de la vida molt tendrament vollgut des de temps inmemorial, ja 
que no consta quan aquesta devoció i Patronatge va comentar.

La vila havia creixcut de manera notable i el Mestre Fra D. Pere 
de Thous, de gloriosa memoria consideré just declarar-la en majoria 
d’edat donant-li la plenitud deis drets d’aquell temps, o siga el emer i el 
mixte imperi. Consistía el mixte imperi en el poder per a decidir en les 
causes civils, portant a efecte les sentencies. I el mer imperi suposava 
poder imposar les penes majors, com l’extranyament a altres terres, i 
fins la pena de mort.

Al dia seguent d’haver concedit la jurisdicció propia a Vinarós, 
dia 20 festa de Sant Sebastiá, el Gran Mestre deslliurador otorgá una 
Carta (1) reafirmant la de la vespra, dient: que'l dia 19, dissapte, ab 
gran i madura deliberació i concell, havia separat i dividit el lloch i 
terments de Vinarós, de la vila, terme i jurisdicció de Penyíscola, otor-

(1) Apéndix, Document núm. 3.
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gant-li «terme atermenat» i tota Jurisdicció Civil i Criminal, mer i mixte 
Imperi. Per raó de tal privilegi, Vinarós es comprometía pagar a la 
Orde de Montesa mil vint sólidos cada any per la festa de Nadal. Feren 
el compromís en nom de Vinarós: Pere Maestre, Justicia; Guillem Vives 
i Amau Torres, Jurats; Guillermo Soler, Pere Forner, Guillermo Cara- 
many, Síndichs; Bernat Torres, Guillem Vilalbi, Perico Mir, Domingo 
Sans, Bernat Pujalt, Pere Narbo, Miquel Avella, Guillem Foix, Bernat 
Domenech, Pere Teixidor, Bernat Botarell, Guillermo Bertorneu, Mas
caros Bertomeu, Domingo Albert, Guillermo Lebra, Domingo Vilalbi, 
Bernat Lebra, Domingo Miralles, Arnau Castello, Bertomeu Caramany, 
Pere Rovira, Berenguer Gavaldá, Guillermo Nicolau, Bernat Prima, Bar- 
toli Lebra, Ramón Domenech, Miquel Domenech, Ramón Plana, Beren
guer Miralles, Domingo Calvo, Llorens Vilalbi, Domingo Gavaldá i Pere 
Vilalbi, «i molts altres prohomens i bons homens» diu la Carta.

Els quals li exposaren al Gran Mestre que «si per ventura ?o que 
Deu no vullga» en algún temps fora revocada la divisió, quedara també 
anulada la obligació de pagar el cens convingut. I Fra D. Pere de Thous 
aixis ho feu constar en la Carta per a que’ls de Vinarós mai «no sien 
enganyats per no ser cosa justa ni consonant a raó.» Foren testimonis: 
En Guillem Guasch, Canonge de Barcelona, En Pere Mallorca, ciutadá 
de Tortosa, Arnau Guiot, vehí de Sant Mateu, Miquel Morato i Domingo 
Brienco, vehíns de Benicarló.

En 4 de febrer aprobá la Carta «a gran profit i útil i tat deis bons 
homens» de Vinarós, el Comanador de la tinenta de les Coves, en Vila- 
nova. El dia 8 deis mateixos mes i any, la ratificaren en Valencia, els 
Comanadors: Major de Montesa i de Penyíscola, de la tinenca de Culla, 
de les Cases de Burriana, de Sueca i Silla, de Perpunchent, de Onda, de 
Ares, de Vilafamés, de Xivert, i demés priors i frares. I finalment, el 
dia 28 de maig, la confirmó el Capítol de la Orde reunít en Montesa. 
Tanta solemnitat se li doná ad eixe important document, que per a 
Vinarós li seguix en importancia a la Carta-Pobla.

Ara fon quan el cens de mil sous senyalat pels Templaris l'anv 1294 
que encara no s’havia fet efectiu, es va repartir entre les tres poblacións 
de Vinarós, Benicarló i Penyíscola.

Tot seguit de donar-se la carta de jurisdicció, el Loctinent general 
de Montesa Fra D. Arnau Guinot, acompanyat deis síndichs i prohomens 
de Penyíscola, de Benicarló i de Vinarós, passá a posar els mollóns i 
les forques ais llocs corresponents de les dos Viles emancipades.

No li havia de vindre tot aixó molt a gust a Penyíscola; i efectiva- 
ment, va posar de la seua ma lo possible a fi de minvar, sino destruir, 
els perjuíns que considerava se li causaven. A l’efecte acudí en queixa 
al Mestre de Montesa en 11 febrer del mateix any, fent-li present el 
«gran dany i perjudici de la vila i universitat de Penyíscola a Testar 
privada de la dita jurisdicció i de algunes contribucións que ab la dita 
universitat» havien contribuit Vinarós i Benicarló. El Mestre Fra D. Pere 
de Thous va resoldre en el castell de Cervera a 5 setembre del mateix
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any 1359, dient (1) que «ell ha fet la dita separado de termens i la dita 
separado de contribucións. I ha donat la dita jurisdicció a Vinarós i a 
Benicarló, be i justament, i per justes i raonables causes i ab gran acort 
i madura delliberació»; afegint, que ni a Penyíscola li llevava res, ni a 
Benicarló i a Vinarós els donava si no alió que era propiament del senyor 
Mestre i de la seua Orde.

Mes, al cap de qualre anys passa una cosa estranya: a petició de 
Vinarós, es anulada la partició i divisió de Penyíscola. El mateix Gran 
Mestre Fra Pere de Thous dona Carta detalladíssima signada peí notan 
públic Ferrán Casalou, en la que s'expliquen les causes (2). Son elles: 
1.a que a causa de la «separado i divisió la universitat i prohomens de 
Penyíscola se tingueren molt per agraviats» dient que era en perjuí 
d’ells; 2.a que’ls bons homens i universitat de Vinarós, també estaven 
molt agraviats del pago deis mil i vint sous dcc ens, per a arreplegar 
els quals tcnien necessitat de fer manllevats i passar per usures; i 
ademes asseguraven que no tenien persones savies i de nota per a regir 
la dita jurisdicció. Considerades estes coses, els prohomens de Vinarós 
«per esquivar estaven els perills i mala voluntat» de Penyíscola, ab la 
que volien «pau e concordia e bona amistat e sie una cosa e un voler.» 
Eixa tendrá frasse del document es la que explica la extranya actitut 
de Vinarós: aquells homens pacífics ab els germáns, tan com valerosos 
contra els enemics, s’havien sentit decaiguts en aquells quatre anys de 
seguida i oberta enemistat ab Penyíscola; i anyorant la pau i concordia 
ab aquells veíns, feen el sacrifici d’abandonar els gloriosos privilegis 
causants de la discordia i pactaren per a conviure com avans de la sepa- 
ració. Conseqüentement, demanaren els de Vinarós que anulada la ju
risdicció, se’ls rellevara també el cens. En nom de Vinarós estaven Joa
quín Botarell, jurat, Mascaros Bertomeu, Pere Puigalt i Bernat Pujalt, 
que concertaren les condicións ab els de Penyíscola.

Feta la anulació del cens i deis separaments, es maná que foren 
«derrocades les forques, costell e altres qualsevol senyals» de jurisdicció. 
I es firmá la conformitat del Gran Mestre en Sant Mateu, a 7 d’octubre 
de 1363, es de supondré ab quin intim dolor. Els de Penyíscola es reuni- 
ren en concell general i donaren, —ab el gust que també es de supon
dré,— la llur aprovació en 30 giner de 1364. I els de Vinarós feren lo 
mateix el dia 26 de joriol seguent, reunit el concell general en la Iglesia 
«ajustat e plegat per Guillermo Foix públich corredor, ab so de trompeta 
segons que es acostumat.» Firmaren: Domingo Botarell, justicia; Bernat 
Torres i Miquel Doménech, jurats; Pere Narbo, Bernat Doménech, Ber
nat Foix, Salvador Bertomeu, Arnau Miralles, Pere Pujalt, Berenguer 
Gavalda, Miquel Daude, Mateu Teixidor, Domingo Cabanes, Bernat Pu
jalt, Guillermo Lebra, Miquel Febrer, Bertolí Lebra, Pere Mir notari, i

(1) «Peñíscola», Documents págines 371 a 375.
(2) Apéndiz, Document num. 4.
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Mascaros Bertomeu, veíns i habitadors de Vinarós. Foren testimonis, 
Miquel Avella i Domingo Castelldasens, també de Vinarós.

Passats altres quatre anys mes, un altre document (1) ja toma a 
donar per vigent la separació; mes, contribuint pacíficament Vinarós a 
les cárregues de Penyíscola, conforme a la sentencia arbitral donada 
pels morelláns Brusca i Aster, anys avans. Es comprén que hi hagué un 
arreglo del qual no hi han noticies. Eixe document del 7 maig de 1368, 
es un conveni fet davant de frare Pere de Thous Comanador major de 
Penyíscola, segóns el qual es comprometien a pagar deis gastos generáis 
comúns, 1200 lliures Penyíscola, altres 1200 lliures Benicarló i 700 lliures 
Vinarós; ab la obligació de reunir-se en Penyíscola tots els anys per a 
passar cónters; tot conforme a lo arbitrat per Brusca i Aster, com totes 
les demés sentencies, etc., «salvo aquells que fosen feytes et fermades 
en lo separament quel senyor Mestre avia feyt.» Firmaren per Vinarós, 
Pere Pugalt síndich i procurador, Pere Forner i Miquel David, veíns 
del lloc; actuaren de testimonis, Miquel Daude i Pere Forner, aximateix 
de Vinarós.

El nou Mestre de Montesa Fra Berenguer March, visité Vinarós i 
per a memoria, reunits en la Iglesia el dia 6 novembre de 1382, confirmé 
els furs i privilegis rebuts de tots temps, per ais presents i esdevenidors, 
donant Carta (2) a nom del Justicia Pere Mir, Jurat Domingo Miralles, i 
veíns Miquel Daude, Bertomeu Taramany, Guillermo Rovira i Andreu 
Foix. Lo qual ho feu present al Comanador de Penyíscola, i ho confirma
ren tots els Comanadors que ab dit Mestre es reuniren en Cervera el 
26 desembre del mateix any.

3 ‘i
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CAPITOL VII

El Maestral de Moni esa. Rectorílogi. Autor itats populars del segle XIV.

Avans de fcr memoria deis mes antics Retors de Vinarós de que’n 
tením noticia, bo será que donem una brevíssima idea de cóm la valen
ciana Orde de cavalleria de Santa María de Montesa i Sant Jordi de 
Alfama, tenia ordenada la seua Senvoria; per a lo qual prenem les notes 
de la obra monumental (1) de Fra D. Hipólit Samper, prior montessiá 
i catedrátic de la Universitat de Valencia.

Ais comencaments de la Orde, tots els bens estaven en comú. Mes- 
el régimen de democracia comunista, tantes vegades com en la Historia 
s’ha provat, tantes ha fracasat. I a la vista deis danys i destorbs que la 
experiencia posava de manifest, la Orde es va vore obligada a fer par
tido de llocs i rentes. Els que li van tocar al Mestre foren les viles de 
Montosa i Vallada, el lloc de Sueca, la Bailia de Moneada i la Bailia de 
Cervera. D’aquí va náixer el nom del Maestrat, format primitivament 
per la Bailia de Cervera que la composaven «la Setena», o siga les set 
viles de Cervera: Sant Mateu, Traiguera, Sant Jordi —en aquell temps 
Mas d’Estellés,— Chert, Canet, La Jana, i Cálig. Per a administrar justi
cia nomenava son Lloctinent a un Cavaller de la Orde.

Ais llocs deis cavallers se’ls doné el nom de Encomandes. El per a 
Vinarós tan gloriós Mestre D. Pere de Thous, celebrá Capítol General 
en el palau de Sant Mateu a 20 de maig de 1330, i alli es doná forma 
a les Encomandes. Aqüestes eren dotze fundades en anys diferents: la 
de Culla, ab set viles; la de Benassal, ab dos viles; la de Ares, la de 
Onda, ab Tales i Artesa; la de Villafamés; la de Burriana; la de Silla; 
la de Montroy; la de Valí de Perpuxent, ab quatre llocs; la de Ademús 
i Castellfabí; la de Alcalá de Xibert; i la de Benicarló i Vinarós que 
tenien un sol Cavaller Comanador per a les dos.

Ells llocs coresponents ais clérics, tenien el nom de Priorats i Re
toñes. A Penyíscola, en el citat Capítol General, fon instituit un Priorat. 
Ademes, Penyíscola era anexa des de'ls comencaments, al Comanador 
Major de la Órde; aixis es, que tenia tal importancia, que en el Capítol 
i en el Chor, son lloc estava a continuació del Mestre.

(1) Samper, «Montesa ilustrada» imprentada l'any 1669.
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Mes avant, la jurisdicció del Mestre es va extendre a les Encoman
des, i el Maestrat vell de la Setena quedá aleshores ampliat ab les Coves 
de Vinromá, Albocácer, Salsadella, Tirig, Vilanova, Torre d en Doménech, 
Sarratella, Xibert, Pulpis, Alcalá, Culla, Vistabella, Adzaneta, Torre Em- 
besora, Vilar de Canes, Benafigos, Molinell, Onda, Villafamés, Ares, Be- 
nassal, Benicarló i Vinarós. Com se veu, Morella no va pertenéixer mai 
al Maestrat, encara que avui dia se li diga capital del Maestrat 
cap fonament historie, mes per ampliació i per la seua situació esplén
dida al cim de les altes montanyes que han heretat tan bell i noble titol.

Es llógic pensar que Vinarós tendría el seu curat de ánimes des de 
la fundació i aixis es desprén per la Carta-Pobla que disposa la cons- 
trucció d’una Iglesia. Mes, per falta de documentació d’aquells temps, 
no hem pogut trovar els noms deis primers sacerdots que li van corres- 
pondre a Vinarós. El mes antic que descobrim, desenterrant-lo de la pols 
sis voltes centenaria deis arxius, correspón a un segle después de la Car
ta-Pobla, i es:

D. Pere Congues.—Dell tenim noticia per la Cofraria «deis Cape- 
Uáns» que radicava en Sant Mateu, per allá l’any 1345, en el qual es va 
pendre l'acort que seguix: «Fem e ordenam aquesta Cofraria, la qual 
volem que sie anomenada e apellada Cofraria de Madona Santa Maria, 
en la qual, ab ajuda de Deu e de Madona Santa Maria, per nos e per tots 
los nostres sucessors, totes les obres de misericordia espiritualment e 
corporal se complirán.» Eixe acort diu clarament la finalitat de la Co
fraria que era la práctica de les Obres de Misericordia; i com només 
estava formada per clérics, per aixó vulgarment se l'anomenava Cofra
ria deis Capelláns. En la seua institució figura el Capítol de la Cofraria 
al que van assistir vintitrés cofrares i va presidir el cofrare major 
D. Pere Congues, Retor de Vinarós, com consta en l’acta que diu:

«Nos Petrus Congues, Rector Ecclesie de Vinalaroc...» (1)
A continuació van els Retors de Cabanes, Godall, Canet i Salsadella, 

i molts Beneficiats.
Seguix:
D. Jaume Torres.—Tenim noticia d’ell pe 

benifet (2) fundat per Joan Viñes en «lo altar de ma Dona Sancta Maria 
de la iglesia de Benilarós.» L’acta está autorizada peí notari de Penyísco- 
la P. Mir, el dia 1 d’abril de l’any 1375; i diu que donará fe de «institu- 
tione et dispensatione» de dit Benifet, «cujus benefficiatus extitit, Jaco- 
bus Torres rector ecclesiae predicta; de Benilarós.»

El tercer Retor que trovem, ja cab a la fi del segle XIV i que sen 
entra al XV, es:

D. Francesc de Climent Qa Pera.—Correspón al temps del gran Cisma 
d Occident, i es notabilíssim, com se vorá per les noticies que trans- 
cribim.

sense

-
■■

2;

acta de institució d unr un

■:

Arxiu parroquial de S. Mateu; pergamí núm. 7.
(2) Arxiu parroquial de Vinarós, «Llibre deis Benifets.» M. S. folio 159.
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En 1378, quan en Fondi —Italia— fon elegit Papa Clement VI 
nomená com a Legat seu al Cardenal D. Pere de Luna, per a que li con
seguirá l’acatament de les Corts Reais d'Aragó i de Castella, considerant- 
lo com el millor a qui se li poguera confiar missió tan delicada. El Car- 
denal-Legat Luna cumplí maravellosament lo que encomanat se li havia; 
i al mateix temps, en son viage per Espanya aná associant-se els homens 
de mes talent que ell anava descobrint. Aixis en Valencia s’associá al 
Pare Sant Vicent Ferrer, a qui mes avant el va fer son confessor; en 
Zaragoza, al Dr. Domingo Ram, de Alcañiz, mes avant ascendit a Bisbe; 
com també a Martí de Arpartil qui fon el seu croniste.

Un d’eixos homens escollits peí despert Cardenal-Legat D. Pere de 
Luna, fon el valenciá Francés de Climent Ca Pera, a qui des de’ls pri- 
mers moments va distingir en gran manera, enlairant-lo de batxiller en 
decrets que era només, a notari apostólic i imperial, i nomenant-lo 
secretari de la seua Legació. Ab altres benifets el va agraciar además, i 
entre ells, donant-li la Retoria de Vinarós.

Aixó últim que es lo que mes mos importa, consta en una sentencia 
arbitral donada en Villaviciosa a 8 de maig de 1383 peí Cardenal-Legat 
Luna, referent ais tutors del noble Lope Ximenez de Urrea, Senyor de 
la Tinenta de Alcalaten, sobre percepció de delmes entre el Bisbe de 
Tortosa i el seu Capítol. Quina sentencia (1) apareix aixina:

«Ego Franciscus Clementis, clericus Valentinensis dicecesis, apostó
lica et imperiali autoritate Notarius publicus, bacalaurius in decretis et 
Rector del Vinalaros dertusensis dicecesis.» Que girat a la nostra llengua, 
diu: Jo, Francés de Climent, cléric de la diócessi de Valencia, per apos
tólica i imperial autoritat Notari públic, Batxiller en decrets i Rector de 
Vinarós de la diócessi de Tortosa.

L’any 1394, el protector del Retor de Vinarós, Cardenal D. Pere de 
Luna, era elegit en Avignó —Franca— Pontífice Sobirá de la Iglesia, 
prenent el nom de Benedicte XIII, —conegut ab el nom de Papa Luna, 
qui continuó distingint a D. Francés de Climent. I aixis, 1 any 1403, el 
Retor de Vinarós fon nomenat Bisbe de Mallorca. Al cap de quatre 
anys, era traslladat a la Seu de Tortosa. En 1410, a la Seu de Barcelona, 
a on fon titolat Tresorer del Papa i Patriarca de Jerusalem en 1412. 
Essent Bisbe de Barcelona va morir l’any 1429.

La Retoria de Vinarós es pot envanir d'haver estat ocupada per un 
tan alt i célebre personatge.

Autoritats populars del segle XIV:
Berenguer Botarell: síndic i procurador de Vinarós en 1311, en la 

sentencia arbitral entre Penyíscola i les dos Viles. Es el vinarossenc mes 
antic que trovem ab carree d’autoritat. Segurament els primers noms 
de vinarossenes que consten al capítol IV, serien autoritats, pero el 
document no ho especifica.

(1) Arxiu Cat. Tortosa; calaix Alcalaten, núm. 1.
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Guillem Falcena: representant de Vinarós i de Benicarló, 1 any 1315, 
en el pleyt ab Penyíscola que sentenciá el Batle General del Regne de 
Valencia.

Rere Maestre: el primer vinarossenc que apareix ab el cárrec de 
Justicia o primera autoritat civil del poblé, l'any 1359. Va tindre 1 in
mortal honor de rebre del Gran Mestre de Montesa Fra D. Pere de Thous, 
la Jurisdicció de Vinarós com a poblé lliure.

Guillem Vives i Arnau Torres: els primers vinarossencs que aparei- 
xen ab els carrees de Jurats, o autoritats civils que governaven al poblé 
junt ab el Justicia. Son de l’any 1359, i tingueren el mateix inmortal 
honor que Pere Maestre.

Guillermo Soler, Pere Forner i Guillermo Caramany: síndics de Vi
narós el mateix any 1359, i que formant ab els anteriors el Govem o 
Adjuntament del poblé, participaren del mateix inmortal honor.

També son copartícipes d'aquell inmortal honor, al tres 33 veíns 
quins noms havem escrit al capítol VI.

Joaquim Botarell: Jurat l'any 1363, el qual ab Mascaros Bertomeu, 
Pere Puigalt i Bernat Puigalt, —deis que’l document no diu si eixercien 
cárrec,— van ajustar les condicións ab els de Penyíscola, per a viure en 
pau, renunciant a la Jurisdicció que la Vila havia obtingut quatre anys 
aváns.

Domingo Botarell, Justicia; Bernat Torres i Miquel Domenech, Ju
rats: —de l’any 1364, els quals ab altres 18 veíns, firmaren la estranya 
renuncia concertada pels anteriors.

Pere Pugalt: síndic i procurador l'any 1368, el qual, ab Pere Forner, 
Miquel David i Miquel Daude, —quins cárrecs no s’especifiquen— firma- 

la restauració deis privilegis de Vinarós.
Pere Mir, Justicia, i Domingo Miralles, Jurat: de l’any 1382, que 

ab els veíns Miquel Daude, Bertomeu Caramany, Guillermo Rovira i 
Andreu Foix, van rebre la confirmado de furs i privilegis, concedida peí 
Gran Mestre de Montesa Fra Berenguer March.

ren



SEGLE XV

CAPITOL VIII

Vinarós baix la Senyoria del Papa. El Compromís de Caspe. Parlaments 
de dins i de jora. Vinarós, centre parlamentan de Valencia.

Comenta el segle XV per a Vinarós, ab l’aconteiximent extraordinari 
de passar uns mesos baix la Senyoria temporal del Papa; gloria ab la 
que poden contar raríssims pobles del mon fora deis territoris románs. 
En Espanya només se’n poden gloriar Penyíscola i les viles del Maestrat 
de Montesa.

Els Regnes de la Corona d’Aragó estaven en aqueils temps del Cisma 
d’Occidcnt, baix la obediencia del Papa aragonés Benedicte XIII, qui 
com a Superior Jerárquic es va resservar la elecció de Mestre de Mon
tesa per a quan fora cas, durant la vida del quint Mestre de la Orde, 
Fra Berenguer March. D’eixa resserva sembla que la Orde non va saver 
res. D’aqui que en morir Fra Berenguer March en Sant Mateu a 8 mars 
de 1409, es reuní la Orde al Sacre Convent de Montesa i elegí per unani- 
mitat, Mestre de la Casa i Cavalleria, al Comanador de Perpuxent Fra 
D. Nicolau de Próxida.

Al matcix temps, rebia el Papa Luna Benedicte XIII, en Perpinyá, 
la nova d'aquella defunció, i fent us de la resserva, alta a la Dignitat 
de Mestre de Montesa a Fra D. Guillermo Ramón Alamany de Cervelló, 
cavaller de Calatrava i Comanador de Alcañiz Comanador Major d’Aragó.

La Orde de Montesa es trová ab dos Mestres a l’hora; i tenint cada 
u els seus partidaris, entra allí també el Cisma, perque D. Nicolau de 
Próxida va acudir a l'altre Papa elegit en Pissa —Italia— ab el nom de 
Alexandre V, qui el va confirmar en el Mestratge.

La escissió es presentó dolorosa i terrible. Un i altre Mestre volien 
defendre els que consideraven eren drets seus, i els cavallers de cada u 
comentaren a posar-se en peu de guerra. Noticiosos de tot aixó, el Rei 
D. Martí i el Papa Benedicte XIII qui estava en Barcelona, intervingue- 
ren els dos per a arreglar el conflicte pacíficament. El Papa nomená tot 
seguit árbitre a Fra Bonifasi Ferrer, —germá de Sant Vicent,— per a 
que jusgara «simpliciter et de plano». Fra Bonifasi Ferrer dona sentencia
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declarant que ningú deis dos Mestres tenía dret a la Dignitat, la qual 
quedava vacant i resservada novament al Papa.

Dita sentencia es doná la vespra de Nadal del mateix any 1409. Mes, 
el Papa Luna, per de pronte, no vullgué proveir el Mestratge, ab la bona 
fi de que passant algún temps es tranquilisaren els ánims. I mentrimen- 
tres, posá de Vicari General de la Orde de Montesa per a que la gover- 
nara en el seu Nom, al doctor D. Lluis de Vallterra, Canonge de Girona 
i Auditor del Sacre Palau.

Ab ben ampies facultats va vindre D. Lluis de Vallterra al nostre 
Maestrat, establint-se en Sant Mateu, des de on anava prencnt posseció 
deis llocs, viles i castells, rebent els juraments de fidelitat i confirma- 
ment els furs i costums respectius.

En l’acta original (1) s'inserten davant les Lletres Apostóliques que 
nomenaven a D. Lluis Vallterra, Representant del Papa, des de Barce
lona, «octavo Kalendas» de febrer, de l'any 16 del Pontificat de Bcne- 
dicte XIII. A continuació diu que’l dia 11 d’abril de 1410, D. Lluis de 
Vallterra va pendre posseció de Vinarós a nom del Papa. L’acte es celebrá 
en la iglesia parroquial de Sant Mateu, a on van anar dit dia per a jurar 
fidelitat i homenatge, el Justicia Bernat Miralles, els Jurats Bernat Mes- 
tre i Bartolí Roca, ab els síndics Bernat Botarell i Mascaros Bertomeu, 
tots de Vinarós, per al que van obtindre inmediatament la confirmació 
deis seus furs, privilegis, llivertats, franquicies, inmuniiats, prerrogatives, 
per a que foren usats lliurement i pacífica. Per a major forca, D. Lluis 
de Vallterra jurá dita confirmació per Deu i els seus quatre Sants Evan- 
gelis, sobre els quals posá les mans. Signá l’acta el notari Gabriel 
Canyelles, i foren testimonis tres capelláns de Sant Mateu.

D’eixa manera fon cóm Vinarós, —al mateix que les allrcs viles del 
Maestrat montessiá,— passá baix el Poder temporal del Papa.

Si be eixa Senyoria Papal no va durar molt, ja que Benedicte XIII, 
después de mort el Rei d’Aragó D. Martí el 31 de maig, elegí el sisé 
Mestre de Montesa, proveint la Dignitat en 25 de joriol del irTateix any 
1410, en Fra D. Romeu de Corbera, Comanador de Villafamés i Almirant 
d’Aragó quina esquadra estava aleshores dirigint contra la illa de la 
Cerdenya.

Diu Samper (2) que Fra D. Romeu de Corbera no va pendre posseció 
de la Dignitat Mestral fins el 10 d’octubre. En canvi l’Arxiprest de Sant 
Mateu mossén Betí qui adquirí gran crédit modernament en qüestións 
d historiografía de les terres castellonenques, afirma (3) que eixe Mestre 
va pendre posseció de Vinarós i jurá els seus furs estant en Alcalá el 
dia 25 de setembre, —quinze dies avans de la Dignitat Mestral.— Aquesta 
contradicció de dates deu ésser aparent, i es deuen explicar en que, a la 
manera deis dos primers Mestres, anant de Cataluny Valencia pendriaa a

(1) Apéndix, Document, núm. 6.
(2) «Montesa ilustrada», t. II, pag. 487.
(3) Revista «San Sebastián». Vinarós, any 1923, núm 41
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posseció deis pobles que anava trovant al pas; i ciar que la presa de 
posseció del Mestratge que es conferia en el Sacre Convent de Montesa 
—a l'altra banda de Valencia,— havia desser en data posterior.

El domini temporal del Papa sobre Vinarós durá cinq mesos i ca- 
torse dies.

Mes, la relució que Vinarós va tindre ab el Papa Luna fon tan llarga 
com lo que durá la seua vida, recluit en Penyíscola per raó de l’acaba- 
ment del Cisma sense voler ell fer renunciació a la Tiara, 
conseguit deis altres dos Pontífices,— ni reconéixer, per consegüent, al 
nou Papa Martí V el elegit al Concili de Constanza en 11 novembre 
de 1417.

om s'havia

El Papa Luna es va vore aleshores abandonat per totes Ies nacións 
i per el mateix Sant Vicent Ferrer qui fins alli l'havia apoiat i que ja no 
podia seguir-lo en benefici de la Unitat de l'Iglesia. Si no haguera sigut 
el gran talent i clara visió del Papa Luna, en ocasió tal s’haguera trovat 
sense un tros de térra a on poder seguir la seua sombra de sobirania, 
per cap Princep ja acatada. Pero, ja ho havia ell previst; i quan en 
16 d’abril de 1409 nomená Comanador Major de Montesa a Fra D. Be- 
renguer Dumenge, el Papa Luna es va resservar per ad ell el Castell de 
Penyíscola ab la seua vila i jurisdicció, —que com havem dit, pertanyien 
fins an aquell punt al Comanador Major.

I alli el trovem instalat en avant, después que retirat de Perpinyá 
en 11 joriol de 1409, passá a Barcelona, i d’alli e Tarragona i Zaragoza; 
fins que’l dia 21 joriol de 1411 entrava a Penyíscola on assentava la seua 
Cort Pontificia. Ja no torná mes a Franca fins l'any 1415, per a donar 
gust al Rei d’Aragó Ferrán d’Antequera qui li ho havia demanat en 
Mordía l’any anterior, a on havia acudit des de Penyíscola. I des de 
Penyíscola ana per darrera vegada a Perpinyá, en setembre de 1415, per 
a entrevistar-se ab el Rei d’Aragó, l'Emperador i Rei de románs Segi- 
mond i Embaixadors del Concili que li demanaren la renuncia. Tot fon 
inútil. I el dia 14 de novembre, avans de la solució definitiva del Cisma, 
se’n anava per Narbona al port de Collioure, i d’alli a 1 desembre s'entor- 
nava en una galera cab a Penyíscola, son definitiu i previst refugi, ano- 
menat aquells temps per tal causa «Castrum Babilonia». Alli el segui- 
ren (1) els Cardenals de Tolosa i de Rosano, D. Pere de S. Angelo, D. Al- 
fóns Carrillo de S. Estasi, D. Caries de uries de S. Jordi i de Montearagó, 
l’Arquebisbe de Tarragona, els Bisbes de Pamplona, Huesca, Barcelona 
i Vich; els Abads de Ripoll, Poblet, Montserrat, S. Cugat, Santes Creus, 
Banyoles, Roda i Roses, i altres dignitats eclessiástiques i priors.

De tots eixos Prelats, algúns I'abandonaren mes avant, com el de 
Tarragona i el Cardenal de Montaragó.

Vinarós fon testic de les embaixades deis Reis europeus i deis Con- 
cilis, per a demanar-li la renuncia al Papa de Penyíscola. Per Vinarós

(1) Dr. Gonzalo Ulescas, «Historia Pontifical» 11. VI, cap. XI, part. 1.*
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tingueren que passar els arquebisbes de Tarragona i de Zaragoza i el 
bisbe de Tortosa, per a conferenciar ab l’inconmovible Pontífice, des de 
Benicarló, en nom del Rei d'Aragó D. Alfóns V, en descmbre de 1418.

El Papa Luna morí en la seua «penya» tan forta com el seu carác
ter, ais 90 anys d'edat, a 23 maig de 1423, essent soterrat en la iglesia 
del castell. Al cap de set anys, a petició de son nevot D. Joan de Luna, 
fon traslladat a Illueca, —Aragó,— i depositat en la mateixa cambra a 
on va náixer.

Encara el petit Cónclave de Penyíscola, elegí Papa al Canonge de 
Barcelona D. Gil Sánchez Muñoz, qui a 26 joriol de 1429 renunció en 
el castell, i el dia 14 d’agost en Sant Mateu, a presencia del Cardenal- 
Legat de Roma. El gran Cisma havia durat 51 anys.

Tan viva es conserva a Vinarós la memoria del Papa de Penyíscola, 
que dalt l'Ermita deis Sants Patróns de la vila, hi ha un butacó de 
fusta que’l poblé li diu «la cadira del Papa Luna», per ser tradició que en 
ella s’assentava quan anava per alli. No hem pogut vore 
que done valor ad eixa lligenda popular. Llógicament pensanl, es molt 
possible que’l célebre Papa aragonés anara a Vinarós alguna volta per 
raó de veinat, per ésser pas terrestre, i per la importancia que ja tenia 
la vila, antic lloc del terme de Penyíscola.

En temps del Papa Luna, avans de recluir-se presoner entre forcat 
i voluntan, en la seua sobirania de Penyíscola, tingué lloc l’aconteixi- 
ment historie conegut ab el nom de Compromís de Caspe, del que 
toca parlar-ne per la part activa que Vinarós va tindre.

D. Martí, anomenat l'Humá, Rei d'Aragó, havia siguí pare d’un sol 
fill a qui’l va fer Rei de Sicilia a on el volien molt. I allá va morir d en- 
fermetat Martí de Sicilia, hereu de la Corona Aragonesa. D. Martí d Ara
gó, en morir después a 31 maig de 1410, dixá órfana la Corona Arago
nesa, havent disposat en testament que se li donara «a qui en justicia 
li perteneixquera».

I va náixer la gran discordia. Sis Princeps es van presentar prete- 
nent tindre millor dret a la Corona. Eren: D. Jaume, comte d’Urgell: 
D. Alfóns, comte de Denia i Ribagorga, duc de Gandia; D. Ferian, con
queridor d’Antequera, Infant de Castella; D. Lluis, duc de Calabria; 
D. Joan, comte de Prades; i D. Fadrique, comte de Luna. Tots el 1 s eren, 
peí una banda o altra, de sang real aragonesa. Mes la lluita oberta i 
franca queda enseguida entre’l comte d’Urgell i’l Tnfant de Castella. 
A 1 entorn dells dos, es dividiren els pobles deis tres Regnes, i la guerra 
civil tragué'l cap com a cosa inevitable.

Catalunya, en tal ocasió, va donar una prova d'altíssima serenitat i 
prudencia, digna de tota lloanca. En agost i setembre següent a la morí 
del Reí, es reuní el Parlament catalá en Barcelona, i s’acordá obeir la 
ultima voluntat real de que fora donat el trono «a qui en justicia 
perteneixquera»; i per a cumplimentar tan delicada i perillosa disposi- 
ció, es demana a 1 Aragó i a Valencia per a estudiar-ho tots junts, com 
correspoma, pacíficament.

cap document

mos

li
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Aragó reuní el seu Parlament en Calatayud, el mes de febrer de 1411, 
i allí es va vore la discordia manifesta entre els aragonesos, si be no 
molt acentuada.

Lo mateix suceí en el Parlament valenciá reunit a la capital, pero 
ab mes violencia, formant-se dos partits, el de Centelles i el de Vilara- 
gut. Els de Vilaragut apoiaven al comte d’Urgell, i els seus diputáis 
reunits en el Real de Valencia formaren el «Parlament de dins». Els de 
Centelles es van declarar per l’Infant de Castella, i eixint-se’n de Va
lencia, anaren a reunir-se a Paterna prenent el nom de «Parlament de 
fora».

Les coses s’anaven posant malament del tot, i ja s’hostilitzaven els 
partits per mol tes bandes, aplegant a l'extrem de que l’aragonés D. An- 
toni de Luna, partidari del Comte, assesiná a l’Arquebisbe de Zaragoza 
partidari de l’Infant, tallant-li ademés la ma dreta. Cas tan detestable 
va fer-li molt de mal a la causa del Comte d’Urgell. (1)

El «Parlament de fora» perseguit a sang i foch peí Governador de 
Valencia D. Arnau Guillem de Bellera, fugí de Paterna i vingué a consti- 
tuir-se a Vinarós. Mes, el Governador el va seguir, entrant ab gran 
eixérxit pels pobles de Castelló, dixant rastres de sang per a on passava. 
Els de Centelles, davant del perill, abandonaren a Vinarós i buscaren 
refugi en l’alt castell de Morella.

Aleshores van vindre a Vinarós el «Parlament de dins» reunint-se
en 25 setembre de 1411, ab el fi d'estar mes aprop del Parlament catalá 
establit en Tortosa, que apoiava també com els de Vilaregut al Comte 
d’Urgell.

La Junta parlamentaria de Vinarós la constituien, baix la presiden
cia de D. Ramón Vilaregut: els baróns —alguns d’ells Comanadors 
montessiáns,— Gilabert de Centelles, Galvá de Villena, Berenguer de 
Vilaregut. Pere Sánchez de Calatayud i Manuel Diaz; i els cavallers 
Joan Martínez d'Eslava, Martí Iñiguez d’Eslava, Bernat Joan, Francés 
Joan Vives, Peregrí Montagut, Ferrán Muñoz i Pere Zapata.

El Parlament d’Aragó es traslladá a la vila de Alcañiz, com a lloc 
mes ben situat per a entendre’s ab els Parlaments de Tortosa i de Vina
rós. I els dissidents valenciáns capitanejats per Centelles, en vista del 
comengamenl de les negociacións, baixaren de Morella i instalaren llur 
«Parlament de fora» en Traiguera, posant ademés una Junta en Beni- 
carló.

La discordia sagnanta també s’havia apoderat de les altures morella- 
nes, avivada per antigües rivalitats entre Morella i les aldees de la seua 
primitiva jurisdicció, entre les que eren les mes fortes Cinctorres i 
Forcall. Auxiliada Morella pels de Centelles ab tropes castellanes, enviá 
el seu representant a Traiguera. Les aldees, ajudades pels partidaris

(1) Havem consultat tot lo del Compromis, entre altres, en: Escolano, t. II, 
columnes 852 i 853.—Escolano i Perales, t. III.—Segura Barreda, «Morella y sus 
aldeas» t. III.—Dic. Encicl. Espasa. Ais arxius de la Vila no hi ha res.
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del Parlament de Vinarós, enviaren a la nostra Vila llur representant.
Diu Segura Barreda que en esta ocasió es van usar a Morella per 

primera vegada, l'artilleria i les armes de foc.
El Parlament catalá de Tortosa va enviar a Traiguera una embaixada 

composta per Felip Malla i Asbert Satrilla, suplicant ais dissidents que 
s’uniren al Parlament de Vinarós per a representar a tota Valencia, ja 
que’ls vots, com estaven dividits, no tenien cap forga ni valor, i 1 Assem- 
blea de Alcañiz no podía adelantar en la seua tasca. La embaixada no 
conseguí res en absolut.

Les gestións per a la unió del Parlament de Traiguera al de Vinarós 
es repetiren inútilment per part de Tortosa, tenint que intervindre el 
Papa Luna en persona.

El Papa aragonés, instalat de poc en Penyíscola, 
riat,— i reconegut encara com a Pontífice per l’Aragó, Catalunya i Va
lencia, tenia gran interés en que acabara aquella tristíssima guerra civil 
per causa de la Corona, i anaren tots a una a resoldre el difícil conflicte.
I com la causa de l’allargament duna resolució difinitiva estava en la 
divisió deis valenciáns, el célebre Papa conferencia ab els de Vinarós 
i els de Traiguera en Benifassá, sense resultat. Fracassat eixe intent 
d'avinenga, redobló els esforgos el Papa Luna, traslladant-se i tot a Trai
guera, per a que els de Centelles s’avingueren a celebrar una conferencia 
ab els de Vilaregut. Mes afortunat ara, ajudat ademes per l’Arquebisbe 
de Tarragona i el Viscomte d'Illa, es nomenaren per Traiguera a Domingo 
Mascó i Joan Mercader, els quals pactaren ab els de Vinarós, Pere Ca
talá i Jaume Pelegrí, famosos lletrats, les condicións ab que la confe
rencia deis dos Parlaments s’hauria d'efectuar.

A l’efecte eixos quatre representants es partiren el camí, entre 
Vinarós i Traiguera, i a pie camp, van acordar: que’l «Parlament de 
fora» es reuniría ab el «de dins» en Vinarós ab la condició de que D. Olfo 
de Próxida, capitá d'aquell, guardaría el Portal d'amunt de les mura- 
lles de Vinarós, i alli dixarien depositades les armes els seus partidaris 
que vindrien de Traiguera ab el Parlament; el Portal del Mar, quedaría 
baix la custodia de D. Ramón de Vilaragut, a qui farien també entrega 
de les llurs armes els seus partidaris del «Parlament de dins»; i uns ais 
altres es farien els deguts acataments.

Cumplit al peu de la lletra tan cavalleresc acort, en 15 desembre de 
1411 tingué lloc a Vinarós la trascendental reunió deis dos Parlaments 
valencians, que ja avinguts, pugueren enviar ja a Tortosa i Alcañiz. la 
representado valenciana ab vot válit. Foren els components de dita repre- 
sentacio: Fra Bonifasi Ferrer — germá de Sant Vicent,— Prior de la 
Cartotxa de Portacaeli; Fra Pere Despujol, Prior de la Cartoixa de Valde- 
crist. Del bras militar: micer Joan Gaseó. Del bras real: micer Andreu 
ae Conques i micer Pere Catalá.

dS1.no s’acabá Per aixó, sino que continúa terrible, ab 
ant f '° «Je miliaes castellanes i catalanes, segóns que defenien a 1 In- 

fant de CasteUa o al Comte d'Urgell; donant-se Ies grana batalles: de

om queda histo-



I
HISTORIA DE VINARÚS 51

Sagunto en la que morí el Governador Bellera de Valencia, essent des- 
tro?at el seu eixércit en 27 febrer de 1412; i la de Castelló, perdent la 
vida D. Antoni de la Cerda, en 24 d’abril seguent. Una gran desfeta per 
a cada partit.

Mentrestant, posats en contacte els tres Parlaments de la Corona en 
Alcañiz, alli es va rebre una em aixada de l'T"fant de Castella acusant al 
Comte d’Urgell d'haver pactat l’ajuda del moro Yussuf emir de Granada. 
Aleshores, els representants deis tres Regnes, davant de la gravetat del 
cas, van acordar en 15 i 16 febrer de 1412 que per a activar tot lo possible 
la solució, es nomenaren tres compromisaris per cada Regne, els quals 
ab plens poders estudiaren la qüestió en sessió permanent fins que acor
daren a qui li corresponia en justicia la Corona. I foren elegits compro
misaris: per Aragó, el Bisbe de Huesca D. Domingo Ram, Fra Francés 
d'Aranda de la Cartoixa de Portacasli, i el lletrat Berenguer de Bardají; 
per Catalunya, l’Arquebisbe de Tarragona D. Pere de Sagarriga, i els 
doctors Bernat de Gualbes i Guillén de Vallseca; i per Valencia, San Vi- 
cent Ferrer, son germá Fra Bonifasi, i el doctor Ginés Rabassa a qui per 
incapacitat mental, —real o fingida,— el sustituí el doctor en liéis Pere 
Bcllrán.

Reunits els nou compromisaris al castell de Sant Joan de Caspe, en 
29 mars del mateix any, ab jurisdicció plena concedida peí Papa Luna, 
aillats de tot el mon per a garantía de la llur independencia, delliberaren 
fins al dia 25 de juny en que es va procedir a la elecció, votant primer 
Sant Vicent Ferrer per l’Infant de Castella D. Ferrán d’Antequera, qui 
fon proclamat Rci de la Corona d’Aragó el dia 28, havent obtingut el vot 
de sis compromisaris, per un a favor del Comte d'Urgell, un sense decla
rar-so per ningú, i un en blanc.

Aixis acaba el famós Compromís de Caspe, en quina elaboració pre
liminar va tindre Vinarós part de tanta importancia, perque no havent-se 
pronunciat a favor de ningú ab gran sentit patriótic, facilité que dins 
la seua llar trovaren lloc a propósit els mortals enemics, per a donar-se 
la ma, contribuint a acurtar el terrible mal que patia la Corona d’Aragó, 
Catalunya i Valencia.



CAPITOL IX

La bella tradició de Sant Sebastiá. El Justicia, els Juráis i el Mustassaj: 
La poblado vella.

Seguint l’orde cronológic, es l'hora de dixar escrita la bellíssima i 
tradicional relació sobre la Imatge de Sant Sebastiá, Patró de Vinarós.

Com a historiadors dins de les normes que la Crítica requerix, de- 
vem dixar clarament sentat que’s tracta duna tradició popular. No hi 
ha cap document historie, —o no l'hem trovat,— sobre’l cas maravellós. 
Aqui devem aiximateix advertir que la documentado d’aquells temps es 
molt escassa, a causa deis trastoms de varia índole que han sofrit els 
arxius de la Vila.

La bellíssima tradició potenment arrailada en la entranya del poblé,
es com seguix:

Ais comen^aments de l'any 1416 entraren a Vinarós trés pelegríns
om se solia en aquells temps, 

en que per manca de mitjos de transport, i el gran cost que havien d im
portar els de cavalleries, hi havia molts pelegríns que anaven ais San- 
tuaris, com al Pilar de Zaragoza, Santiago de Galicia, Montserrat, Roma 
i Terra Santa, demanant de poblé en poblé, — aquells tres que passaven 
per Vinarós, van oferir fer una Imatge del Patró de la Vila si'ls donaven 
una habitació, un tronc, un canteret d'aigua i tres pans, per a tres dies.

La habitació que se’ls proporciona fon una escaleta del carrer de 
Sant Joan, que avui en dia encara es senyalada peí poblé com a la de la 
tradició, i es veu en la seua frontera un quadre de taulells fins —potser 
del segle XVIII,— representant el martiri de Sant Sebastiá. Dites rajo- 
letes tenen al fondo el mar, a l'alt un ángel del Sant Mártir, qui ocupa 
el primer terme, a dreta una torre, a esquerra una bandera i un casco 
ab plumes, i al peu un óvalo a on está escrit: «La Imagen de este S.° que 

la Hermita de esta villa según tradición se hizo en esta casa 
por manos de ángeles en trage de peregrinos.» Estava la escaleta darrere 
de la primitiva Sala de la Vila, la qual donava al carrer Major fent cantó, 
essent la part alta Casa Capitular, i els baixos e forn primitiu encara 
subsistent.

Alli en

que encontes de demanar almoina,

se venera en

aquella caseta, conta la tradició que es tancaren els tres pelc_ 
gríns, ab els tres pans, el canteret d'aigua i'l tronc. La veu s’havia corre-
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gut per la Vila, i ab la esperanza de tindre una Imatge del adorat Patró 
s'escampá ¡alegría, i davant de l’escaleta deis pelegríns, a totes hores 
havia gent silenciosa i emocionada, esperant que d'un moment a un altre 
els misteriosos escultors obriren la porta i presentaren la obra acabada. 
Mes, de dins de ¡'escaleta no ixia cap roído que denunciara cap trevall. 
I van passar els tres dies. I com la casa seguirá silenciosa ab les portes 
tancades, la gent comen?á primer a tocar ab moderació, i en vore que 
ningú contestava, es van albalotar i a colps van obrir violenment. I van 
pujar ab gran aglomeració i dalé. I en el pisset no van trovar a ningú; 
pero, alli estaven intactes els tres pans, el canteret d'aigua i'l tronc... i 
ademés, una Imatge preciosísisma de Sant Sebastiá.

El poblé comengá a crits d’entusiasme vitorejant al Sant Patró i 
afirmant que’ls tres pelegríns eren tres ángels que havien vollgut fer 
aquell regal a Vinarós.

Tal es la tradició emocionant de la Imatge de Sant Sebastiá que es 
venera a l’Ermita de la montanyeta del Puig, a set kilómetres cab al 
noroest de la Vila, a l’altra banda 
l’acabe d'escriure procurant conservar-li el seu valor folk-lóric, es com 
se conta peí poblé, i com jo, de petitet, la vaig sentir contar ais meus 
estimáis pares que al Cel siguen.

La Imatge es una escultura preciosa tallada en fusta, característica- 
ment del segle XV. Está el Sant lligat de bracos a un tronc; el bras 
esquerro violenment en alt, el dret, natural al liare del eos, cab avall; 
en el eos nuet té clavades unes fletxes. Es tota la carn morena, i per 
aixó el poblé li diu carinyosament «nostre Morenet.» Medix 135 centí
metros d'altaria. I presenta una nota particular que no es veu en les 
altrcs Imatges del Sant Mártir que es veneren en tants altres llocs: esta 
porta una banda bordada en or, que’l distinguix entre totes les altres 
Imatges com a la particularíssima del Sant Patró de Vinarós.

Per la sentencia arbitral de l’any 1311 (1) venim en coneiximent deis 
primers murs de la Vila; i ara, la tradició de la Imatge de Sant Sebastiá 
mos ha senyalat algúns carrers i edificis primitius. La sentencia docu
mental i la tradició, mos porten pos de la ma a estudiar ja la Vila i cóm 
era regida.

Un informe oficial (2) corresponent a I'any 1840, referint-se an eixe 
punt, diu: «Tan sois es pot dir que en 1470 l’ajuntament estava compost 
de Justicia i Jurats, pero s’ignora quants foren ells. Ni proposta en terna 
ni mans d'acorts o de concells, com dien, apareixen a l'arxiu d’aquells 
anys, no obstant les mes exquisides investigacións.» Eixe punt de ¡'in
forme oficial queda corregit en aquesta obra en lo referent a quants 
Jurats figuraven a l’Ajuntament. Des de I’any 1359 havem vist (3) que 
l'Ajuntament —sense tindre tal nom,— estava format per un Justicia

squerra— del riu Servol. Tal com

(1) Vide capítol V.
(2) Arxiu mun. de Vinarós, carpeta núm. 26.
(3) Vide «Segle XIV».



JOAN M. BORRAS JARQUE54

i dos Jurats, elegits cada any. Ademes havien síndics, deis que n havem 
anotat fins en número de tres.

Mes avall, el citat informe, corroborant lo que havem dit sobre la 
deficiencia documental, afegix: «El trastorn que este arxiu sofrí en 1808 
peí saqueig deis francesos, com avans en la guerra de Suceció, impedix 
que’s puguen donar ab exactitut moltes noticies, contribuint també l’ha- 
ver-se dixat perde i fins cremar infinitat de papers perteneixents a la 
població, que es guardaven en la oficina de D. Joan Batiste Miran, escrivá 
i secretan que era de l’Ajuntament l'any vuit, i encara de alli avant i de 
anys mes próxims s'experimenta falta de documents útils per no haver 
estat potser encarregat l’arxiu a un home que ab interés s’haguera dedi- 
cat al bon arreglo i custodia deis que en ell deurien figurar.»

De quin sistema seguirien per al nomenament d’aquelles autoritats, 
suposa el mateix informe, que seria des de’ls comen^aments, presentant 
la mateixa municipalitat la terna deis que'ls havien de sustituir, al Pro
curador General de Montesa, qui triaría d’entre els propostos, el nou 
Justicia i Jurats. Apoia la suposició en que al segle següent ja consta que 
es seguía tal sistema.

Eixa de la terna, era la norma general que seguien les demés pobla- 
cións segóns els Furs o Constitució política donada peí Rei En Jaume I, 
a seguit de conquerir Valencia, per a tot el Regne.

Com hem vist, encara que Vinarós per la Carta-Pobla tenia els Furs 
de Zaragoza, voluntariament entrá baix la Constitució o Furs valenciáns 
des de que’s van publicar en la segona mitat del segle XIII.

Segóns els quals Furs, hi havia el Justicia Major qui era proposat 
en terna pels Jurats, i sentenciava en totes les causes civils i crimináis, 
assessorat per homens bons. Era elegit tres dies 
anys.

de Nadal, tots elsavans

El Mustassaf: «Se deu elegir vespra de Sant Miquel de Setembre» 
(fur. 1, 2 i 3 de ofici de Mustagaf, fol. 238) (1). «Deu ser hu tan solament 

cascuna ciutat, vila i lloc.» «Deu teñir compte de polir los carrers.» 
«Té obligació de donar compte de quatre en quatre mesos.» Cuidava deis 
pesos i mides, de que es venguera ab just preu, de la sanitat i de la 
medició de terres.

Els Jurats i Consellers: Es cuidaven deis repartiments de pagos i de
que no faltaren provisións al poblé. Els Jurats tenien autoritat activa i 
els Consellers consultiva. Durava el cárrec un any.

Els nomenaments eren fets per la Orde ais pobles que, com Vinarós, 
perteneixien a Montesa; ais demés, els representants del Rei.

Lo que seria el Vinarós primitiu, mos ho diuen algunes reliquies 
que encara queden de la muralla antiga per algúns indrets del centre de 
la població i per les diferents referencies que’s troven ais vells docu
ments. Coincidim en eixe punt ab Rafels Garcia (2), si be ab algunes

y cls!privnefg¡SB'vatomdaU íaKf’ *Reperlori «“«»>. ‘‘el Furs dc Valenda 
(2) Revista «San Sebastián» Vinarós, joriol de 1908, «Apuntes históricos».

en
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variants de importancia. Nostre guia es un gran Ilibre manuscrit de l'any 
1571 sobre clasificació de finques que’s guarda a l’Arxiu Parroquial.

Comengant peí perímetre dibuixat per les primitives muralles, for- 
maven eixes un quadrat perfecte ab quatre llenaos de muralla de cent 
metres cada una de llarch. A la banda del mar i paralel ab ell, havia un 
Ilens de muralla que corria des de la Valí —que fon mes avant arraval 
i carrer del Socos,— passant al liare deis carrers de San Joan i deis 
Sants Metges, fins a l’altra Valí que passá a ser carrer de Sant Tomás. 
La distancia que hi ha avui, des de on estava eixe llens de muralla fins 
al mar, es també com d’un centenar de metres; en aquells temps no era 
tanta, pos en la última trentcna d’anys hem vist el fenómen d’haver-se 
retirat el mar una bona distancia per este indret; en canvi, seguint fins 
al Servol, cab alli se’n ha entrat en térra, de manera que ja queden dins 
de l’aigua les ruines d’algunes ceníes o pous de regadiu. Es un fenómen 
que seguix encara.

A l’angul del carrer de Sant Joan o Alfacs, ab l'arraval Socos, for- 
mava la muralla una torre dita deis Alfachs com el carrer al que perte- 
neixia; l’altre extrem, a l’angul de la Valí del carrer Sant Tomás, hi havia 
la torre Jaumela, també com son carrer, avui deis Sants Metges. D’aqui, 
perpendicularment al mar, se’n entrava térra a dins un altre llens fins 
la torre d’en Borrás —nom del carrer,— a on está ara la Iglesia Arci- 
prestal, en quin lloc encara es veuen restos de la muralla antiga. Formant 
aqui altra volta ángul recte, el tercer llens atravessava la plassa de la 
Iglesia i la del Fossar —Salvador,— fins l'arraval Socos, en quin ángul 
estava la torre del Mig dia, dita aixis per la orientació. El quart llens 
tancava el recinto al liare de l’arraval Socos, baixant fins la torre deis 
Alfachs.

Dins d’eixe perímetre es conserva la mateixa conformació que la 
Vila tenia. Hi havia un carrer central, el Major, dit aixina per ésser el 
principal i mes liare, a on estava, com ja s’ha dit, la Casa Capitular prop 
de la muralla del mar, i cantonera ab el carrer de Sant Joan, al pis de 
dalt, ocupant la planta baixa el forn primitiu. A l’altre extrem del carrer 
Major cab amunt i a la mateixa ma dreta, suposem que s’al?ava la pri
mera Iglesia Parroquial manada construir en la Carta-Pobla. Mos mou 
an esta suposició, en primer lloc per exclussió, perque estant ocupada la 
banda del mar per l'edifici dit i carrers que’s dirán, només a l’altre ex
trem hi havia prou capacitat per a la Iglesia; en segón lloc, perque an 
aixa banda d’amunl, fora i tocant la muralla estava el Cementen, i les 
iglesies en aquell temps solien estar tocant a dit sagrat recinte; i en ter
cer lloc, pensem que alli estaría la primitiva Iglesia, enfront de la d’avui, 
l’haver un document del seglc XVII (1) en el qual tratant-se de unes cases 
situados a on s’anava a construir la actual Capella de la Comunió, es diu 
que estaven «en la plassa de la Iglesia, avans dita lo carrer d’en Borrás», 
—lo que sembla provar que «avans» no estava en aquella banda la Igle-

(1) Vide cap. XXIV.

I
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sia, i per consegüent no li queda mes lloc que'I avui ocupat per la Casa 
Capitular.

També al carrer Major estava la Casa Abadía, al mateix lloc que 
ocupa ara, fent cantó ab el carrer de Sant Isidro que tenia’l nom de la 
Presó. La Casa Abadía ha passat per mol tes reformes. Mentres va perte- 
néixer a Montesa, tenia damunt de la portalada la Creu roja de la Orde 
valenciana.

I aiximateix al carrer Major, a seguit de la Capitular i forn de la 
Vila, l'altra casa cantonera ab el carrer de Sant Joan era la del Mustas- 
saf, a on eixa autoritat popular tenia les seues dependencies.

Els carrers, tots perpendiculars al Major en el que desembocaven, 
comenqant per la torre den Borrás —Iglesia actual— cab al mar, eren: 
carrer den Borrás (avui Capella de la Comunió i plasseta idem); carrer 
de l’Hospital, perque en ell estava la casa deis malalts, la qual encara 
conserva la frontera vella ab alguna reforma, (avui es carrer de Sant 
Jaume); carrer de la Carnicería i també de l'Arc o Portalet que encara 
existix, baix del qual estava la Carnicería de la Vila, (avui es carrer del 
Roser); i carrer de Na Jaumeta (avui deis Sants Metges) ab un Portal 
cab a la Valí i muralla. Acabava eixe rengle ab la torre Jaumeta.

A l'altra part, comengant des de la torre del Migdia cab a la mar esta- 
ven els carrers: de la Cordera (avui de Sant Roe); d’en Cabanes (avui 
Sant Vicent); de la Presó, perque alli estava el penal (avui de Sant Isidro 
Llaurador); d’en Prima (avui de la Puríssima); i deis Alfachs (avui de 
Sant Joan).

Damunt del portal del carrer de l’Arc o del Roser, es traslladá la Sala 
Capitular des de'l primer lloc de damunt del fom. Eixa segona Sala de 
la Vila, del carrer del Roser conserva encara la antiga frontera del carrer 
Major ab un tipie finestral de doble are gótic i vella celosía. Es pujava 
per dins del carrer del Roser a on tenia una escala exterior de pedra 
que encara havem vist en nostra infantesa.

Tots els esmentats carrers tenen la

i

seua respectiva capelleta al Sant 
Titular propi. El carrer Major la té dedicada a Sant Domingo de Guzmán 
en la frontera de la segona Sala de la Vila.

Vinarós, aixis amurallat, només tenia dos portes a cada extrem del 
carrer Major: La que donava cara al mar era el Portal d’avall, i la con
traria el Portal damunt que donava al camp.

i !



CAPITOL X

Arbitre per a pagar a Penyíscola 25 lliures anyals com a final de les 
qiiestións deis gastos comúns. Penyíscola inicia un altre pleyt juris
diccional de 214 anys de durado. Autoritats populars del segle XV.

De l’any 1460 havem trovat una llarguíssima sentencia arbitral que 
dona a conéixer cóm permaneixien vives aquelles qiiestións sobre pagos 
comunals a Penyíscola de les seues antigües viles Benicarló i Vinarós. 
Es notable dita sentencia (1), además, perque después de la primera part 
en lletí exposant els antecedents de lo que va a sentenciar-se, seguix la 
sentencia en llengua valenciana comengant ab un resum de totes les 
qüestións hagudes que constituix un notabilíssim índex de la historia 
de les Viles i Penyíscola, des de les Cartes-Pobles respectives i passant 
peí concanvi deis Templaris ab el Rei; sobre la interpretació de la data 
de la Carta de Vinarós, hi ha que tindre en cónter lo que havem exposat 
en el capitol tercer.

Es veu per eixe remarcable document que cansats de tants pleyts, 
ja calificáis de inmortals, «que han quasi portat les dites Universitats en 
tal ruina e destrucció, e per apartar tota materia de aferrador que pogues 
nodrir novells pleyts e qüestións, treballs e despeses,» es van avindre les 
tres poblacións a posar per arbitre al Reverent Mestre de Montesa i Sant 
Jordi de Alfama D. Lluis Despuig, baix la pena de mil floríns contra el 
que no acatara la sentencia que s’arbitraria. Per a major solemnitat i 
garantía, es va obtindre llicencia per a tal árbitre, del Rei D. Joan qui la 
doná en Barcelona a 14 d’agost de 1460.

El Mestre Fra D. Lluis Despuig, per a sentenciar a tota conciencia, 
examinó i tingué «molts e diversos colloquis, ab cascuna de les dites 
parts aixi conjuntament com separada, e encara ab totes aquelles per
dones que ems aparegut per major instrucció del negoci e informado 
nostra... havent Nostre Senyor Deu davant los ulls de la nostra pensa 
e los sants quatre Evangelis... per tal que de la beneyta fas de aquell 
proseixca la present nostra Sentencia, dit hu albitració eo amigable 
composició.» Aixis ben estudiat, i «per totalment resecar los inmortals 
plets e discordies,» arbitró que Benicarló i Vinarós havien de pagar a

(1) Apéndix, Document núm. 7. Els entrecomilláis que van en este capitol son 
trets d'eixe Document.
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Penyíscola, dins de quatre mesos, divuit mil sous «en pecunia contant»; 
i cada any per Nadal, cinq cents sous. Penyíscola, en canvi, ja no havia 
ae poder demanar a les Viles «servitut alguna de contribució.» ni pels 
avisos «que es fan a Penyíscola aixi per la ciutat de Tortosa com per la 
vila de Castelló, de les fustes deis enemichs per la costa navegants,» ni 
«en les dites obres de murs, valls, fonts, pous, ponts, sequies, basses... 
e altres despeses qualsevols... imposant a la dita vila de Penyíscola ca a-

25 lliures valencianes, que les dos 
la conservacióment perdurable.» Els 500 sous, o siga 

Viles pagarien cada any, les faria servir Penyíscola per a 
deis murs i torres; si eixos «no freturaren de obra», la cantitat ita seria 
per a comprar municións de armes necessaries; i si tampoc «no ni re 
turen, en tal cars volem que la dita quantitat hacha a servir per a quita 
ment de censáis». Ademés, Penyíscola en els termes de Benicarló ii de 
Vinarós, i eixes en el de aquella, havien de tindre «delliurament e fran<cai 
tots aquells amprius que han hagut e acostumat haver segons > 
privilegi o sentencia per nostre Reverent predecesor frare¡Pere de Thous 
atorgat o donada». Aquesta sentencia arbitral la dona el Mestre Despu g 
en Penyíscola a 14 de novembre de 1460.

L’endemá, dissabte dia 15, el Mestre aná personalicent a 
celebran! concell en la Iglesia Parroquial; el dumenge día 16, els ae 
Benicarló anaren a Penyíscola per a aprovar i aceptar la sentencia, ei 
dillúns dia 17, es celebré en Benicarló altre concell solemne d aceptaci ,
acabat el qual, el Mestre passá a Vinarós.

I tot seguit, en la Iglesia Parroquial de Vinarós es congrega el concell 
en pie, i el notari de Valencia Miquel Vilafarta, en nom del Mestre Des- 
puig alli present, llegí la sentencia arbitral que fon aceptada. Foren 
timonis en Vinarós, Fra Felip Aliaga, el Vicari de la Iglesia Jaume María,

anterior-

Benicarló,

tes-

i Bernat Despuig de Tortosa. I donaren fe al compromís, com 
ment a la sentencia ho havien convingut: el Lloctinent de Batle Antom 
Roca; el Justicia, Antoni Doménech; els Jurats, Francés Foix i Antoni 
Gavaldá, el Mustassaf, Pere Miralles, menor de dies; Antoni Botaren ; 
Jaume Mir, major de dies; Miquel Castell, Llorens Villalta, Jaume Arnau, 
Pascassi Prima, Bernat Botarell, Jaume Arnau, Pascassi Prima, Bernat 
Botarell, Jaume Xaler menor de dies, Pere Bertomeu, Pere Gombau, 
Domingo Pellicer, Antoni Doménech, Bertomeu López, Guillermo Joan, 
Antoni Esteller, Domingo Arnau, Pere Cavarles, Joan Armelles major 

Armelles menor de dies, Pere Oliver, Jaume Botarell, Ga- 
Antont 1rL(Ta C*Stdl de Asens- Miquel Servero, Guillermo Prima, 
Cabanes w í ,Bertomeu' Pere Alegre, Francés Doménech, Jaume 
Jaume Forner CnMl^ ma^or dies, Antoni Llorens menor de dies, 
quel Febrer menor Forner- Pere Roca, Guillermo Almenars, Mi- 
Nadal Miralles Jaum^ r ',.Bert0meu Roca, Joan Forés, Joan Remey, 
Miralles major de dies rfSte ^asens, Jaume Torres fill de Miquel, Pere 
Forcadell, Bernat Rocá t at FiSUerola. Jaume Mir menor de dies, Joan 

ampos, oficiáis, conseíwUme Buc^aft. Bertomeu Maestre i Nicolau de
s 1 Prohomens de la Vila.
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La qüestió de pagos quedava ja definitivament resolta. Pero 
a ressucitar la qüestió jurisdiccional al cap de 28 anys mes avant. I eixe 
nou pleyt seria el mes roidós de tots per la seua durado de 214 anys 
que havia de tindre.

Son necessaris algúns antecedents aváns d’entrar en este nou aspecte 
de les qüestións entre Penyíscola i les dos Viles.

Discutix la crítica sobre si el Papa Luna va desmembrar Penyíscola 
de la Orde Montessiana, i si ha existit o no el testament en que, com 
afirma Hipólil Samper, va fer donació de dit Castell a la Sede Apostó
lica. Lo cert es que en morir el Papa Luna, la Seu Romana es va consi
derar hereva de Penyíscola, i el Rei d’Aragó Alfóns el Magnánim, confir- 
mant-ho aixina, va acudir al Papa Martino V solicitant li la cedira. El Pa
pa li la cedí graciosament per instrument de 21 giner de 1426. Va recla
mar la Orde de Montesa conseguint a 1 setembre de 1441 que la Corona 
li venguera el Castell per 150.000 sous a carta de gracia. Mes avant, en 
document de 20 d’agost de 1479, el Rei Católic restituí Penyíscola a la 
Orde per mereiximents del Mestre Fra D. Lluis Despuig, gran cavaller 
que lleal i heroicament havia servit a la Corona. I per fi, al cap de nou 
anys mes, a 30 joriol de 1488, des de Oriola, el Rei anulá aquell acte a 
petició del Procurador patrimonial de la Corona, que l’havia considerat 
fora llei. A Montesa se li van tornar els 150.000 sous, i Penyíscola quedé 
definitivament del Rei (1).

Eixos antecedents mos son necessaris per a explicar-mos el nou pleyt 
que va moure Penyíscola. La qual en vore’s del Rei, va voler fer valdré 
de nou els drets de jurisdicció que havia tingut sobre Benicarló i Vina- 
rós avans de pertenéixer a Montesa i que conservé fins al temps del 
Mestre Pere de Thous, pretenent que en passar Penyíscola a la Corona, 
també tenien que passar les seues dos antigües Viles, tornant tot a l’estat 
de dret mateix anterior de la primera mitat del passat segle.

A tal efecte, en 28 juny de 1488, el pregoner de Penyíscola anuncié 
la celebrado de concell «per los llocs acostumats e ab só de trompeta 
per manament deis honrats en Johan Fabregat, justicia, e den Jaume 
Fresquet, e Jaume Serrat, jurats de la dita vila.» Reunits en «la casa del 
consel 1» els veíns que representaven la mes «idónea i sansera part de la 
dita vila,» elegiren a quatre d'ells com a síndics per a que en nom de 
la universitat pugueren acudir al governador de Valencia o de Castelló, 
o de «qualsevol altre oficial de la Magestat del Sr. Rei,» segóns «consell 
del magnifich micer Matheu Miravalls juriste de la dita vila de Castelló, 
assessor de la dita universitat» en cassos que implicaven el pretengut 
reconeiximent de la jurisdicció criminal de Penyíscola sobre Vinarós i 
Benicarló. Ais tais síndics se’ls doné facultat tan ampia que’ls reunits 
juraren tindre «per ferm e agradable tot qo» que ells farien, baix la «obli
gado deis bens nostres e de la dita universitat.» (2)

anava

(1) «Montesa ilustrada», t. II.
(2) «Peñíscola», Documents, pag. 397.
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Posats en eixa tessitura, es natural que entre Penyíscola i les dos 
Viles renaixqueren les velles discordies, ja que ni Benicarló ni Vinarós 
havien de consentir que’ls foren llevats els drets en tan bona hora adqui- 
rits. Mes, la qüestió afectava ara además a la Orde de Montesa, ja que 
anava contra la seua Senyoria sobre les dos Viles. Per aixó, el Mestre 
Fra D. Felip Vivas de Canyamás i Boil acudí en queixa al Rei, qui va 
resoldre des de Córdova en 12 joriol de 1490. En 18 de novembre següent 
es donava a conéixer la real resolució al Capitá i al Batle del Castell i 
vila de Penyíscola, estant presents l’honrat micer Guillem Abella juriste 
síndic de la Religió de Montesa, algúns prohomens de dita vila, i el notari 
Nicolau Durán qui doná fe. El Rei D. Ferrán el Católic qui es signava 
«Rei de Castella, d’Aragó, de León, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdenya de Córdova, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algecira, de Gibraltar, Comte de 
Barcelona, Senyor de Vizcaya i de Molina, Duc de Atenes i de Neopatria, 
Comte de Rosselló i de Cerdanya, Marqués de Oristán i Comte de Cocia- 
no,» disposava que’l seu Concell estudiara i l’informara per a ben delli- 
berar, sobre la qüestió suscitada per Penyíscola de que Benicarló i Vina
rós havien d'ésser per al Rei, i contradita peí Mestre que defenia eren 
de la Orde. I manava que baix incorriment de la seua ira i indignació 
i pena de mil floríns de or, Penyíscola abandonara els seus pretenguts 
drets fins que la dita informació fos feta i ell determinaría. (1)

La resolució era provisional; mes, a Penyíscola se li paraven els 
peus, i les dos Viles semblava que podien estar tranquiles; pero, en rea- 
litat s'obria un liare paréntessi en la administració de justicia de Beni
carló i Vinarós que havia de fer la situació insostenible.

Esta provisió del Rei Católic no acabava la recent naixcuda litispen- 
dencia de Penyíscola, com havia cregut el venerat historiógraf mossén 
Betí (2). Era mes be, el reconeiximent de l'estat de dret que adquiría la 
qüestió; pos encara que les pretensións penyiscolanes quedaven en sus- 
péns per de pronte, pero passaven a l’alt estudi deis primers magistrats 
reais, els quals ho dixaren inestudiat donant lloc a que la litis s’alíargara 
extraordinariament.

Comen?ava una litispendencia que no seria definitivament resolta 
fins a principis del segle XVIII, tenint de duració dos cents catorce 
anys, com anirem veent en els capitols corresponents per a no interrom- 
pre nostra pauta cronológica. Considerem de importancia eixe estudi 
perque no 1 trovem fet sistemáticament per cap autor; i els que traten 
d eixa qüestió, ho fan fragmentariament i ab alguna equivocació notable.

(1) Apéndix. Document núm. 8.
(2) «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 1923.
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Autoritats populars del segle XV:

Pocs son els noms d'autoritats vinarocenques que poden ixir a la 
llum, d'eixe segle. Pels documents venim en coneiximent de les autoritats 
en soles dos ocasións solemnes; son:

Bernat Miralles, Justicia; Bernat Mestre i Bartolí Roca, Jurats; Ber- 
nat Botarell i Mascaros Bertomeu, Síndics: els cinq formaven l'A junta- 
ment de l’any 1410, i tingueren el gran honor de posar Vinarós baix la 
Senyoria del Papa, rebent del Representant Pontifici D. Lluis de Vall- 
terra, el jurament i confirmació deis furs i privilegis de la Vila.

Antoni Domenech, Justicia; Francés Foix i Antoni Gavaldá, Jurats; 
Pere Miralles, Mustassaf: els quals formaven l’Ajuntament de l'any 1460, 
i junt ab el Lloctinent anterior i 50 oficiáis, concellers i prohomens de 
la Vila, nomenaren árbitre al Mestre de Montesa Fra D. Lluis Despuig 
per a que resolguera en definitiva les qüestións de pagos comunals ab 
Penyíscola.

fl



SEGLE XVI

CAPITOL XI

Tribuí de la Sisa. La Parroquial vella. Llista d'honor. Batejos de 
Cofraries de la Puríssima i del Roser. Cofraria del Santíssim.

moros.

A la carpeta número 71 (1) de l'arxiu municipal de la Vila, trovem 
que’n la centuria del 1500 comenga a Vinarós un arbitre conegut ab el 
nom de «Sisa» que consistía en pagar «sis dinés per cada lliura de valor 
de consevol casa o heretat, o de les cavalleries que's venguen o canvien, 
com també de les mercaderies que s’introduixquen per a vendre, i d’al- 
tres coses semblants; iximateix s'havien de tributar dos dinés per cada 
arroba de fariña que’s venguera en l’almodí» o siga el lloc de venta del 
blat.

La «sisa» comengá ab facultat Real tan sois per a cobrar-se durant 
deu anys, que después es va prorrogar per a deu anys mes, i aixis va 
anar seguint sense llevar-se fins al segle XVIII. La finalitat d’eixa exac- 
ció era per a construir una nova Iglesia Parroquial, ademes d’altres 
obres importants que mamprenia la Vila, una d’elles les noves murallcs.

La implantació d’eixe arbitre i la seua finalitat, posen ben de reí leu 
la importancia que Vinarós anava adquirint cada vegada mes, engran- 
dint-se i progressant. fins al punt de considerar-se necessaris, la renova
do de les muralles i la construcció duna Iglesia nova per resultar la 
primitiva massa poca cosa ja.

Avans, pos, de parlar de la nova, es precís que dixem assentat lo que 
savem de la Iglesia vella, ja que’n este segle XVI, acaba la una i comenga 
l'altra.

-

_

Diguérem al capítol IX les raóns en que fonamentávem la nostra opi- 
nió de que la Iglesia Parroquial vella havia estat davant de la que tenim 
avui dia, o siga al lloc a on avui está la Casa Capitular. Ara podem dir 
algo de la dita Iglesia vella, ab la certesa que donen els documents que’n 
eixe segle comencen a aparéixer en l’arxiu parroquial de la Vila duna

(1) Sempre que fem referencia a l’arxiu municipal de la Vila, es conforme a 
l'Inventari de l’any 1879, quin índex havem trovat vigent i únic.
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manera sistemática, ordenada i continua; l'arxiu municipal no comenta 
sistemáticament fins al segle següent. Lo que podem assegurar de la 
Iglesia vella consta al «Llibre de Visites» i al «Llibre deis Benifets», 
manuscrits enquadernats en pergamí que's conserven a l’arxiu parro
quial.

A l'interior era d’istil gótic del segón període que dominava en la 
segona mitat del segle XIII quan es va edificar la Iglesia manada per la 
Carta-Pobla. No tenia mes que una ñau, i contava vuit capelles laterals 
quins altars estaven dedicáis: a la Mare de Deu del Socos, a Sant Pere, 
a Jesús en la Creu, l’Arcángel Sant Miquel, Patriarca Sant Josep, Inma
culada Concepció, San Cristófol junt ab els Sants Metges Cosme i Damiá, 
i Animes del Purgatori. L’altar major estaba dedicat a la Mare de Deu 
en el Misteri de la seua gloriosa Assumpció, Titular de la Parroquia.

Aplegá a tindrc fins 13 Benifets fundats per la devoció deis vinaros- 
sencs. Per a eter na memoria d’aquells avant-pasats nostres que tan alt 
posaren el progrés del nostrc poblé, vivificat ab la flama civilitzadora de 
la seua religiositat, mos plau dixar escrits en estes págines algúns noms 
extrets deis mentáis manuscrits:

En primer lloc deu figurar Joan Vines qui fundá una capellanía 
perpetual en Paitar de «Madona Sancta María» l'any 1375, de lo que 
n’hem fet menció al capítol VII. Es la capellanía mes antiga de que’s 
conserva noticia escrita.

Pere i Bernat Monfort, cumplint el testament de llurs pares Antoni 
i Justina, van fundar un Benifet baix l’advocació de la Verge Maria, en 
24 desembre de 1513.

Francés Cil i Antoni March, l’any 1527 van fer donacións perpétues 
per a 1 esplendor del cuite imposant censos ais seus bens, ab obligació 
deis hereus.

Lo mateix havia otorgat per escriptura Guillem Arbó en 4 maig de
1523.

Antoni Roca, llaurador, en nom de sa mare Ursula, viuda de Antoni 
Roca, fundá un Benifet a Paitar de les Animes, en 20 desembre de 1530.

A Paitar de la Inmaculada Concepció es fundaren els cinq Benifets 
que seguixen: per Ursula Pellicer, en 25 febrer de 1545; per Antoni Pu- 
jalt, en 16 desembre de 1567; per Francés Anglés en 4 maig de 1581; 
per Andreu Felip, en 20 novembre de 1586; per Jaume Covarsi i Eleonor 
Cabanes, en 6 desembre de 1584.

A Paitar de Sant Pere fundaren dos Benifets: Pere Gisbert, en 14 
d’abril de 1540, i Pere Doménech, en 12 desembre de 1586.

Bertomeu Redorat, fill de Joan i de Isabel Gombau fundá un Benifet 
a Paitar de Sant Cristófol i Sants Metges, en 4 joriol de 1560.

Miquel Meseguer fundá un 
mars de 1583.

Antoni Monfort feu lo mateix a Paitar del Socos, en 19 giner de 1590.
El matrimoni Joan Cervera i Joana, llauradors, feren escriptura de 

donació perpétua a la Iglesia per al cuite del Senyor, en 17 giner de 1597.

Benifet a Paitar de Sant Josep, en 24
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Son molts els pietosos vinarossencs d'eixe segle, protectors de la 
llur Iglesia, que consten ais llibres de l'arxiu; pero, en nom de tots, dixem 
ais apuntats en llista d'honor.

L’aspecte extern de la Iglesia vella era el de una fortalesa, con
forme a les necessitats deis temps. Aixina es deduix de la referencia que 
1'historiador Viciana fa de Vinarós en la seua Historia del Regne de 
Valencia, acabada en 1562, aixó es, quan no existia altra Iglesia que la 
Parroquial primitiva. Escriu Viciana que Vinarós era el poblé de la costa 
mes apercebit per a les coses de la guerra; tenia 500 homens de combat, 
ab cinq capitáns i quatre suboficials per a cada capitá, ab les banderes 
corresponents. Quan la Vila era atacada, la gent de armes es repartía 
entre els quatre llensos de muralla, i sobre la Iglesia es posava el Justicia 
ab el seu suboficial i la bandera i setanta jóvens fornits i valents per a 
acudir des d'alli en auxili del lloc que mes ho necessitara. D’aqui es 
deduix que la Iglesia seria per an eixos cassos la torre central, que per 
la seua altura sobre les demés construccións, era el lloc a propósit per 
a vigilancia i direcció de la lluita.

També tindria aquella Iglesia el seu corresponent campanar, el que 
havia desser forgosament de sólida estructuració, pos en els mentats 
manuscrits de l'arxiu se'n parla de les campanes, i particularment de la 
«campana grossa» que pesava 28 quintáis, lo qual ja dona idea de cóm 
seria el lloc que les havia de sostindre.

L'any 1560, com avans deis desitjos populars que volicn donar-li al 
temple la deguda magnificencia, es va construir una nova portalada, 
posant en ella la Imatge de l’Assumpció de la Mare de Deu, ab la ins- 
cripció lletina «Veni, coronaberis» i gravat el dit any 1560. Aquesta por
talada, fon traslladada mes avant a la Parroquial nova, i es la que corres- 
pón a la que se’n diu «porta falsa» recaent a la plasseta de la Comunió.

Com les campanes i eixa portalada, junt ab altrcs objectes, foren 
traslladades al final de segle a la nova Iglesia, igualment li va correspon- 
dre a 1 orgue primitiu, i per aixó tenim noticia d’ell. En l'acta de bendició 
de la nova Parroquial, entre’ls noms deis capelláns que assistiren a la 
grandiosa solemnitat de la traslació del Santísim Sacrament, consta el 
de mossén Francés Prima «que estava acollit en dit clero per lo tocar del 
orgue en dita Iglesia

En eixa época hi hagué 
que l'any 1547, navegava

un bateig molt curios. Diu el manuscrit (1) 
una galeota del Regne de Tunis, tripulada per 

moros «que venien a sablejar». En arrivar a les fonts de Sant Pere, —que 
estarien mes allá de Alcanar,— el capitá de la galeota enviá a un deis 
moros a buscar aigua potable. Era el moro un xicot de vint anys, qui 
aprofitant la ocasió de saltar a térra, com li donaven a bordo molt mal 
tráete, se n fugí internant-se peí terme d'Alcanar
va fer cautiu. El canareu va vendre el moro al vinarossenc Bernat Roca, 
qui demostrant l'estat profondament religiós

vehí d'alli ela on un

la Vila,que regnava en

(1) Arxiu parroquial de Vinarós, «Llibre de batismes» de 1539 a 1599.



HISTORIA DE VINARÓS 65

procura instruir-lo en la doctrina cristiana, fins i tan que’l jove 
va demanar ésser batejat. Li administré el Sacrament, el Rector Redorat, 
i l’apadrinaren Pere Roca i la senyora Montserrat muller de Gabriel 
Forner, el dia 5 febrer de 1548. Lamo del moro, el bon vinarossenc Ber- 
nat Roca, enseguida li doná la llivertat al nou cristiá, conforme a lo que 
té manat la Iglesia del Redemptor.

De batejos de moros convertits sen troven molts ais llibres corres- 
ponents de l’arxiu parroquial. Aqui’n van algúns:

A 25 joriol de 1547, el de un cautiu de mossén (1) Joan March, de 
temps de dotze anys, portat de la presa de Tremecén, al que se li posá 
per nom Joan Batiste.

Del mateix Joan March, a 1 d’agost de 1544, una esclava que rebé’l 
nom de Margalida Angela.

A 24 d'abril de 1548, Isabel nova conversa de mossén Pere Gavaldá. 
El mateix dia, Magdalena nova conversa de mossén Francés Adell, notari. 
Del mateix notari, l'esclau Joan a 8 desembre de 1552. El mateix any, 
Joan criat de Pere Borrás.

A 21 maig de 1553, Bertomeu criat de Miquel Figuerola, essent padrí 
el baile Pere Gavaldá. A 18 juny, Salvador March, criat de mossén Damiá 
March.

moro

• j

En 1556, esclaus de Pere Godall, de Francés Adell, de Jaume March, 
de Guillem Salvador i de Pere Pellicer.

En 1559, esclaus de Pere Borrás, Lloctinent de Comanador, i de Gui
llem Salvador.

En 1570, un negre de Pere Gavaldá.
I aixis moltíssims mes conversos que demostren per una banda la 

continua lluita contra els moros corsaris ais que solien guanyar i fer 
algúns presoners nostres valents avant-passats; i per altra, llurs bons 
sentiments que en 1 loe de venjar-se’n, procuraven convertirlos donant-los 
la llivertat. Deis convertits eren padríns les persones principáis. I es de 
notar en els llibres de batejos, que ais convertits els diuen «criats» i al 
marge de la partida es posa «esclaus» de lo qual acabaven de ser redimits 
per les aigües baptismals.

També es conserven a l’arxiu parroquial els estatuts de les mes anti
gües cofraries religioses que han existit en la Iglesia de la Vila. La palma 
de l’aniiguetat se la emporta la Cofraria de la Inmaculada Concepció, 
instituida l’any 1514, —quatre segles i mig avans de que tan gran Misteri 
fora declarat Dogma pcl Vicari de Jesucrist. En 1584 fon renovada la 
Cofraria i comencen els estatuts aixis: «En nom del Pare, del Fill y del 
Sant Sperit tres persones un sol Deu verdader a honra y gloria seua y 
de tots los Sanls de la cort celestial y principalment de la Inmaculada 
Concepció de la sempre Verge Maria Mare de Deu y advocada nostra, 
la qual ab pia devoció crehem fonch concebuda sens pecat original per

(1) Mossén, que avui dia només s'aplica ais sacerdots, equival a Don, i en 
aquells temps s’aplicava a persones distingides, aixis eclesiástiques com segulars.

1
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a que fos digna mare del Fill de Deu y patrona deis pecadors. Attés y 
considerat Nosaltres los Rnts. mossén Miquel Joan de Ledesma mestre 

theologia Retor de la Iglesia parroquial de la present vila, mos
sén Sebastiá Messeguer, preveres, mossén Joan Travesset lloctinent del 
Illtre. Comanador de la present vila, mossén Miquel Febrer, Justicia de 
dita present vila, mossén Antoni Rafel Morell, lloctinent de baile de dita 
vila, mossén Joan March y Jaume Doménech jurats, Bernat Miralles 
mustasaf, Pere Forner, lloctinent de Justicia, Sebastiá Gil notari, Jaume 
Nicolau, Miquel Febrer, Pere Texonera, Francés Puialt, Gabriel Roca, 
Monserrat Queral, Nofre Doménech, Miquel Ferrer, Pere Castell, Miquel 
Forner den miquel, Jaume Vespa, Nicolau Fillol, Bertomeu Gavaldá 
menor, Francés Cifre, Miquel Febrer den Joan, Joan Arnau den Pere, 
Antoni Ribera, Joan Arnau den Berthomeu, Miquel den March, Pere Roca 
den Joan, Gabriel Homedes mariner, Nofre Joan Piera, Francés Arnau, 
Domingo Forner, Llois Mas, Monserrat Messeguer, Joan Domenech ma- 
jor, Cristófol Roca, Maria Mallach, Visent Asnar, Andreu Miquel, Miquel 
Flors, Sebastiá Oliver, Arcís Sellent y Nofre Pasqual, tots vehíns y habi- 
tadors de la present vila de Vinarós. Com el lo any mil cinc sents qua- 
torce fonch instituhida huna Confraria ab titol de la Concepció de la 
Mare de Deu per certes pies y devotes persones ab constitucións funda- 
des ab molta pietat y misericordia, pero com per lo llarch temps o per 
ventura per humana fragilitat y descuyt no estiguesse decretades per lo 
reverendíssim s. Bisbe de Tortosa o son oficial y vicari general, Pero 
ara de nou nosaltres sobredits ajustats y congregáis en la iglesia parro
quial de la dita vila damunt lo altar de la Concepció de la Mare de Deu 
renovant la sobre dita Confraria instituhim y ordenam los Capitols y 
ordinacións.»

En les ordenacións que seguixen, es confirmen, al Rvent. mossén 
Sebastiá Messeguer prevere en Prior, i ais magnífics moss. Miquel Fe
brer mercader i Jaume Nicolau, en Majorals. Es fa constar que la Cofra- 
ria té autoritat del senyor Mestre de Montesa per a que els concellers 
i oficiáis «que ara son, o per temps serán, puguen tot temps que oferira 
ocasió ajustar Capítol.» Foren nomenats concellers, moss. Joan de Le
desma, Rector, moss. Arcís Estellcr, moss. Antoni Puialt i moss. Pere 
Gisbert, preveres; moss. Joan Travesset, Lloctinent del Comanador, An
toni Rafel Morell Lloctinent de baile, Joan March i Jaume Domenech, 
jurats, Bernat Miralles mustassaf, Pere Forner, Lloctinent de Justicia, 
Sebastiá Gil i Miquel Messeguer, notaris, Miquel Febrer den Anto., Pere 
Borrás, Andreu Felip, Nofre Joan, Lluc Fillol.

A seguit, ordena:
«Que com la entrada es voluntaria aixis la eixida sia voluntaria sens 

encorre en pena alguna.»
*‘Que es paguen dos sous, dos diners, cada confrare quiscun any pa 

la llumenaria y altres obres pies y necessitats.» «Perque lo germá que es 
ajudat del germá, com diu la Escriptura, es com ciutat fortificada, reno
vant lo antic instituim que tot temps que algún confrare caiga malalt,

en sacra
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los confrares lo visiten y exorten a que confesse y reba lo Santíssim 
Sacrament de la Eucaristia y ordene son testament, lo que si fer no vol- 
drá... ab protervia y pertinacia... sia borrat de la Confraria.» «Lo fona- 
ment de la Confraria es la caritat y unió», ordenant-se no es moguen dis- 
sencións «contra la llei de fraternitat y germania.» S'ordenen misses per 
ais confrares difunts.

«Si algún deis confrares vindrá a pobresa, sia socorregut deis bens 
de la Confraria.»

«Quant algún confrare moría seian avisats tots... ab una campaneta 
y ab veu pública de algún ministre per a que preguen tots per la ánima. 
E vinguen ab caritat a les obsequies y funeraries y ajudar a portar la 
caixa... sots pena de huna lliura de cera... y lo mateix se entenga en les 
misses de ters dia y de capdany.»

«Lo dia de la Concepció se fassa lo ofici solemne matinal y sermó 
y professó aprés diñar ab tota solemnitat possible y lo endemá se diga 
hun aniversari general per a les animes deis confrares difunts, al qual 
hajen de venir los confrares.»

«Esta es la Institució y Renovado de la Confraria instituida sots 
protecció de la Santíssima Verge María Mare de Deu y Senyora nostra 
y a major gloria y exaltació de la sua Concepció Inmaculada, la qual 
instituhircm nosaltres los sobre dits confrares vehins y habitadors en la 
dita vila de Vinarós, del regne de Valencia del bisbat de Tortosa, Resi- 
dint en la Santa Sede Apostólica lo Santíssim Pare nostre P.P. Gregorio 
tretze, Regnant lo poderosíssim Rey Don Felip Segón, en dia senyalat 
de la Nativitat del Precursor del Senyor Sant Joan Batiste a vintiquatre 
dies del mes de juny en lo any de la Nativitat de Nte. Senyor Deu Jesu- 
crist Mil cinchcents vuytanta y quatre.»

Dit any 1584 es el de la renovació de la Cofraria, res de la Confraria 
de la Conceptio de N.a S.a per a fer nominació de Prior y Majorals per 
a lo any vincnt y fonch representat en dit Capítol per part de Tomás 
Bonet notari i Joan Mascaros majorals de dita Confraria que per quant 
lo carrer de la Puríssima está impedit per a passar la prossesó que tots 
los anys se fa per dit puesto per haver caigut algunes cases y estar en 
obres, si es donara lloch per lo dit impediment, y tan solament per a 
este any se fassa la prossessó en la forma demanada ab que no servixca 
de exemplar per a esta ni atres confraries, fet en Vinarós en dits dia mes 
e any. Thomas Bonet, notari, Joan Mascaros. M.° Joseph Domenech, 
prior.»

Tots eixos tresors d’espiritualilat, sentía la Vila que eren mereixe- 
dors de un mes gran monument que la Parroquial primitiva, ja massa 
vella i xicoteta per a les generacións del segle XVI; i per aixó comengá 
la centuria del cinq cents ab la implantació voluntaria del tribut de la 
«sisa», i avans d’acabar-se el segle, ja tenia el poblé la gran Parroquial 
nova de la que'n parlarem mes avant.

Entre les Cofraries mes antigües avans dites, hi ha que posar la del 
Santíssim Sacrament, segurament la primera, quina data de constitució



JOAN M. BORRAS JARQUE66

a que fos digna mare del Fill de Deu y patrona deis pecadors. Attés y 
considerat Nosaltres los Rnts. mossén Miquel Joan de Ledesma mestre 

theologia Retor de la Iglesia parroquial de la present vila, mos
sén Sebastiá Messeguer, preveres, mossén Joan Travesset lloctinent del 
Illtre. Comanador de la present vila, mossén Miquel Febrer, Justicia de 
dita present vila, mossén Antoni Rafel Morell, lloctinent de baile de dita 
vila, mossén Joan March y Jaume Doménech jurats, Bernat Miralles 
mustasaf, Pere Fomer, lloctinent de Justicia, Sebastiá Gil notari, Jaume 
Nicolau, Miquel Febrer, Pere Texonera, Francés Puialt, Gabriel Roca, 
Monserrat Queral, Nofre Doménech, Miquel Ferrer, Pere Castell, Miquel 
Forner den miquel, Jaume Vespa, Nicolau Fillol, Bertomeu Gavaldá 
menor, Francés Cifre, Miquel Febrer den Joan, Joan Arnau den Pere, 
Antoni Ribera, Joan Arnau den Berthomeu, Miquel den March, Pere Roca 
den Joan, Gabriel Homedes mariner, Nofre Joan Piera, Francés Arnau, 
Domingo Forner, Llois Mas, Monserrat Messeguer, Joan Domenech raa- 
jor, Cristófol Roca, Maria Mallach, Visent Asnar, Andreu Miquel, Miquel 
Flors, Sebastiá Oliver, Arcís Sellent y Nofre Pasqual, tots vchíns y habi- 
tadors de la present vila de Vinarós. Com el lo any mil cinc sents qua- 
torce fonch instituhida huna Confraria ab titol de la Concepció de la 
Mare de Deu per certes pies y devotes persones ab constitucións funda- 
des ab molta pietat y misericordia, pero com per lo llarch temps o per 
ventura per humana fragilitat y descuyt no estiguesse decretades per lo 
reverendíssim s. Bisbe de Tortosa o son oficial y vicari general, Pero 
ara de nou nosaltres sobredits ajustats y congregáis en la Iglesia parro
quial de la dita vila damunt lo altar de la Concepció de la Mare de Deu 
renovant la sobre dita Confraria instituhim y ordenam los Capitols y 
ordinacións.»

En les ordenacións que seguixen, es confirmen, al Rvent. mossén 
Sebastiá Messeguer prevere en Prior, i ais magnífics moss. Miquel Fe
brer mercader i Jaume Nicolau, en Majorals. Es fa constar que la Cofra- 
ria té autoritat del senyor Mestre de Montesa per a que eís concellers 
i oficiáis «que ara son, o per temps serán, puguen tot temps que oferira 
ocasió ajustar Capítol.» Foren nomenats concellers, moss. Joan de Le
desma, Rector, moss. Arcís Esteller, moss. Antoni Puialt i moss. Pere 
Gisbert, preveres; moss. Joan Travesset, Lloctinent del Comanador, An
toni Rafel Morell Lloctinent de baile, Joan March i Jaume Domenech, 
jurats, Bernat Miralles mustassaf, Pere Forner, Lloctinent de Justicia, 
Sebastiá Gil i Miquel Messeguer, notaris, Miquel Febrer den Anto., Pere 
Borrás, Andreu Felip, Nofre Joan, Lluc Fillol.

A seguit, ordena:
«Que com la entrada es voluntaria aixis la eixida sia voluntaria sens 

encorre en pena alguna.»
«Que es paguen dos sous, dos diners, cada confrare quiscun any pa 

la Ilumenaria y altres obres pies y necessitats.» «Perque lo gcrmá que es 
ajudat del germá, com diu la Escriptura, es com ciutat fortificada, reno
vant lo antic instituim que tot temps que algún confrare caiga malalt,

en sacra
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los confrares lo visiten y exorten a que confesse y reba lo Santíssim 
Sacrament de la Eucaristía y ordene son testament, lo que si fer no vol- 
drá... ab protervia y pertinacia... sia borrat de la Confraria.» «Lo fona- 
ment de la Confraria es la caritat y unió», ordenant-se no es moguen dis- 
sencións «contra la llei de fraternitat y germania.» S'ordenen misses per 
ais confrares difunts.

«Si algún deis confrares vindrá a pobresa, sia socorregut deis bens 
de la Confraria.»

«Quant algún confrare moria seian avisats tots... ab una campaneta 
y ab veu pública de algún ministre per a que preguen tots per la ánima. 
E vinguen ab caritat a les obsequies y funeraries y ajudar a portar la 
caixa... sois pena de huna lliura de cera... y lo mateix se entenga en les 
misses de ters dia y de capdany.»

«Lo dia de la Conccpció se fassa lo ofici solemne matinal y sermó 
y professó aprés diñar ab tota solemnitat possible y lo endemá se diga 
hun aniversari general per a les ánimes deis confrares difunts, al qual 
ha jen de venir los confrares.»

«Esta es la Institució y Rcnovació de la Confraria instituida sots 
protecció de la Santíssima Verge Maria Mare de Deu y Senyora nostra 
y a major gloria y exaltació de la sua Concepció Inmaculada, la qual 
instituhirem nosaltres los sobre dits confrares vehins y habitadors en la 
dita vila de Vinarós, del regne de Valencia del bisbat de Tortosa, Resi- 
dint en la Santa Sede Apostólica lo Santíssim Pare nostre P.P. Gregorio 
tretze, Regnant lo poderosíssim Rey Don Felip Segón, en dia senyalat 
de la Nativitat del Precursor del Senyor Sant Joan Batiste a vintiquatre 
dies del mes de juny en lo any de la Nativitat de Nte. Senyor Deu Jesu- 
crist Mil cinchccnts vuytanta y quatre.»

Dit any 1584 es el de la renovado de la Cofraria, res de la Confraria 
de la Conceptió de N.a S.a per a fer nominació de Prior y Majorals per 
a lo any vinent y fonch representat en dit Capítol per part de Tomás 
Bonet notari i Joan Mascaros majorals de dita Confraria que per quant 
lo carrer de la Puríssima está impedit per a passar la prossesó que tots 
los anys se fa per dit puesto per haver caigut algunes cases y estar en 
obres, si es donara lloch per lo dit impediment, y tan solament per a 
este any se fassa la prossessó en la forma demanada ab que no servixea 
de exemplar per a esta ni atres confraries, fet en Vinarós en dits dia mes 
c any. Thomas Bonet, notari, Joan Mascaros. M.° Joseph Domenech, 
prior.»

: ■

Tots eixos tresors d’espiritualitat, sentia la Vila que eren mereixe- 
dors de un mes gran monument que la Parroquial primitiva, ja massa 
vella i xicoteta per a les generacións del segle XVI; i per aixó comengá 
la centuria del cinq cents ab la implantació voluntaria del tribut de la 
«sisa», i avans d’acabar-se el segle, ja tenia el poblé la gran Parroquial 
nova de la que'n parlarem mes avant.

Entre les Cofraries mes antigües avans dites, hi ha que posar la del 
Santíssim Sacrament, segurament la primera, quina data de constitució
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no coneixem; savem de la seua venerable antiguetat, per l'acta de la 
Bendicció de la Iglesia nova, com se vorá al capítol XV. Encara que siga 
salvant l’orde cronológic, afegirem aqui que la Cofraria del Santíssim fon 
refundada, o potser millor dit escriturada, en 8 setembre de 1631, davant 
el notari Bertomeu Cister; essent confirmada peí Diocessá D. Justino 
Antolina en 17 setembre seguent. En 1632, per Despatx de Roma, se l’agre- 
gá a la Cofraria de Minerva Romana. La Vila quedá en obligado de donar 
cada any cinq lliures de cera per a Corpus, I el Clero sis lliures per al 
Monument de Semana Santa.



CAPITOL XII

Vinarós contra la Germanía de Valencia. Titol de Vila. Contra els cor- 
saris tures i moros. Les alegries de Malta.

Llargament traten Escolano, Perales, Segura Barreda i demés histo- 
riadors regnícoles, sobre la revolució anomenada Germania, que des de 
l’any 1521 al 1523 omplí de sang i de dol la térra valenciana. Breument 
escriurem sobre la Germania, segóns la breu intervenció de Vinarós.

Dixant de banda les varíes opinións sobre les causes de la Germania, 
hi ha que reconéixer la bona intenció que guiava a son creador el pelaire 
Joan Llorens, ja de xixanta any de edat. Eli ajuntá o agermaná ais Gre- 
mis de Valencia contra els tribunals de justicia corromput, 
en tot temps aleará la protesta del poblé,— i al mateix es proposava la 
defensa del Regne contra els atacs deis corsaris moros per mar, i deis 
moriscos per térra. Eixe darrer perill es considerava sobretot, en vore 
a Valencia desamparada per les autoritats i cavallers que fugiren d'ella a 
causa d'una pesta que alli s’havia declarat. Aixó fon causa d’animadver- 
ció deis de baix contra els de dalt, i la Germania, ab tot i el bon intentent 
de Joan Llorens, ja va náixer plena d’odis de classe que mai porten a 
bona fi. El dia deis Innocents de 1520, es formé la Junta deis 13 formada 
per individuos de tots els oficis. Entre ells havia un teixidor, fill de la 
vila de Sant Mateu, anomenat Guillem Castellví i conegut per Sorolla 
quin nom adquirí d’un germá de sa mare que en Valencia li ensenyá 
I’ofici; eixe Guillem Castellví o Sorolla es feu cap de motí i porté la Ger
mania cab a la perdició del poblé. Ab tais crims i sacrilegis comencé 
aquella revoltina que'l bo de Joan Llorens veent com a un pobre saliner, 
acusat d'unes paraules contra els agermanats, l’assessinaven sense mes 
ni mes, es va queixar —«No s’ha fet la Germania pa coses tan abomi
nables.» I al poc rato moría en sa casa de repent, a causa de tan gran 
tristor, veent desnaturalisada la seua obra.

La Germania, ja només en mans d’ambiciosos, va encendre tot el 
Regne, i el crit es convertí ja res mes que contra els nobles. Castelló, 
Vilarreal, Burriana, Vilafamés, Penyíscola, Cervera i Forcall, s’adheriren 
al 13 de Valencia. I al contrari, Morella, Traiguera, Benicarló i Vinarós, 
es decidiren contra la revolució i donaren una prova ben alta de llealtat 
al Rei. La conducta de Vinarós de llealtat també a son Senyor el Mestre 
de Montesa, era ben notable, donat el mal eixemple deis pobles veíns,

osa que

I
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i del mateix Benicarló unit a Vinarós per la Encomanda montessiana; 
pos en Benicarló, els agermanats aplegaren a formar gran partit contra 
els lleals, cridant i tot ais agermanats de Cervera i Sant Mateu, quins 
acudiren ab gran eixércit contra aquella vila en 16 mars de 1521, fent 
molt de mal ais camps ja que altra cosa no van poder fer a la vila de- 
fesa peí Comanador Major Despuig i el de Vinarós En Pelegrí Castellá.

Vinarós va permanéixer sempre unit i aixó li vallgué la tranquilitat 
i la pau del poblé. Mes, per la seua mateixa llealtat, ajudá ab homens i 
armament a les lluites contra la Germania a que acudí son Comanador 
En Pelegrí de Castellá. D'eixa manera, els homens de Vinarós van con
tribuir en dos accións memorables. La una fon la de Sant Mateu, a on en 
16 juny de 1521, els agermanats sense mes causa que una falsa acusació 
contra el Lloctinent del Mestre de Montesa sobre si tenia amagada en sa 
casa gent contra la Germania, l'assaltaren; i encara que no hi havia alli 
mes que la muller, els filiéis i un criat, asscssinaren al criat i al Lloctinent 
Bernat Sahera en brassos de la propia muller, i ais peus del sacerdot 
que per a evitar l'odiós crim havia acudit ab el Sacrament. Els agerma
nats es dirigiren ja contra els que no ho eren, deis quals uns no vegeren 
mes salvació que tancar-se ab les families al campanar, i altres pogueren 
fugir i anar a Benicarló a enterar al Comanador Major Despuig que 
encara estava alli. Eli, el Comanador Bou i el de Benicarló i Vinarós 
Pelegrí de Castellá, ab les forces de les dos Viles i de Traiguera, sense 
perde temps sen anaren a Sant Mateu; mentres, enteráis els de Morella, 
també d’allá dalt baixaven altres forces manades peí célebre capitá 
Ciurana. Tots junts van atacar a San Mateu per tres llocs, i els agerma
nats abandonant les muralles s’amagaren al campanar d’aon ja havien 
pogut eixir els lleals. Ara eren les tornes. Els morelláns, contra el parer 
del Comanador Major, vullgueren acabar de reduir ais revoltosos, i els 
dies 22 i 23 de juny, atacaren el campanar procuran! obrir-lo amparant-se 
baix d’un andamiatge de fustes sobre les que pegaven tan gran colp les 
pedres que de dalt tiraven els amotinats «que tota la vila fehien tre
molar» com diu un testic de presencia aduit per Segura Barreda.

El dia 22 ja pogueren encendre garbes de blat a Péscala de caragol, 
i els de dalt, mig ofegats s’entregaren a la fi a mercé. A les dones se’ls 
doná llivertat; i el dia de Sant Joan, el Comanador Major feu ofegar en 
mig de la plassa al capitá deis amotinats i a set assessíns del Lloctinent 
Sahera. «E com lo capitá general feu una poca de sinsabor sobre la ban
dera deis agermanats de Sant Mateu que havien pres en lo campanar, el 
capitá de Morella maná tocar los tambors y sen aná de Sant Mateu a 
Morella.»

Un final humorístic va tindre el drama de Sant Mateu. Quan els lleals 
van fugir, a seguit del assessinat del Lloctinent, els agermanats que sa- 
quejaren llurs cases, van tirar moltes botes de vi i feren pregó de que's 
venia a diner el cánter a pagar per a Sant Joan, com a dia senyalat de 
pagos per la costum. I precisament el dia de Sant Joan, eren els lleals 
e s que tornaven al poblé i saquejaven les cases deis seus perseguidors
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dientlos: «venim a cobrar el diner per cada cánter de vi que mos pre- 
gonáreu.»

La nostra gent, cumplida la missió que’ls havia portat a Sant Mateu, 
se’n tornaren victoriosos a Benicarló i a Vinarós.

L’altra acció a que la gent de Vinarós assistí ab el seu Comanador 
Pelegrí de Castellá, fon la de Sagunto, en 18 de joriol seguent. A conse- 
qiiencia de lo de Sant Mateu, els Tretze de Valencia havien enviat contra 
Morella una divisió manada peí fuster Miquel Estellés, qui fon derrotat 
peí Duc de Scgorb D. Alfóns d’Aragó en les marjals d’Oropesa, morint 
molts agermanats ofegats en el mar, en les acequies i en les marjals a on 
«estaben de fanch hasta les barbes» com diu la crónica del temps citada 
per l'historiador de Morella. Estellés, al endemá era penjat en la plassa 
de Castelló. Els Tretze, en saver el desastre, enviaren de nou un gran 
eixércit manat per Jaume Ros qui aplegó fins Molvedre. Al Duc de Se- 
gorb, qui esperava en Nules, se li uniren els morelláns ab Ciurana, el 
Viscomtc mossén Lluis Oliver de Tortosa, —emparentat en Vinarós,— 
el Comanador Major de Montesa Despuig, el Comanador de Benicarló 
i Vinarós, el Governador de la Plana Ramston de Viciana, i altres molts 
cavallers, segóns Escolano, ab els seus vassalls. De Nules passá el Duc 
a Almenara, i el dia 18 de joriol, camí de Molvedre es doná la gran batalla 
en la que'ls agermanats sofriren la tremenda derrota que ja no’ls dixá 
alear el cap per esta banda del Regne. El lloc d'honor de la vanguardia 
l'havia encomanat el Duc, a Ciurana de Morella, a Peris de Onda, a 
Viciana de Castelló, i a Pelegrí de Benicarló i Vinarós.

La Germania, desfeta en la Plana, estava victoriosa a l’altra banda 
del Regne, per Xátiva, Alcira, Gandía, Ontinyent. Mes, a la fi, ais dos 
anys de tan de trastorn per a la térra valenciana, s’acabá la Germania, 
essent ajusticiáis llurs capdills. A Guillem Sorolla li feu de fiscal un 
partidari d’ell mateix, l’agermanat Onofre Oller qui conseguí fer-lo con- 
demnar en Xátiva, a on fon arrastrat i portat el seu cap a Valencia. De 
Penyíscola foren condemnats vuit.

Vinarós no va tindre cap dia de dol. ans al contrari, dies de goig 
per la seua llealtat i bon enteniment.

En eixa época, Vinarós havia adquirit ja gran importancia. L’histo- 
riador coetani Pare Viciana diu en els seus «Anales del Reino de Valen
cia» a que ja mos havem referit en el capítol anterior: Vinarós, població 
de 400 cases; no sois atcnen els seus veíns a llurs profesións i industries, 
sino que están molt ben preparats per a combatre contra consevol agres- 
sió que se’ls fassa, puix té Vinarós per a la seua defensa el major concert 
en les armes i cosa de guerra que puguen tindre altres pobles del Regne. 
Conta ab 12 peces d’artilleria de bronze; de mitges culebrines i moltes 
bombes i pólvora; entre els veíns hi han 500 homens de combat, ab 
50 arcabuccrs, i cada veí té les seues armes tan preparades com si els 
enemics eslaren a les portes del poblé. També té orde de cinq capitáns 
ab cinq banderes de seda, variades i divisades, que no son millors en un 
eixércit real; i tenen el concert de que hi haixea quatre suboficials per

:
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12 c0Stes ha fet la seua bandera i el tabal; i a la
, „pjtá: a ,es seUCi suboficials i els capitáns pugen a la muralla, 

u nue es fa arma- d'ella, cada suboficial posa la seua bandera
hs°Sparti*en les Jua £rfensa ab la seua gent. El Justicia de la Vila, ab el 
i el cap¡tá Porta ,a ¡ 7o jóvens, es posa sobre la Iglesia per a 
sfiU alféres i bande ^ ^ que mes ho necessjte Este poble
poder enviar aju a m de tota Ja costa.
concertat, pro . jana qUe Vinarós contribuí a la guerra contra els 

Tambe re^erix ^ j,Espadá que s’havien sublevat l’any 1526. 
moros de a ^ ^ d'aquells anys no hi han a Vinarós mans de con- 

II C°noJtenim documentado a tal respecte. Mes, l’afirmació de Viciana 
CC ben aceptable, ja que’ls Comanador de Vinarós no dixaria d’anar 
“ socos de la móntessiana Orde —avanzada de la serra d’Espadá,— la 
qual enviá en 18 maig de 1526, a Guillem Vallmoll per a que exposara 
ais Jurats de Vilarreal la necessitat d’escriure al Rei en nom de tota la 
Plana, manifestant-li els «actes e casos e insults tan neffastisims e detes
tables que los pérfidos moros qui están retrets en la serra d’Espadá, 
fora de la obediencia de sa Magestad, e quascun dia fan en tan gran 
deservey de nostre Senyor e de sa Cessárea Magestat e menypreu de 
nostra santa fe cathólica e deis perills que ’stan prcparats en pédres 
la dita vila de Onda i les afires viles de aquesta plana per la propinqüitat 
del loe, si sa Magestat promptament noy provehís.» (1)

El perill era general i els moros d’Espadá ho demostraven baixant 
de la sera i entrant a Chilches de nit . a on saquejaren i degollaren molta 
gent, i robaren el Copó del Santíssim Sacrament: sacrilegi que va con- 
?0UrC a tot el Re8ne» manant l’Arquebisbe de Valencia i Bisbes de
Wade PaTs0síra' ** f°ren P°SadeS dd d°'
anidanV^CS.rea/.t’ pCr manament del Lloctinent General de Valencia, 
la Senvnna°n ^ Espada’ ’ i° mateix era natural que fera Vinarós per 
defensa del p°ntess‘ana- cluina Orde de cavallcria tenia per fi principal la 
combatuda nTn EnJsetembre del mateix anv quedá finida la rebelió. 
acomnanvamPe t ^UC de,Segorb ¡ el Governador Cabanilles, ab gran 
nentsPsenraS? í CavaIlers al fr°nt deis tersos de les seues correspo- 
mes lo dit bnn uf 3Cta de ^arreab del 23 de setembre, diu: «Item, 
sant lo adin^ f C°nSe11 ajustat mana esser notat, que puix mijan- 

stat5;JC nc0stre Seny°r Deu los moros de la serra de Spadá 
necessitat de o/ ¿ a fo.ragitats de aquella e per al present no yha tanta 
solament dot h VÍla’ per ?0 de asi avant "o guarden sin° taDt 

La lleaítathdmuS quascuna nit al portal de Valencia.» (2) 
ció aixis rnm a ? lnarós’ Regida al gran creiximent de la seua pobla

ra del comers i industria, fon causa de que’l Mestre de Mon-

com en

son

8 ft.Traver' » la Guerra deis de la Serra d’Espadá.»moros



1

HISTORIA DE VINARÓS 73

tesa Fra D. Francés Lanzol de Romaní, Ii concedira l’any 1540 el titol 
de Vila, segóns afirma Rafels García (1); al seu crédit mos atenem, ja 
que no cita documentació ni en tenim noticia. A la llum documental 
que mosatros aportem, podem fer constar que mig segle avans Vinarós 
ja era considerat a la categoría de Vila, l’any 1490, quan el Rei D. Fe- 
rrán II escrigué des de Córdova a son Capitá de Penyíscola, sobre'l 
pleyt de la jurisdicció (2).

Entre’ls privilegis que rebé Vinarós, fon un d’ells, el donat en 1564, 
per a que els seus remats pugueren pasturar dins del terme de Amposta.

Igualment Viciana conta unes escomeses deis corsaris, que també 
les descriu Escolano, i son les que seguixen: (3)

En 17 d'agost de 1545 el corsari ture Zalé Arráez aparegué davant 
de Vinarós ab tretze galeres tripulades per tures i moros de Argel. Eren 
les cinq del matí, i fins a les deu no pararen de bombardejar a la Vila ab 
tota furia, tirant pilotes de ferro colat de 60 i de 70 lliures de pes. L’ar- 
tilleria de la Vila contesté a la escomesa valerosament i ab tan d’acert 
que causa ais corsaris mes de dos centes baixes, i els destrocaren la 
popa d’una galera de manera tal que com estava en perill d'afonar-se, 
van fugir els corsaris cab ais Alfacs, a punt que aplegaven en auxili de la 
Vila mes de mil homens de Sant Maleu i del Maestrat. Dona idea de lo 
ben acondicionat que estava Vinarós, el fet de que a pesar de les cinq 
hores de foc deis corsaris, no hi hagué cap baixa vinarossenca, sino tan 
sois una dona que va perde un ull.

Aqüestes escomeses es repetien molt a sovint, diu Viciana que per 
mor de tindre tan aprop els Alfachs de l’Ebre. Ais llibres de cónters 
d'aquell temps que hi han a l’arxiu parroquial, es troven pagos al mi
nistre encarregat de «tocar a moro», lo que suposa una vigilancia con
tinua a causa del perill sempre seguit.

I no solament Vinarós es defenia ad ell mateix sino que també acu
día a la defensa de quanta costa podia, com conten els dits historiadors 
regnícoles. Fon e dia 7 joriol de 1556, en que descobertes set galeres 
de corsaris, toca a moro el ministre de Vinarós, apercibim a la Vila. 
Les galeotes van parar prop de Vinarós; mes no s’atrevien a saltar, 
potser per oir l’alarma, i es corregueren cab al terme de Benicarló a 
on van saltar an térra, robant les hortcs i fent molt bona presa. De 
Vinarós qu’ls estaven vigilant, ixqueren 25 a cavall i un centenar d’arca- 
bucers, topetanl ais pirates quan se'n tornaven a la mar, ferint-los a 
dixar tot lo que havien robat.

No vol dir que per aixó Vinarós es vegera lliure de tot contratemps 
i dol. Els atacs, —com per tota la costa mediterránea,— eren molt a 
sovint; i si be no consta que mai els corsaris pugueren sorprendre a la 
Vila ni entrar en ella, pero la sorpresa no era tan difícil en les platges

i

(1) Rev. «San Sebastián» de Vinarós, 1908, núm. 7. «Apuntes históricos».
(2) Apéndix, Document núm. 8.
(3) «Décadas», t. II, Uibre X, cap. XXXV.
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i camps de la costa, i alguna vegada caía algún vinarossenc presoner: 
en el «Llibre de batejos» d'aquell teraps es llig que «a 16 de maig de 
1546 fon batejada Ursula filia den Joan Ferrer, mariner, qui al present 
es cautiu en Alger.»

Al final de dit «Llibre», el mes antic de Batismes de l'arxiu paroquial, 
hi ha una «nota curiosa» que al peu de la lletra diu: «Pasá Don Alvaro 
de Mazan (1) ab 19 galeres al socorro de Malta diumenge a mig jorn 
que contavem lo primer de juliol 1565. Torné lo son dit General D. Al
varo de Mazan ab nou geleres, dimecres a mig dia que contavem a 12 de 
desembre del mateix any 1565, dich torné del socorro de Malta ab bona 
victoria, llor sia Deu, dexant les altres deu galeres en Mecina ab lo Ge
neral D. García de Tholedo.»

La isla de Malta, baix de la de Sicilia, en mig mateix del Mediterrani 
camí de l’Orient, estava en poder deis cavallers de la Orde de Sant Joan 
de Jerusalem a qui els l'havia entregada l’emperador Caries I, Rei d’Es- 
panya. Com en 1564, Espanya havia conquerit a la costa d'Africa el 
Penyó de la Gomera, els tures que manaven alli, per a venjar-se’n van 
armar una esquadra de 300 veles i 45.000 homens, ais que s'uní el corsari 
Dragut ab 700 veles i 6.000 homens més, per a apoderar-se de la isla de 
Malta. Els cavallers i maltesos no eren mes que 9.000 i el perill inminent 
contra tota la Cristiandat si els tures se'n apoderaven. Mes, acudiren 
les naus espanyoles i els tures sofriren una gran derrota, preludi de la 
que havien de sofrir sis anys més avant en la memorable batalla de 
Lepanto.

Ab aquesta breu explicació aclarim aquella «nota curiosa» que de- 
mostra la importancia que nostra platja havia adquirit.

En la Vila es celebré ab gran goig la victoria de Malta. Al llibre 
mes antic de cónters i que correspón an eixe segle, —arxiu parroquial— 
es troven partides de barrils de alquitrá, oli, paper, lluminaries i fogue- 
rades «pa fer les alegries de Malta» com s’escriu alli.

(1) Es segurament D. Alvaro de Bazán.



CAPITOL XIII

L'Ermita deis Sants Patróns. La Mare de Deu de la Misericordia. Privi- 
legis de Roma.

Tan bon punt com aparéixen cls primers llibres manuscrits parro- 
quiñis, —lo que com ja hem anotat, suceix en eixe segle XVI que anem 
historiant,— enseguida es troven apuntacións referents a l'Ermita. I eixes 
apuntacións donen la impresió de cosa ja establida de anys, no de cosa 
nova o recent.

Aixis, ja cab a mitants del segle, en 1540 es llig com aconteiximent 
popular arrailat no sois en la Vila, sino en altres pobles comarcáis tam
bé, les peregrinacións que es celebraven a l’Ermita el dia de la festa de 
la Mare de Deu de la Misericordia que tenia lloc el dia 25 de mars, i el 
de la festa de Sant Sebastiá en 20 de giner.

En diferents dates del segle s’escriuren conmemoracións semblants. 
A l’antic «Llibre de cónters», pels anys 1566, en diferents folios consten 
partides referents a gastos deis pelegríns de Ulldecona, Mas d’Estellés, 
Traiguera, Alcalá, Benicarló, Penyíscola i Alcanar, que vingueren a Nos- 
tra Senyora de Misericordia, «axi de pa, vi, carn, peix y altres coses». 
Deis pelegríns de Traiguera, diu l'apuntació que dormiren a Termita.
I a un Geroni Pujalt se li paga «per portar dos botes de aygua a la Casa 
de Nostra Senyora de Misericordia.»

De partides com eixes podriem extraure’n una infinitat del volu- 
minós llibre de cónters; mes, per al nostre propósit considerem que son 
prou les refereneies. Elles diuen ben eloquenment de la popularitat que 
tenia l'Ermita en el segle setze; prova de que ja venia de més antic, puix 
no son coses eixes que se improvisen.

Una cosa digna d’atenció mos dona a conéixer la documentació eixa: 
la devoció extraordinaria que a la Mare de Deu de la Misericordia es veu 
ja forta i arrailada en Vinarós i pobles comarcáis, clara com la llum del 
mig dia; tan, que com acabem de vore en les apuntacións de cónters, 
l’Ermita es concguda baix Tadvocació de la Mare de Deu de Misericor
dia. Quan va comentar eixa tendrá devoció? Quan apareix ais llibres 
antics, ja es una devoció forta i triomfal. I la Santa Imatge, qui la va 
fer, o qui la va portar, i quan? Tampoc es trova contestació definitiva 
per eixos arxius; ni sisquera la lligenda popular ha teixit cap contalla. 
Aixis la Vila sembla com una filia carinyosa que no havent conegut altra

f
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Mare que la seua propia a qui estima de tot cor, no ha atés mes que a 
adorar-la sense preocuparse d’altra cosa.

Un pergamí hi ha a l’arxiu municipal que parla de la Mare de Déu 
de la Misericordia instalada a l'Ermita, dient que se li construixca un 
retaule que tindrá a un costat Sant Fabiá, i a l’altre Sant Sebastiá. Per- 
teneix dit pergamí al segle XV i aixó dona lloc a pensar que la Imatge 
comentara en dit segle a ésser venerada, al mateix que la de Sant Se
bastiá. I verdaderament la Imatge es quatrecentista; al final del capítol 
la descriurem.

En els llibres de Visites Pastorals mes antics que es conserven, 
s'anomena l’altar major dedicat a la Mare de Deu de la Misericordia, 
i els altars de Santa Candía, Sant Nicolau i Sant Pere. Fins al segle 
següent no apareix Sant Sebastiá ab altar propi, i en este segle XVI, 
l'Ermita es coneguda per la «Santa Casa de Nostra Senyora de Mise
ricordia.»

L’altar major primitiu a on se venerava la Verge, estava entre els 
altars actuáis de Sant Sebastiá i de Sant Antoni, es a dir cab a mitant 
de l'Ermita d'avui. I conforme ad ell, estaven proporcionades les demás 
dimensións de l'iglesia. Eixa seria la primitiva construcció que no se sab 
des de quan data, i que's perd entre les nuvolositats del temps.

Pero la devoció que a la Mare de Deu de la Misericordia se li tenia 
en la Vila com en els demás pobles veíns, donan t ocasió a les mol tes 
peregrinacións que a l'Ermita pujaven, feu necesaria la construcció del 
gran casalici i quadres, per a sopluig deis pelegríns i de les llurs cava- 
lleries. Era una cdificació de molta necessitat per l’afluencia de tants 
pelegríns, que moltes vegades es veien obligats a fer nit en l’Ermita, com 
ho havem vist en l’apuntació deis de Traiguera. Casalici i quadres, els 
mateixos actuáis ampliáis mes avant, son de molta capacitat i d’elegant 
construcció. Formaven en esta primera forma a la planta baixa un so
portal ab dos arcades, corresponent ab elles altres dos del pis de damunt 
aon enmarcaven un espaiós saló al que donen les portes de les habita- 
cións i cuines interiors. La clau de la segona arcada de la planta baixa 
porta grabat 1 any 1549, i l’ala i el cep de l’escut de la Vila.

La banda del mar s’ha dixat sempre lliure, puix la plassa de l’Ermita 
constituix una terrasa incomparable per a gojar deis magnífics panora- 
mes que s oferixen de cara al Mediterrani quina platja dista uns set 
kilómetres; en dies serens, es descobrixen les illes Columbretes, i en tot 
temps es veu el maravellós perfil de la costa aon, dins de l’aigua, es re
talla 1'historie castell de Penyíscola, i es dibuixa en la platja Benicarló, i 
s exten al más aprop el planol de Vinarós joguinejant ab les ones, i 
serpenteja el riu sec Servol, i apareixen ja entrant a Catalunya les blan- 
ques salines dins del mar, i les Cases d’Alcanar i Sant Carlos de la Rá
pita i la magnífica montanya del Montsiá. Des deis finestrals del casalici 

les primeres estribacións de l'imponent Maestrat que tanquen 
1 horitzó, i en elles les viles de Cálig, Cervera, Traiguera, Sant Jordi i 
Rossell.

I t
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Al llibre de cónters, any 1566, consta que s’arrendá la «redonda» 
de la Vila, per 28 lliures a Miquel Sanchis, essent Jurat Pere Cabanes i 
regentant la Parroquia el Rvent. Bertomeu Redorat en nom del canonge 
de Tortosa mossén Oliver de Boteller. Per dit nom «redonda» es entés 
el terme propietat de l'Ermita, conegut ab tal paraula perque rodeija 
per totes bandes al santuari. Denota la molta extensió que tindria, el 
detall que porta el mateix llibre a la mateixa data, d’haver-se pagat dos 
lliures per vuit jornals empleats en «escombrar lo pou de la Closa»; no 
se sab quin pou seria el tal, mes, les Closes están d’avall de l'Ermita, 
fora de les fites senyalades pels mollóns que encara avui dia existixen 
senyalant les propietats que foren del Santuari.

Cab a Ponent de l’Ermita, a poca distancia, hi havia una font de la 
que se’n trova noticia en un manuscrit del segle que historiem, —arxiu 
parroquial,— especie de llibre d’amillarament aon consten les finques 
del terme de Vinarós ab els noms deis respectius propietaris. Diu aixis, 
sobre una finca de Joan Batiste Febrer: «Una vinya y térra compra a la 
font den Sabater, afrontá de caps ab la serra y camí de Xivert y de cos
táis Francés Gisbert y Antoni Gisbert major y menor.» (1).

Avans d’acabar-se el segle, l’Ermita rebia de Roma les més grans 
mercés, que la posaven a l’altura deis més famosos santuaris. Aixó consta 
en un protocol del notari Gabriel Bayarri corresponent a l’any 1595. (2) 
En dit protocol hi ha una acta notarial en la que's diu que en els dies 
4 i 5 de maig de 1594, estava en Vinarós el Rvent. P. Pere Morales, de la 
Companvia de Jesús, Procurador general de la Provincia d'Espanya i 
Rector del Colege deis Angels de les Indies Occidentals; el qual, com a 
Comissari Apostólic i en virtut de un Breu donat en Roma peí Papa 
Clement VII al quart any del seu Pontificat, a 23 desembre de 1593, 
concedía a l’Ermita de Nostra Senyora de la Misericordia i a la Cofraria 
de Sta. Ana Mare de la Verge Maria, totes les indulgencies plenaries, 
jubilcus, tan per a vius com per a difunts, i tots els demés privilegis 
que están concedits a totes les iglesies de dins i de fora els murs de 
Roma, Cap del mon católic.

Eixe notabilíssim Breu fon revisat peí Bisbe de la Diócessi torto- 
sina Dr. D. Tomás Punter, qui concedí a dit Comissari Apostólic que’n 
puguera fer us d’ell, confirmant la conseció que havia fet a la iglesia 
de l’Ermita de Nostra Senyora de Misericordia i a la lloable Cofraria 
de Santa Ana. Firmen l'acta a 1 de setembrc de 1594, el Doctor Miquel 
Joan Ledcsma, párroco, Sebastiá Gil notari i Miquel Febrer, jurats de la 
Vila, Pere Onofre Gabaldá clavari o depositan de l’Ermita o Casa de 
Nostra Senyora de Misericordia, i Pere Laboria i Antoni Bou, teixidors,

(1) Dita font den Sabater ha rajat fins a nostres dies. Conten que no fa molts 
anys, lamo de la finca aon estava la font, enfadat perque els que anaven per 
aigua li causaven mal ais abres que havia plantat allá a la vora, la cegá posant-Ii 
ab un punxó la seua brretina forat en dins.

(2) Arxiu parr. de Vin. Colecció de protocols notaríais.
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majorals aquell any de la Cofraria de Santa Ana, Mare de Nostra Se- 
nyora. (1)

Per eixe document coneixem al clavari més antic de l’Ermita, al 
segle XVI, Pere Onofre Gabaldá. En altres manuscrits es trova a uns 
ermitáns que s’anomenaven Forner.

La Santa Imatge de la Patrona que tan sobtadament apareix en la 
Historia de la Vila, ja plena d’amors i de veneració, es una preciosíssima 
escultura de talla policromada, ab les característiques del segle XV. 
Medix 40 centímetres de aleada. Está de peu; té el cap un poc inclinat 
cab avant com si se interessara per qui li prega des de un pía inferior; 
un poc pareguda en el gest a la Verge deis Desamparáis de Valencia. La 
ma dreta, mig oberta, ab el cólzer apoiat al eos i l’avant-bras en posició 
horitzontal cab avant. La ma esquerra sosté al Jesuset qui está en posició 
un poc violenta, les dos carnes creuades cab avant, la ma dreta apoiada 
sobre la cama esquerra, i la ma esquerra oberta en posició de sostindre 
sobre la palma una esfera del mon coronada per una creu. Tota la escul
tura té una gracia molt atraient; els dos rostres inicien una somrissa 
encantadora. La vestimenta,—túnica en el Jesuset, túnica i manto hebreu 
enrollat per la cintura ab plecs elegants en la Verge,— eslava tota espo- 
limada en or, lo que li donaría un aspecte de real magestat, aumentant-la 

gracia i atracció. Avui, de l’espolimat només ne queda en la franja 
del manto; lo demés apareix pintat antiestéticament de blanc, no se sab 
des de quan. No sen té noticia de si mai se la va venerar a la dolqa 
Imatge tal com apareix en escultura que, espolimada, es una obra de 
art que dona desitjos de no posar-li res damunt. Mes, a la veneració 
pública apareix vestida ab riques teles en la forma tradicional de cam
pana, ab bordats d’or, portant a la ma dreta un lliri, i coronada la Verge 
i el Jesuset ab grans corones imperials assentades sobre abundoses caba- 
lleres de seda. Aixis, tal com avui la coneix el poblé, apareix en les estam
pes mes antigües que hem pogut

seua

vore.

(1) Arxiu parr. de Vin. Colecció de Protocols notaríais; Gil, 1594.



CAPITOL XIV

El Gremi deis mariners i les Cofraries de Sant Telm i de Sant Pere. La 
iglesia de Santa Magdalena i la fundado deis Agustíns en els barris 
mariners. Jesús Nasareno.

Com es natural tratant-se d’una poblado de la costa, Vinarós des 
de'ls seus comengaments havia de tindre com un deis seus principáis 
mitjos de vida, el mar, aixis mirant a les comunicacións per l'ample 
camí del Mediterrani civilisador, com mirant a l’alimentació deis seus 
habitants per la peixca. Vinarós es un lloc privilegiat an este respecte 
per estar próxim a les boques de l’Ebre; puix sabut es que'Is peixos mes 
sabrosos fan la posta a l’aigua dolqa del riu, entrant a la creixenqa al 
mar; per lo que’Is pobles deis voltants resulten extraordinariament afa- 
vorits, posseínt peixca de la millor i abundosa.

Per eixa raó naturalíssima, ha tingut Vinarós des de’l mes antic, 
poblado marinera, la qual obligada per les llurs condicións de vida no 
podia habitar normalment dins del quadrat de les muralles, sino vora la 
mar, tocant a les seues barques, damunt l’arena aon fer i reparar les 
naus i les xarxes i demés aparells. I d’aqui que sempre haixquen format 
llurs barris tipies mariners. En ells la construcció de naus aná adquirint 
importancia any per any, degut a la habilitat deis constructors de la 
Vila, mestres d’aixa, i al gran desenrotllament de la vida marítima de 
Vinarós. Al segle XVI, en els Ilibres de cónters mentats, ja es parla 
de l’arraval de l’Ataraqana, o siga del barrí marítim fora muralla aon es 
construien Ies barques de molt diferent cala.

D'eixa noció de la vida marítima de Vinarós, naix la bifurcació de 
les seues activitats marineres: per una banda, la peixca; per altra, el 
comers i la vida aventurera de la gent vitarossenca de mar. Uns i altres 
formaren dos agrupacións ben destacades, contribuint poderosament a 
la prosperitat general de la Vila. I uns i altres, formats en el mateix 
ambient d’espiritualitat que es respirava dins deis quatre llensos de mu- 
ralles, s'agruparen en dos potentes Cofraries: en la de Sant Pere els 
peixcadors, i en la de Sant Telm els de la marina mercant. Aixó des de lo 
mes antic o inmemorial.

De l’antigor de l’agrupament deis mariners baix l'advocació de un 
Sant, dona idea en primer lloc l’altar de Sant Pere que en la Parroquia 
primitiva tenien ja els peixcadors; i en segón lloc la Cofraria de Sant
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Telm, fundada canónicament pels mercants l’any 1592, encara també en 
la Parroquia vella. A l'acta fundacional fan constar els mariners que 
tots els anys solemnisaven la festa de Sant Telm, per a quin efecte, 
el dia 2 de juny cada any eren elegits majorals que i-ecollien les almoines 
per a la festa. Mes, donada la importancia que la solemnitat havia adqui- 
rit, fent més dificultosa la tasca deis dos majorals, a fi de facilitar dit 
treball i donar-li a la festa més lluiment, s’acordá la institució de la 
Cofraria de Sant Telm que fora com l’ánima del Gremi deis mariners.

Diu aixina l’acta, que es trova al protocol corresponent del notari 
Gabriel Bayarri (1):

«En l’any de la nativitat del Senyor 1592, dia dos de 
juny y en la vila de Vinarós y davant de mi Gabriel Ba
yarri, notari per autoritat apostólica y real per tot lo pre- 
sent regne de Valencia, y deis testimonis infrascrils, pa- 
regueren los magnifichs Joan Traveset lloctinent de Co- 
manador de la present vila, Pere Nofre Gabaldá, Justicia, 
Joan March y Cosme Ferrer, Jurats en lo present any, 
Nofre Joan Piera, Mustassaf, mossén Gaspar Adell ciuta- 
dá y Gaspar March patró de bcixell, majorals qui son del 
benaventurat Sant Telm advocat deis mariners y nave- 
gáns, Jaume Coversi y Miquel Coversi, mcrcaders, Jaurne 
Godall, Vicent Rabasa, March Veurich, Sebasliá Borras, 
Jaume Sala, Pere Rubert, Francés Caballer, Joan Planosa, 
Vicent Regonent, Miquel Baile, Joan Verdello, Jaume 
Gayber, Tomeu Senarga, Miquel Blanchadell, tots merca- 
ders, patróns y mariners de la present vila de Vinarós, 
vehíns y habitadors ajuntats per a haver de elegir majo
rals del Benaventurat Sant Telme per lo any vinenl, los 
quals aixi y ajustats digueren que per quant en la present 
vila y ha molta devoció al benaventurat Sant Telm aixi 
per los patróns y mariners y co que Nostre Senyor Deu 
los deslliura de molt grans y notables perdis de la mar 
per medi del dit benaventurat Sant Telm, aixi per los 
patróns y mariners com encara per los mcrcaders y les 
mercaduries, que es causa vagen a bon salvament, y fins 
al present dia de huy se acostumat quis cada’ny tal dia 
com huy fer lo present ajust pera la elecció de majorals 
per al any vinent y jamay se ha fet Cofraria formada del 
dit benaventurat Sant, sino que quiscum any los majo
rals ab molt gran treball fan seda de qui vol contribuir 
en pagar los gastos de dita festa i aixi fins huy se acos
tumat, per evitar los quals treballs de huy avant pera que 
ab mes solicitud y cuidado y a mes comoditat se puga

(1) Arxiu parr. de Vin. Colecció de protocols notaríais.
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festejar dita festa y sens haver de teñir cuidado de qui 
havia de pagar lo ques gastará en aquella, havem 
dat nosaltres los dcsusdits aixi ajustats per nosaltres per 
los que som que se eixirá y gastará en dita festa, pera 
atendré y cumplir les quals coses prometeren «ad invi- 
cem et vicisim» y obligaren en sos bens e requiriren a 
mi dit notari qui present estava, de totes les dites coses 
los rebe acte públich lo qual per mi los fonch rebut en 
lo dia lloch mes y any de sus dits, essents presents per 
testimonis a les dites coses honorables Geroni March, 
mariner de Tortosa y Andriá Ferrer, mariner genovés, 
atrobats en esta Vila de Vinarós.»

acor-

Acaba l'acta donant fe el notari Gabriel Bayarri. En ella es demostra 
que lo que ara prenia forma de Cofraria social-religiosa ab existencia 
legal, de fet ja existia quí sab des de quan. I es desprén aiximateix la 
gran solemnitat que se li doná a l’acte, per la presencia del Lloctinent 
de Comanador, del Justicia, Jurats i Mustassaf, autoritats de la Vila. 
També consten presents els dos majorals que ja ho eren de Sant Telm 
segóns la tradició queis mariners venien seguint; un d’ells com a ciuta- 
dá, en representació de la gent de’n térra; l’altre, patró de «beixell» —o 
vaixell, nom genéric que s’aplica a tota embarcado de gran calat, en 
nom de la gent de la mar.

Diu l’acta qu’ls majorals antics venien «fent seda de qui vol contri
buir en pagar la festa». Eixe treball de «fer seda» o llista, desapareixia 
en fundar la Cofraria, la qual en nom de tots els cofrares s’encarregava 
de la festa, com d'altres coses beneficioses per ais mariners.

La institució oficial de la Cofraria de Sant Telm ab tanta solemni
tat, diu el grau de vida a que havia aplegat el barri mariner. El qual per 
estar fora muralles ja sentía la gran necessitat de tindre alguna iglesia 
en mig d’ell, com un refugi espiritual en lo que no havia d esser absolu- 
tament propi de la Parroquia. An eixa necessitat acudí el boticari de la 
Vila Geroni Febrer qui cab a fináis del segle comen?á la construcció 
d’una capella o ermita dedicada a Santa Magdalena, en lloc senyalat 
i donat peí Concell de la Vila, en mig del barri mariner, damunt d’un 
rocam tocant al mar, quina partida era coneguda ab el nom del Clot i 
era prou extensa.

A l’ensems, volent proveir a la mateixa necessitat, i considerant el 
Concell de la Vila que Vinarós havia alcangat la importancia de les grans 
poblacións que eren honorades ab algún monestir de les Ordens reli- 
gioses, gestiona ab la famosa Orde d’Agustíns son establiment en la Vila, 
oferint-li lloc al barri marítim. La Orde d’Ermitáns calgats de Sant Agus- 
tí considerá a Vinarós poblado molt digna aon poder-se establir, i aceptá 
les proposicións. En un manuscrit enquadernat en pergamí (1) que es

(1) «Maneta» del P. Reverter.
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l’arxiu parroquial, consten les dates de la seua vinguda a 
Vinarós i algunes altres notes históriques del convent; d’ell prenem les 
noticies que seguixen.

Les gestións del Concell de la Vila donaren tot el bon resultat desit- 
jable, i a 16 d’abril de 1594 el Rvent. P. Provincial Gaspar de Saona 
donava el seu consentiment per a fundar una casa de la Orde en Vinarós. 
La presa de posseció fon el dia 21 de maig seguent, en la iglesia de Santa 
Magdalena que estava en construcció, donada per Geroni Febrer ais 
Agustíns per a que tingueren enseguida Iloc propi aon celebrar, i es 
cumpliren els fins per ais que ell havia comencat l’obra. Girada a la 
nostra llengua, diu aixina la «Copia de la escriptura de la Fundació i 
posseció deis P.P. Agustíns en Vinarós»:

Dia 21 del mes de maig, any de la Nativitat del Senyor 1594 (en lletí 
i cifres romanes).

El Molt Rvent. P. Fra Nicolau Gallardo, de la Orde de Sant Agustí, 
Prior de present del Convent de dita Orde en la vila de Castelló de la 
Plana d’este Regne de Valencia. Per orde i poder que té del Molt Rvent. 
P. Fra Gaspar de Saona, Provincial de dita Orde en la present Provincia, 
acudix personalment al lloc i seti aon el Magnífic Geroni Febrer, boticari 
de la present vila de Vinarós, comengava a fer una Capella o Ermita 
baix la invocació de Santa Magdalena, i aon per el Magnífic Concell de la 
present vila li fon donat i senyalat lloc per a construir i edificar dita 
Capella o Ermita, de la qual en el dia 20 del present mes de maig, any 
susdit, el dit Geroni Febrer ab aute rebul peí notari infrascrit, fon feta 
donació mera i lliure al dit Molt Rvent. P. Fra Nicolau Gallardo en el 
dit nom, aon pels Magnífics Justicia i Jurats i Concell general fon dedi- 
cat lloc per a construir i edificar un Monestir per a dita Orde de Sant 
Agustí, que es fora de la present vila a la partida anomenada del Clot, 
segóns determinació de dit Concell general rebut per mi el notari in
frascrit escrivá del Cabilde i de la present vila a 19 d’este dit present 
mes i any. I estant en dit lloc de dita Capella comentada a edificar, i lloc 
aon li fon concedida llicencia i seti per a edificar dit Monestir de la dita 
Orde de Sant Agustí, prengué posseció de dita Capella i seti per a edificar 
dit Monestir, en presencia del Rvent. Miquel Joan de Ledesma, prevere, 
Doctor en Sagrada Teología i Retor de la Parroquial de la present vila, 
i deis Magnífics Nobles Joan Francher lloctinent del Magnífic Antoni 
Rafel Morell, Justicia de dita vila, per absencia d’aquell, i de Miquel 
Febrer fifi de Gabriel, altre deis Magnífics Jurats de dita vila, i del Mag
nífic Geroni Febrer donador de dita Capella, i del notari i testics a baix 
situats; i d altres molts concellers, veíns, i habitadors de la present vila 
de Vinarós, tan de homens com de dones, d’esta manera fent tocar una 
campaneta per a que els qui vullgueren oir la primera Missa en dit seti 
i Capella de la Magdalena, que acudiren a dit lloc i Capella. I com alli hi 
haguera un altar per a dir dita Missa, es revestí i va dir dita primera 
Missa de 1 Esperit Sant ab conmemoració de Santa Magdalena; totes les 
quals coses feu el dit Rvent. P. en senyal de la vera, real i corporal pos

conserva a
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seció de dita Capella o Ermita de Santa Magdalena, i del seti que per a 
construir el dit Monestir per a la dita Orde de Sant Agustí, pels dits Mag- 
nííics Justicia, Jurats i Concell general li fon concedit i otorgat, i aixó 
«némine contradicente ni perturbante». De totes quienes coses, el dit 
Molt Rvent. P. Fra Nicolau Gallardo en el dit nom, me requerí a mi 
Miquel Meseguer notari públic i escrivá de la Sala i Cabilde de la pre- 
sent vila, de haver rebut aute públic, lo qual per mi fon rebut en el lloc 
susdit, i en presencia deis susnomenats i deis testics i molts altres aixis 
homens com dones de la present vila. A lo qual foren presents per testics, 
el magnííic Jaume Covarsi i el discret Bertomeu Cister, notari els dos 
veíns i habitadors de la vida de Vinarós. Aquesta copia es treta de l’ori- 
ginal per Francés Gil notari regent deis protocols del mentat Miquel 
Meseguer, els dos notaris d’esta vila. Quina copia está firmada i rubri
cada per dos notaris més que son Joan Langrada i Bertomeu Cister. 
També está en dit plec, la llicencia del Bisbe de Tortosa que ho era 
D. Gaspar Punter, firmada el dia 24 maig de 1594 en Tortosa.

Ab el Rvent. P. Fra Nicolau Gallardo, Prior del convent de S. Agustí 
de Castelló de la Plana, estaven en este acte el R. P. Fra Ginés de Ocaña 
del convent de Oriola, el R. P. Fra Tedada i el llec Fra Barberá. Els 
P. P. Ginés i Tedada, quedaren nomenats Prior i Subprior respectiva- 
ment.

Com es veu ben ciar, la iglesia de Santa Magdalena, donada per 
Geroni Fcbrer, fon el primer lloc que obtingueren els Agustíns. La iglesia 
o ermita, fon acabada a seguit, ocupant el mig de la plassa formada per 
la confluencia deis dos carrcrs que prengueren el nom d'ella, —Santa 
Magdalena de dins i Santa Magdalena de fora,— i comengament de la 
plassa del Santíssim. Tenia dita iglesia grans contraforts a l’exterior, 
un chor damunt del canzell, sacristía i ñau abovedades, i un sol altar 
dedicat a la Santa penitenta. (1)

Segóns la «escriptura de la Fundació» avans copiada, a l'entorn de 
la iglesia de Santa Magdalena havia la Vila oferit lloc ais Agustíns per a 
que alearen llur monestir. Mes ja alli presents, no considerarien el lloc 
a propósit per estar massa apartat de les muralles a quin abric voldrien 
amparar-se contra el perill sempre viu de les correries deis corsaris 
tures i africáns. Per aixó, al cap de mes i mig la Vila els donava lloc més 
aprop de la muralla i els senyalava al mateix temps la obligació de 
dedicar el Monestir al gloriós Sant Telm, Patró del Gremi deis mariners. 
Aixis consta en el manuscrit mentat: Dia quatre del mes de joriol, any 
de la Nalivitat del Senyor 1594. El Justicia que ho era Rafel Morell, i els 
Jurats Jaume Covarsi i Melchor Forcadell, i'l síndic Miquel Febrer, ab 
facultat que’ls dona el Magnífic Concell d’esta Vila, van donar ais P.P. 
Jaume Sanchis, Profesor de Teologia, Geroni Carrasco i Jaume Barberá, 
de la Orde de Sant Agustí, i ais llurs succesors, una botiga i patis tocant

(1) Rafels García cregué que dita iglesia era segle i mig mes antiga, de 
mitants del XV.
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an ella, propis de la Vila; situada la botiga i patis en la ribera del mar, 
fora els murs; i també cediren els drets pertanyents an ella; quinta 
botiga confrontava ab el camí públic per un costat, i per l'altre ab bo
dega de Jaume Covarsi, de un cap ab botiga de Lluch Monfort i ab 
cenia de la muller de Pere Forner i ab la ribera del mar i en mig camí 
públic; per a que edificaren els dits P.P. i fundaren un convent baix la 
invocació de Sant Telm. Aquesta donació de botiga i patis que fem a 
vosaltres i ais vostres, dit convent i Monestir de Sant Telm, ho fem ab 
entrades i eixides, cobertes, parets, portes, i finestres, ab les seues per- 
tinencies. Solament ab els pactes i condicións següents: primer, ab el 
pacte i condició que dit convent tinga la invocació de Sant Telm ; item. 
ab pacte i condició de que dita Vila no s’obliga a cap restitució, cas de 
que Joan Prima ixca ab la demanda que té posada; quina donació fon 
a perpétua i pura ab tots els seus drets i accións. I aixis ho firmaren els 
dits Justicia, Jurats, Síndic i els testics que ho foren els Magnífics Joan 
Travesset, Joan Batiste Gavaldá, habitadors i mercaders de dita Vila. 
Rebut per Bertomeu Cister, notari.

Eixa botiga i patis, estaven al barri marítim de l'esquerra de la Vila, 
i el lloc enseguida va pendre el nom del Monestir, dient-se «plasseta del 
Monestir vell» més avant per haver comengat per alli la construcció del 
Convent; i per haver-se posat alli també la Casa Gremial deis mariners, 
prengué’l nom de plasseta de Sant Telm, nom que encara conserva. La 
Vila havia comprat dita casa i hort a Cosme Ferrer mercader, al preu 
de 190 lliures, fent la escriptura en la mateixa data del 4 joriol de 1594, 
davant el notari Bertomeu Cister.

Al cap de cosa d'un any de la fundació, la Vila demostrava ais Agus- 
tíns el goig ab que mirava son establiment i l'agraiment de que ja’ls 
podia fer objecte a causa deis llurs servicis en favor del poblé. Segóns 
referix el P. Fra Josep Puig religiós agustí del Convent de Sant Telm, 
—en la novena escrita per ell l’any 1803 a honor de Jesús Nasareno,— 
per l’any dit de 1595 havia hagut una pesta en Vinarós, en la qual el 
Rvent. P. Ambrós Sans, agustí, va prestar molts bons oficis de caritat 
ab els malalts de l’Hospital. El Concell de la Vila va voler correspondre, 
regalant al Convent de Sant Telm, les Imatges de Jesús Nasareno, Ecce- 
Homo i Jesús Crucificat, que es veneraven des de temps inmemorial a 
1 Hospital, a fi de que venerades alli tingueren cuite més espléndit; pero, 
reservant-se la Vila el seu Patronat. Aixis passaren les preciosos Imatges 
de l’Hospital primitiu —que estava al carrer de Sant Jaume,— al Con
vent deis Agustíns, per eixe temps en construcció. El poblé les tenia, —i 
les té encara,— en gran apreci, sobretot al Nasareno, escultura mara- 
vellosa de tamany natural, d’aspecte imponent, digna d’acreditar a un 
gran artiste quin nom es fins ara desconegut.

Aqüestes tres Imatges son, també des de inmemorial, figures cen
tráis de les provessóns de Semana Santa a la que li donen un to solem- 
nial i grave que imposa.



CAPITOL XV

La Parroquial nova. L'Acta de la Benedicció. El Retaule Major. Una Missa 
«del gall» famosa. Rectorilogi.

El mateix any de la vinguda deis P.P. Agustíns i comengament de la 
iglesia de Santa Magdalena, va tindre lloc la benedicció de la nova Pa
rroquial.

Al capitol XI dedicat a la Parroquia vella o primitiva, vegerem els 
desitjos que la Vila sentía de tindre una iglesia com corresponia al seu 
engrandiment i progrés. I l’afecte implantó aquell tribut dit de la «sisa», 
com a mig més fácil de recaudar fondos de tanta importancia com els 
que es necessitaven per a millorar ademes en tots els órdens l’aspecte 
de la població.

Regirant el «Llibre de cónters» d’aquells anys, a l’arxiu parroquial, 
es nota sensiblement el desig de la Vila; pero, al mateix temps s’ende- 
vina certa indessició respecte a la manera de cumplimentar el desig. 
I aixina comcnsen les millores l’any 1560 ab la construcció duna porta
lada nova que ja mencionárem. Seguixen millorant la Parroquia vella 
manant fer un magnífic retaule per a Paitar major. A l’any 1566 trovem 
en 23 de novembre, pagos «a mestre Pere Dospa per lo assentar del 
Sacrari i per fer la trasa de la custodia y fer lo banch del retaule»; i el 
mateix dia un altre «pago al mateix, per la part de pago de aquelles 65 1. 
que la Vila li ha de donar per fer lo bañe del retaule»; i un altre pago 
«per portar lo sacrari de Sen Mateu a la present vila». En 29 de mars 
seguent hi ha un pago de 100 lliures «pa la Custodia»; i en 2 d’abril, 
consten 14 lliures per sentar lo retaule».

Tot eren ganes de renovació en consonancia ab el progrés de la 
Vila. Mes, tot quant manaven fer, no els acabava d’omplir, per considerar 
que la verdadera necessitat era una nova Parroquial de molta més capa- 
cital que la vella, la qual construida per a la poca població primitiva 
del scgle XIII, ja no corresponia ni en grandiositat ni en riquesa, a la 
gent del segle XVI. I per aixó finalment va pendre l'acort d'algar enfront 
de la vella, a l'altra banda de la plassa, la magestuosa Parroquial nova.

El dia 28 de febrer de 1582, Dimecres de Cendra, es celebró la su
basta de les obres que s’adjudicaren ais mestres Joan Triafont i Martí 
Valganbol, de nacionalitat francesa, per 7.700 lliures, només la ma d’obra, 
i 100 lliures de xaus o siga de premi. La primera pedra es colocó el 
Dillúns Sant de l’any 1586, dia 31 de mars. Les obres enseguida es van

4

■

4



JOAN Ai. BORRAS JARQUE86

mampendre ab ánim decidit, i ben pronte els vinarossencs tingueren 
l’alegria de vore com s’anaven al?ant damunt de les velles muralles i 
deis paredóns de la torre den Borrás, els murs fornits i gegants de la 
nova Iglesia.

Al cap de vuit anys l'obra estava ja acabada en les seues parts 
principáis, i ja pugué ésser beneida per a iraslladar-se an ella el cuite. 
Tan solemnial acte, consta en l'Acta de Benedicció que es guarda a l’arxiu 
parroquial i que copiem fidelment:

«A Honor y gloria de Nostre Senyor Deu Jesucrist y de la Assumsio 
de la humil Verge Maria, mare sua, sots invocasió de la qual es lo cap 
del altar major de la Iglesia de la present Vila de Vinaros, y a honor y 
gloria del Arcángel Sant Miquel y deis Benaventurats Apostols, Sant 
Pere y Sant Pau, y de tots los Sants y Santes de la Cort Celestial, huy, 
dijous, dia del Gloriós Sant Blay, que contem tres dies del mes de Febrer, 
any de la nativitat de Nostre Senyor Deu Jesucrist, mil sinchsens noranta 
quatre. Lo Molt Reverent y Magnifich Mestre Miquel Joan de Ledesma, 
Doctor en Sacra Theologia y Rector de la Iglesia Parrochial de la put. 
Vila de Vinarós, y tenint Comissió pera la Benedicció infra escrita del 
Illm. y Reverd. Sr. D. Gaspar Punter, per la grasia divina y per conccssió 
apostólica Bisbe de la Seu de la ciutat de Tortosa y Regent la Santa 
Sede Apostólica la Santitat del Papa Clement Seté de aqueste nom, y 
regnant lo invictíssim Rey D. Felip según de aqueste nom ; ab processó 
y acompanyat deis Reverents M.° Miquel Messeguer pre. bachiller en 
Sacra Theologia, de M.° Sebastiá Messeguer, de M.° Jaume Gavaldá, de 
M.° Antoni Monfort, de M.° Antoni Pujah, de M." Pere Gisbert, de M.° Ar
éis Esteller, de M. Gaspar Covarsi y de M.° Gabriel Felip, preveres missa- 
cantants, de M.° Josep Messeguer Sudiacono, tots Beneficiáis en la dita 
Iglesia, y deis Reverents M.° Francés Prima acollit en dit clero per lo 
tocar del orgue de dita Iglesia, y de M.ü Joan de Mendosa, regent la cura 
de ánimes en dita Iglesia, y de M.° Onofre Begués prevere natural de la 
Vila de Cálig y ara habitant en la pnt. Vila de Vinarós, tots ab processó 
anaren a la Iglesia nova de dita Vila y acompanyats deis magnífichs 
Mossen Joan Traveset, Loctinent del lite. Comanador de dita Vila, y deis 
Magnífichs Antoni Rafel Morell, justisia en lo pnt. any de dita Vila, Pere 
Roca fill de Joan altre deis Magnífichs jurats de dita Vila, v Regent lo 
ofici etiam de jurat per la absensia de Miquel Febrer fill den Gabriel 
etiam altre deis Magnífichs jurats, y essent Mustassaf y absen i de la 
pnt. Vila M.° Pere Nofre Gavaldá y Pere Gavaldá loctinent de justisia de 
dita Vila y de Sebastiá Roger Menobrer de la fábrica de dita Iglesia nova 
en dit any, y de mi Miquel Messeguer noty escrivá de la sala de dita 
Vila y deis testimonis devall escrits y de molts prohomens y concellers 
y particulars personnes de dita Vila y de casi tot lo poblé aixi de homens 
com de dones pera la festa de la dedicassió de dit nou Temple; Benehí 
la dita Iglesia nova dient les benedicsións y orasións necessaries pera 
dita benedicsió y fent totes les altres solemnitats que es requereixen y 
son necessaries pera dita Benedicció y acabada aquella en continent ab
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dita processó «ad alia non se divertendo» acompanyat de dit clero y 
Cappellans y Oficiáis y de dit Poblé, tornaren a la dita Iglesia Vella per 
traslladar y mudar lo Santíssim Sagrament del Cos precios de Nostre 
Senyor Deu Jesuchrist a la Iglesia nova y ab lo Palis de la Confr.* del 
Santíssim Sagrament de la qual son Prior M.° Arcis Esteller pvre. y 
Majorals Cosme Ferrer y Bernat Ferrá, ab procesó solemne portant dit 
Palis los dits Loctinent del Molt. Illtre. Comanador, de dit Mustassaf, 
Justicia y menobrer y M.° Joan Batte. Gavaldá, M.° Pere Cabanes, Pere 
Texonera, Gironi Febrer y Monserrat Queixal: y M.° Joan March lo estan
dart de dit Santíssim Sacrament davant, y Damiá Domenech fill den 
Jaume, sagristá de dita Iglesia en dit any, la creu major, y tots confrares 
de dita Confraria del dit Santíssim Sacrament tornaren ab dita processó 
a la Iglesia nova ab grans cants y melodies aixi de ministrils com de 
altres musiques y cantars y ab Banderes y tirar de gambardes y máseles 
y escopetes y cantant impues de Pange lingua gloriosi y de Sacris solem- 
nis, etc., el Te Deum laudamus, es deposité lo dit Santíssim Sacrament 
en lo tabernacle del altar major de dita Iglesia nova cantant los dits 
himnes. I fetes les dites coses, en continent comenssaren a cantar lo 
ofici de la Dedicació del Temple y la missa cantada la qual digué y canté 
lo dit molt Rt. y Magnífich Retor y foren Diaca M.° Sebastiá Messeguer 
y Subdiaca M.° Joseph Messeguer altres deis beneficiáis de dit Clero: 
de totes les quals coses los dits Magnífichs Justisia y Jurats requeriren 
a mi, dit Miquel Messeguer, nolari y escrivá de la sala de la pnt. Vila, 
esserne rebut publich per haverme memoria en lo esdevenidor, lo qual 
per mi íonch rebut en la dita Iglesia nova y me trobí present a totes les 
dites coses los dia, mes y any dessusdits. A totes les quals coses foren 
presents y assitiren juntament ab mi, dit notari, los mgs. M.° Sebastiá 
Cabanes y M.° Miquel Covarsi, mercader, vehins y habitadors de la dita 
Vila de Vinarós.^La present acta de benedicció de Iglesia de ma del 
Magnífich y Reverent M.° Damiá Esteller, prevere, dotor en sacra theolo- 
gia, tret de les notes de Miquel Messeguer notari, está comprovat per mi 
Jaume Pujalt y de Moníort, notari públich regent y senyor de les notes 
y protocols del dit Miquel Messeguer notari, y pera que plena fe li sia 
donada y atribuida en tots temps a la present copia, poso yo dit Pujalt 
el meu acostumat de art de notari signe.»

Eixa notable acta dona además a conéixer la antiquíssima existencia 
de la Cofraria del Santíssim Sacrament, posseidora en eixe temps d’un 
Palis de deu vares i un Estandart.

Descrita en l’acta la solemnitat de la Benedicció i tot seguit el trasllat 
del Santíssim Sacrament de la Iglesia vella a la nova, ab musiques i 
cants i acompanyament de totes les autoritats i assistencia del poblé, no 
cal afegir el goig de la Vila que estava contemplant els seus antics desit- 
jos ben cumplits. En la Iglesia nova, —que es la actual,— veien un ri- 
quíssim i espléndit monument, més doble gran que la vella, ab catorze 
capelles, set per banda, i ab l’altíssima bóveda de la ñau i de l'ábside, 
eleganment enllagada ab nervadures gótiques que donen a tota l’obra un
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aspecte de magestat i d’art que els encantaría, quan avui día encara 
encanta i atrau. Del floró de la bóveda absidal pengen uns nuvolets 
que festoneigen l'Assumpció de la Mare de Deu. El floró de la nerva
dura que seguix, ja fora del presbiteri, té esculpit l’escut de la Vila, 
senyalant el lloc presidencial qu’n la ñau els correspón a les autoritats 
del poblé.

Es la nostra opinió que'l magnífich retaule de Faltar major es de 
la iglesia vella, per a la qual el construí Mestre Dospa de Sant Mateu 
poc avans de construirse la nova Parroquial; mos apoiem en les referen- 
cies ja apuntades del «Llibre de cónters» d’aquell temps, i en que en 
avant, existint ja tanta documentado, no se’n parla de cap nou retaule 
major; desser posterior, es poc creíble se’n guardara silenci, tratant-se 
duna obra d’art de tan de relleu. Es, en efecte, dit retaule, una joia del 
Renaiximent —quin estil, havent comengat al segle XV, estava en el seu 
pie en eixe segle XVI.— En la nova Parroquial tenia un marc adequat 
per a fer-li ressaltar la seua gran bellesa. La columnata central conté, 
de baix per amunt, el Sagrari, la Mare de Deu de cap d’altar, l’Assumpta, 
Jesús en la Creu, i el Pare Etern ab l’Espirit Sant presidint des de'l més 
amunt tot el grandiós simbolisme de tan magnífic estrat litúrgic. Totes 
eixes figures, de diferents dimensións, son unes de talla i altres de alt 
relleu, ab les seues corresponents hornacines enquadrades en átiques 
columnetes. A una i altra banda de l’Assumpta, els llensos de la Ressu- 
rrecció i Ascensió del Senyor, al primer eos; la Vinguda de l’Esperit Sant 
i Mort de la Verge Maria, al segón eos. Per tots eixos alentorns están les 
dotze capelletes deis Sants Apóstols de talla. Ais extrems, altres sis 
llensos, a tres per banda, i al bañe don llensos més. I dalt de tot, les 
escultures de quatre Doctors de la Iglesia, a dos 
proporció armónica entre la unitat de concepte i les parts d’eixe retaule, 
tot plenament daurat, tot profusament decorat ab gust exquisit i ab 
riquesa de ornamentació i detall.

També la portalada construida 34

banda. Admira laper

anys arrere fon transportada a la 
Iglesia nova, i es la lateral que dona a la plasseta de la Comunió, cora 
havem dit al capitol XI.

El dia 16 del mateix mes i any de la Benedicció, —febrer de 1594 — 
tenia lloc el primer bateig en la Iglesia nova, essent l’afortunat que per 
eixe detall havia de pasar a la Historia, un fill de Felip Vi lar i de Espe
ranza Pavia, posant-li el nom de Felip, administrant el Baptisme el 
Doctor mossén Miquel Messeguer, i apadrinat-lo Miquel Covarsi, merca
der, i Catalina Rovira, muller de Miquel Ferrer.

El Retor que beneí la Iglesia, Dr. Ledesma, segóns manifesta en seu 
cognom, no era de terres valencianes. El primer bateig que ell adminis- 
ll¡aT,0í a 21 novembre de 1576 —iglesia vellaquina partida la inscriu 
al Llibre de Batismes en llengua castellana; es la primera partida que 
no esta escrita en valenciá; i es dona el cas curios d’alli en avant, que 
tan sois les partides del Doctor Ledesma consten en castellá, mentres 
que totes les altres continúen escrites en valenciá.
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Tres anys después de beneida la Iglesia nova, la vespra de Nadal 
de 1597, vingué l’Eminentíssim Cardenal D. Francés de Avila per 
barcar-se en eixa platja, seguint son viatge a Roma. La Vila li va fer una 
rebuda grandiosa com es mereixia un Príncep de la Iglesia que, ademés, 
distinguía a Vinarós triant la seua platja per a l'embarc. Diu un manus- 
crit de l'arxiu parroquial que per a celebrar tan grata visita es tocaren 
les campanes, les quals, com el campanar estava en construcció, les 
havien colocades en uns «cloquers» o forats oberts ais muros de la fron
tera que formen l’angul de la plasseta de la Comunió, fent de campanar 
o cloquer provisional.

El Cardenal, enamorat de la Vila i deis vinarossencs, vullgué donar 
una prova de la seua estimació celebrant aquella Nit de Nadal ab tota 
la magestat litúrgica corresponent a la seua alta categoría. Aquella «mis- 
sa del gall» celebrada ab la pompa que requerix un Pontifical, forma 
época en la Historia de la Vila, per haver sigut el primer. Com encara no 
estaven fetes Ies cadires del chor ni els banchs de l'Ajuntament, les auto- 
ritats estaven en setials distingits junt al presbiteri. Componien l'Ajunta- 
ment, el Justicia Pere Onofre Gavaldá i els Jurats Pere Cabanes i Bernat 
Miralles; era edil Andreu Felip, i lloctinent de justicia Joan Amau.

Acabada la Missa, Ies autoritats i poblé acompanyares al Cardenal 
a la Casa Abadía aon s’hostatjava; i passades Ies festes nadalenques, 
s’embarcá cab a Roma, fent-li la Vila una Huida despedida, quedant la 
gloriosa memoria duna «missa del gall» celebrada per un Cardenal, cosa 
que poques parroquies poden contar.

a em-

Rectorilogi del segle XVI:

D. Pere Oliver de Boteller: Retor de Vinarós a l’any 1566. En 1570 
signa la fundació de la Cofraria del Roser. Era el mateix temps Canonge 
i Casbiscol de la Catedral de Tortosa. Pertcneix a la procer familia torto- 
sina deis Olivers i Botellers que tenen en aquella Catedral una magnífica 
sepultura. Els Oliver de Boteller es troven ja a Vinarós des de’l 1544, en 
quin any i següents consten al «Llibre de Batismes» com a padríns el 
mateix D. Pere i els seus germáns D. Onofre, D. Agustí i D.a Mariana; 
i aixis es llógic pensar que des de’l dit any 1544 seria Retor propietari 
de Vinarós D. Pere, fill del Viscomte de Castellbó.

Mossén Bertomen Redorat: perteneix a l'any 1547, quan batejá al 
moro escapat duna galeota de Tunis en les platges d'Alcanar i comprat 
a un canareu peí vinarossenc Bernat Roca qui el lliverá en batejar-se. 
En 1566 apareix regentant la Parroquia en nom del Canonge mosén 
Oliver de Boteller. Ais Ilibres se l’anomena ja Retor, ja Vicari. Segura- 
ment fon sempre Regent per O. Pere Oliver.

Dr. D. Miquel Joan de Ledesma: Prengué posseció de la Retoria en 
27 d’octubre de 1576. En 1584 sagellá la Renovació de la antiquíssima 
Cofraria de la Puríssima. En 1594 va tindre l’honor de beneir la Parro
quial nova.



CAPITOL XVI

Cofraries social-religioses. Els Gremis deis teixidors, deis llauradors i 
deis fusters.

AI mateix que’ls mariners agrupats en les Cofraries de Sant Telm 
i de Sant Pere, de que’n parlárem al capitol XIV, igualment els demés 
oficis formaven el seu Gremi ciutadá i corresponent Cofraria religiosa, 
per al major be deis seus interessos aixis moral com materials.

Beneida la Iglesia nova en 1594, an ella es traslladaren totes les 
Cofraries quina existencia ja datava des de antic en la Parroquia vella. 
A falta de datos més vells, eixe trasllat general dona a conéixer l'agremia- 
ció deis menestrals com a cosa anterior i que ara seguien, adquirint 
algúns Gremis tota la forma legal que avans no tenien per carencia de 
la part documental.

Entre eixos Gremis destaquen els deis teixidors, deis llauradors i 
deis fusters, de la mateixa inconeguda antiguetat que els deis mariners. 

n El teixidors, —conforme a la costum d’aquells temps en que cada
fora muralla, da-ofici solia tindre el seu barri o el seu carrer,— 

rrere de la Iglesia nova. Alli es formá la Arravaleta, que per ocupar-la 
els de 1 ofici era coneguda per «carrer deis teixidors,» i que no tardá en

» nom conservat fins al present. Era que 1

estaven

dir-se «carrer de Santa Ana,» nom conservat fins al present. Era que 1 
Gremi deis teixidors s’havia posat baix la protecció de la santa mare de 
a Mare de Deu, fundant la Cofraria de Santa Ana, a la qual tanta devoció 

Ii tenien que li dedicaren el carrer i tot. L’anv 1594 eren majorals Fran
cés Gil i Arnau Laboria, els quals el dia 1 d’abril van concertar ab Vicent 
Redorat, escultor de Benicarló, la construcció de un altar (1) per a la 
quiafria ^ haVÍa d ocupar una de les capelles de la nova Iglesia Parro-

L altar de Santa Ana de la Cofraria deis teixidors, es el que ocupa 
, .qu,arta; entrant a ma dreta; pero no es el que farien al se-

gle XVI, sino més modern, daurat a principis del XIX. En la talla de 
altar i en les rajoletes de les parets laterals s’hi veuen dibuixades dife- 

rents eines i aparells de l’ofici. En la hornacina están les escultures de 
ianta Ana, son espós Sant Joaquín, i en mig d’ells la llur filíela la Verge

(1) Arxiu parr. de Vin. Protocol del notari Bayarri, de l'any 1594.
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La Cofraria de Santa Ana fon la més afortunada, ja que conseguí 
les mateixes grades extraordinarias concedides a l'Ermita de la Mare 
de Deu de la Misericordia per virtut del Breu donat peí Papa Clement 
VIII l'any 1594, com dixem exposat al capítol XIII (1); i en quin Breu 
es califica ad eixa Cofraria de «lloable.»

El Gremi deis llauradors reconstituí en la nova Parroquial, el mateix 
any 1594, la seua inmemorial Cofraria del Santíssim Salvador. L'acta (2) 
girada del lletí, es com seguix:

«En el nom de Deu, amen. Sápiguen tots, que en l'any del naiximent 
del Senyor 1594 i dia 12 d’abril, en la Vila de Vinarós, el venerable Ga
briel Felip, prevere, Prior de la infrascrita Cofraria, Pere Gavalda i Este- 
ve Pujalt, llauradors de la present Vila de Vinarós, veíns i habitadors, 
majorals els dos, en el present any, de la Cofraria de la Transfigurado de 
Nostre Senyor Jesucrist, dita vulgarment del Santíssim Salvador, de vo- 
luntat i consentiment i en presencia de Miquel Joan de Ledesma, prevere, 
Vicari de la Iglesia parroquial de la present Vila de Vinarós, Mestre en 
Sagrada Teología i deis Magnífics Antoni Rafel Morell, Justicia en el 
present any d’aquesla Vila de Vinarós, Miquel Febrer i Pere Roca, Jurats 
de la present Vila, i també de voluntat i presencia deis veíns següents de 
Vinarós: Jaumc Arnau, Onofre Doménech, Pere Borrás, Jaume Domé- 
nech, Sebastiá Roca, Miquel Messeguer, Teófilo Messeguer, Jaume Arnau 
y Joan Este :er, llauradors i cofrares de dita Cofraria, representant a la 
major i més sana part deis cofrares, peí present públic escrit, instituim 
i fundern una Cofraria baix la invocado de la Transfiguració de Nostre 
Senyor Jesucrist, dit vulgarment de Sant Salvador, en la Iglesia Parro
quial de la present Vila de Vinarós i en Faltar dit de Sant Salvador, 
suplicant al mateix temps al Reverendíssim Sr. Vicari General del Reve- 
rendíssim Sr. Bisbe de Tortosa, per a que es digne confirmar ab la seua 
autoritat la sobredita fundació i institució, i al mateix temps es digne 
expedir un decret de la seua autoritat aprovant els següents estatuts o 
capitols per els quals s’ha de regir i governar sempre en l'esdevenidor la 
sobredita Cofraria i ais quals queden per a sempre obligats tots els seus 
cofrares que ara son i en el temps serán.

Capitols o estatuts (els qual seguixen, ja escrits al protocol o bal- 
dulari en valenciá tal com traslladem):

«1. Oue lo dia de la festa de la Transfiguració de Nostre Senyor 
Deu Jesucrist, vulgarmen dita de Sant Salvador hiaja de fer dir y cele
brar una missa cantada ab diaco y subdiaco y sermó a la missa conven
tual del poblé y professó solemne, y de part de vesprá se diguen maitines 
y completes cantades a honor y gloria de dita festa.

«2. Item que en lo demá de dita festa si haja de cantar y celebrar 
quiscun any un aniversari general per totes les ánimes deis confrares 
aixi vius com difuns ab diaco y subdiaco ab los responsos que convenen.

(1) Arxiu parr. de Vin. Colecció de protocols notaríais; Gil; 1594.
(2) Arxiu parr. de Vin. Protocol del notari Gil, de l’any 1594.
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«3. Item que quicún any los majorals que serán hajen de fer elec- 
ció de atres Prior y majorals ab capítol y ajuntamen que tinguen lo 
domenge ans de Sant Salvador per a que aquells juren lo dia y festa 
de Sant Salvador.

«4. Item los majorals que entraren tinguen obligació de elegir di- 
buit persones confrares per aconcellar en aquell any de dita Cofraria, 
per a que aquells o la major part de ells puguen determinar les coses 
que convindrán per a dita Confraria.

«5. Item que u deis majorals que entrará tinga obligació aquell 
any dañar a captar en un basí per la Iglesia per dita Confraria.

«6. Item los confrares que entrarán en dita Confraria hajen de 
pagar de entrada un sou y sis dinés quiscún any, y siga aixis antés, que 
si entrara lo marit en dita Confraria sia la muller confraressa i filis d’a- 
quells, y no tinguen obligació de pagar sino los dits sis dinés quiscún 
any pera necessitats de dita Confraria.

«Item que lo restan altre majoral haja de colectar los dits sis dinés 
y la entrada deis confrares que li caurá en son any.

«Item que los dits Prior y majorals tinguen obligació si sabrán que 
algún confrare estigués en pecat mortal públic, de anar a daquells y 
corregirlo que deixe aquell mal viure, y si per dos vegades amonestat 
non voldrá fer y perseverara en aquell en semblant cas aquell sol con
frare sia borrat de la Confraria.

«Item que si los dits majorals entendrán que algú deis confrares 
estiga mal y en sa casa patixca treballs de fam o de altra necessitat, que 
en tal cas lo hajen de socorrer y afavorir en alió que possible sia de 
bens de dita Confraria fins tan dit confrare tinga salut d’aquella malaltia.

«Item que los dits Prior y majorals y concellés puguen anyadir, 
posar y llevar los capitols que’ls apareixerá ab decret del Sr. Bisbe o de 
son Vicari General de Tortosa.

«Item que los dits majorals quiscum any dins un mes passat lo any, 
hajen de donar conte ais altres majorals que serán entrats de la seua 
administració en presencia del Prior, Rector o Vicari de la Parroquia 
de la present Vila segons la constitució sinodal de Tortosa.

(Seguix en lletí:) «I d'aquesta fundació i institució i de totes les 
fem escriptura pública per notari a perpétua memoria deis 

esdevenidors, en la Vila de Vinarós, el dia, mes i any susdits, Sebastiá Gil, 
notari. Testimonis, Vicent Aznar i Antoni Oliver.»

No content encara el Gremi de llauradors de la institució a tota llei 
de la seua Cofraria del Santíssim Salvador, obtinguda l’aprovació del 
Bisbe de Tortosa, pasat algún temps vullgué acudir a la autoritat més 
alta del

seues coses

mon per a conseguir gracies extraordinaries, potser a la vista 
vnT havia conseguit la Cofraria deis teixidors. El Pontífice Urbá
VIII, segóns Bula que es conserva a l’arxiu parroquial, honorificá la 
Cor rana deis llauradors, concedint les vuit Indulgencies Plenaries se- 
guents: el día de ingrés a la Cofraria, en l'hora de la mort, i en les festes 
de la Inmaculada Concepció, Nadal, Presentació de Nostra Senyora,
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Sant Josep, Tots Sants i Santíssim Salvador. Ademés, 60 dies de indul
gencia per cada obra bona i de misericordia que feren els cofrares.

Estava composta la Cofraria per 150 llauradors, i els mes rics d’ells 
s’obligaren a pagar tots els gastos que importara la construcció de l’altar 
i de la Imatge del Salvador que havien de ocupar la capella corresponent 
que se’ls destinava en la Iglesia nova. El dia 6 de mars es firmá el 
promís ab Vicent Redorat (1) «ymaginayre de la vila de Benicarló, atro- 
bat en la present vila de Vinarós»; el qual «mestre de fer ymagens» es 
compromete a «fer un rctaule de fusta de pi ab una figura de bulto del 
benaventurat Sant Salvador de altaría de sis palms y mig, donantli la 
fusta»; el preu convingut era de «cent y deu lliures reais de Valencia 
pagadores en tres pagues» que serien per «nadal contat norantasinch y 
la segona en dit dia de nadal norantasis y la tercera y última, dia de 
nadal norantaset».

Acabada l’obra, s’acordá l’any 1595 esgrafiar i pintar la Imatge, 
encarregant-li-hu a l’artiste de Sant Mateu Joan Batiste Pastor. Y l’any 
1598, determina la Cofraria dorar l’altar, ajustant-se ab Partiste de Va
lencia Vicent Mestre, al preu de 300 lliures. A l'altre any, 1599, animats 
els llauradors en fer tot lo que calía a la potencia i prestigi del llur Gremi, 
reculliren d'almoines 50 lliures per a adquirir un nou estandart que ixiria 
ab els cofrares del Salvador en les provessóns del Santíssim Sacrament, 
els tercers dumenges de mes.

El potent tan cum devot Gremi deis llauradors, aixis com va tindre 
altar, —que es el quart, entrant a ma esquerra, front al deis teixidors,— 
introduí la costuin de fer celebrar alli, els dumenges i festes de precepte, 
una missa rcsada una hora avans de la matinal; en dita missa es repetien 
els actes de Fe, Esperanza i Caritat, s’anunciaven les festes de la semana, 
es pronunciava una plática doctrinal i es donava la Sagrada Comunió 
ais llauradors i a quants vullgueren agrcgar-se. Ademés, el Prior tenia 
l’obligació de dir el Passio de l’Evangcli de Sant Joan, tots els divendres 
de l’any, en els dies de tronada o tormenta, i al temps de les collites.

Les reunións les tenien en la casa social en acabant d’oir missa i 
rebre la Sagrada Comunió. Es notable la costum que tenien en eixes 
serioses reunións: la Mestra de xiquetes que’l Gremi pagava, assistia a la 
reunió, i colocant un got d'aigua clara damunt la taula, obria la sessió 
ab aqüestes significatives paraules: —Parlen vostés tan ciar com eixa 
aigua aqui posada.

Tan seriosament prenicn els llauradors les coses del Gremi, que al 
pendre posseció dalgún cárrec, juraven per Deu i els Sants Evangelis 
cumplir-lo ab tota fidelitat. I per aixó, la gran prosperitat que alcan?á 
el Gremi, fon la mateixa prosperitat de la Vila, la qual podía ben be 
assegurar que'ls Gremis de Sant Telm i el del Salvador eren els seus 
dos bracos.

corn

il) Arxiu parr. de Yin. Protocolo «Baldufari» del notan Bayarri, any 1594.
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També arribé a tindre gran importancia el Gremi deis fusters i mes- 
tres d’aixa, els quals havien pres per Patró al Sant Fuster de Nasareth el 
Patriarca Sant Josep. Com els anteriors Gremis, el deis fusters i mestres 
d'aixa acudí a posar altar propi en la capella que se’Is reservé en la Igle
sia nova. En capitulació rebuda peí notari Bayarri (1) a 6 de mars de 
1594, consta com Monserrat Verge i Arcís Sallem, mestres díaixa de la 
Vila, majorals de la Cofraria de Sant Josep, trataren ab els honorables 
Sebastiá Rojer i March Sancho «fusters confrares també de dita con
traria», els quals «s'obliguen fer un retaule de fusta de pi, la peanya dos 
palms i mig de alt y lo demés a sis palms de alt que y tot serán vint palms 
y mig», per «quaranta lliures reais de Valencia.» Foren testimonis els 
«honorables En Pere Gavaldá den Joan, lloctinent del justicia de esta 
vila, y Tomás Armelles, llauradors y veíns de esta vila.»

L'altar del Gremi deis fusters era el quint, entrant a ma esquerra, 
i en la decorado deis murs hi havien les cines de l’ofici, com encara 
hem vist, a l’ésser llevat de la capella de Sant Josep Porgue del segle 
XVIII, per a posar-ne un de modern, —actual,— sobre el canzell; lo 
qual prova que Porgue primitivament no ocupava la dita capella, i quan 
alli es posé el del segle XVII —com vorem,— fon a costa de la bellesa 
de la capella deis fusters que quedé reduida a la mitat, amagant i tot els 
emblemes de la Cofraria.

Dins del Gremi deis fusters hi havien tres graus, —i el mateix suceia 
en els altres oficis—: mestres, oficiáis i deprenents. Per a passar de un 
grau a un altre es requerien severs examens davant d’un tribunal com- 
petent.

El Gremi 1 integraven les quatre classes de l’ofici o art: fusters pro- 
piament dits, els de carros, els tonellers i els mestres díaixa o ribera.

(1) Arxiu parr. Baldufari dit.



CAPITOL XVII

Renovado de les muralles. Arravals. Forns. Les galeres de Lepanto. Des
embarca la Princesa D.a Margarita d'Austria qui venia a ésser Reina 
d'Espanya. Privilegi de chics i massers.

En capitols anteriors ja hem fet referencia de les moltes millores 
que en eixe segle volia fer i feu la Vila en tots els órdens.

La millora capdal i que havia de quedar permanent per a cantar 
a través deis segles la gloria d'aquella gent mamprenedora i culta, fon 
la Parroquial nova, com queda dit, dins de la qual com en sa propia 
casa s’ajuntaren lots els Gremis, formant aixis la Vila una personalitat 
moral perfecta, ab eos i ánima, de cara al progrés i a l’engrandiment 
per mig de la germanor que en tots regnava.

En al tres aspectes de la Vila, trovem al vell i tantes vegades mentat 
«Llibre de cónters» del segle XVI, algunes partides que parlen d'aquell 
esperit de millorament.

L’hospital era molt cuidat ab amor, i procuraven sempre tindre'l 
ben dispost i proveit a benefici deis pobres. Una de les obres que en ella 
es van fer en eixe temps fon el traspol.

Les muralles, poc avans de fer-se la nova Iglesia foren refor?ades 
i fins a cert punt renovades. L’inventari de l'arxiu municipal de la Vila, 
en el número 23, parla de «la antiga muralla» com a construida l'any 
1560; mes, per lo que en els anteriors capitols dixem escrit, ja s’ha vist 
que de la muralla antiga tenim noticies documentáis de dos cents anys 
avans, es a dir des de’l segle XIV. A lo que l’inventari es referix es a un 
document guardat en dita carpeta num. 23, titolat: «Definisió feta per 
los Jutges de la Guarda ais Justicia, Jurats e Universitat de la Vila de 
Binaros de Mil lliures que foren donades a Pere Gavaldá e Guillem Sal
vador síndichs de dita Vila pera ajuda de fer la muralla de aquella en 
1560.» Els Jutges de la Guarda eren els que constituien el Tribunal del 
Regne en Valencia, ais quals acudiren a donar cónter deis quantiosos 
gastos fets en la renovació de les muralles. El Govern, per a animar ais 
pobles de la costa a que la posaren en bona defensa, els ajudava segóns 
l’esfors de cada u. I aixó mateix demostra la gran obra de reforgament 
de les muralles que feu Vinarós, segóns la ajuda que rebé de Valencia. 
Aixis diu el Tribunal en la Definisió:
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«Lo qual dit compte per nos vist, examinat y calculat, havem trobat= 
que totes les quantitats per la desusdita rahó despeses e legitimamen 
verificades e per nos com a tais admeses, prenen suma deis dits vint 
milia sólidos» 
molt respetable.—

Una d’eixes obres de reforgament apareix en el consabut «Llibre de 
cónters» per al Portal d’amunt. En ell es construí una torre. Al Portal 
hi havien posat una Imatge de Sant Cristófol com a guardiá de la Vila, 
i una llántia que cuidava d’encendre el mateix ministre encarregat de 
«tocar a moro». I Portal i torre van pendre el nom de Sant Cristófol, 
trasmitit seguidament a l’arraval de damunt la Iglesia, que fon —i es— 
carrer de dit Sant.

Les muralles quedaven encara enquadrant al Vinarós primitiu, tan- 
cant el carrer Major ab els seus carrers travessers. I com a l'interior 
laixample era impossible, fora muralla sanaren formant els arravals 
que contenien la gent que a dins ja no cabia.

Algúns arravals han anat apareixent en el curs d’esta Historia. 
Podem ara completar-los ab els noms corresponents moderns.

Arravals antics corresponents ais Carrers moderns:

Monestir vell 
Ataraganes ..

quivalents a les mil lliures, cantitat en aquell temps

........................................................ plassa de Sant Telm.

.................. en un principi comprenien tota la platja,
anant formant-se els carrers d’ella conforme ais quatre 
grupos que seguixen:

Els Femers ......
Sant Agustí ......
Santa Magdalena

.......................................................... plassa Sant Antoni
..........................................................  plassa Sant Agustí
................  dos carrers d'eixe nom, dits de dins i de

fora; el de dins seguix essent de Sta. Magdalena, i e 
de fora es carrer de l’Arquebisbe Costa i Borras.
......plassa del Santíssim i carrer de Sant Josep (Di
platja bellíssima.

Santíssim

Socos i Forn de fora 
El Valí i Forn
Escurial ......
Ravaleta deis teixidors.........
Barranc de l'Estany ... 
Barranc de l'Iglesia ..
Cálig ........................... .......
Damunt l’Iglesia ........
Deis llauradors i uffdecona 
Alcanar ...
Benicarló

carrer de Nostra Senvora del Socos.
de Sant Tomas 

de 1'Angel 
de Santa Ana 

Pasqual

nou carrer
..... carrer
.... carrer 
carrer de Sant
....... plassa Sant Valent

del Pilar 
Cristófol 
del Pont
d’Alcanar 

Sant Francés

Nostra Señora
..... carrer Sant
............... carrer
......... carrer

carrer

t radicíonals3 D^d i Kr^ ^ a,.tres noms exótics, pero el poblé nocanvia el 
Ue dlts canvis Ja'n tratarem en son 1 loe deis segles XIX i XX.

noms
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Dos arravals ab els noms que’n el segle XVI eren coneguts, el del 
Forn de fora i el del Forn nou, ja donen a compendre les noves necessi- 
tats degudes a l’aument de la poblado, que feen necessaries eixes cons- 
truccións per a l’abastiment de la Vila obertes en els murs mateixos de 
la muralla.

En la carpeta núm. 20 de l'arxiu municipal trovem que la Vila 
tenia 4 forns, en una relació deis censos que es pagaven al Comanador 
montessiá, i eren: 1 al carrer del Alfach o Sant Joan, 1 a la plassa de la 
Iglesia, 1 a l’arraval del Socos, i un altre al carrer de Sant Tomás. Ja 
havem dit que’l forn del carrer de Sant Joan es el més antic, —i encara 
existix, aixis com el del carrer de Sant Tomás o forn nou—. Els altres 
dos han desaparegut; un d’ells, segurament el de la plassa de la Iglesia, 
consta que fon establit l’any 1513 al carrer de la Cordera, com diu un 
pergamí prou deteriorat de l’arxiu municipal; d’eixe carrer de la Cor
dera non tenim cap més noticia i suposem que correspón al carrero 
avui dit de Sant Roe.

Els forns eren propietat de la Vila, i un deis seus ingresos, necessi- 
tant-se permís especial de les autoritats superiors per a poder-ios esta- 
blir. I aixis trovem en una vitela en varies fulles escrita en lletí, que vo- 
lent fer el seu negoci un vehí anomenat Cosme Ferrer (1), se les arreglá 
de manera que conseguí del Rei, l'any 1595, permís per a la construcció 
de dos forns especiáis dedicáis a la cuita de bescuits. Com el permís 
venia de tan alt, el Concell de la Vila no pugué oposar-se a que Cosme 
Ferrer construirá els dos forns; mes, per mig del síndic i procurador 
de la Vila Pere Fortuny, recurrí al Concell General d’Aragó i al de Valen
cia, conseguint en 15 febrer de 1599 una Regia Sentencia per la que’l 
Rei, reconeixent el dret de la Vila, revocava la conseció quatre anys avans 
feta i manava la demolido de dits forns que la gent havia motejat de 
«les olles de aquells» segurament per la forma pareguda a olles que tin- 
drien.

De l’arraval del Santíssim savem que sempre ha sigut la seua platja 
lloc hermosíssim per a les operacións d’embarc i desembarc, com ho 
tenim confirmat per les «alegries de Malta» i viatge del Cardenal D. 
Francés de Avila.

Aixis mateix el 7 juny de 1571 fondejá en la nostra costa la esquadra 
espanyola manada per l’almirant Gil de Andrade. Eren onze galeres que 
venicn per a embarcar a les companyies castellanes deis capitáns Diego 
de Urbina, Rodrigo de Mora i Tomás de Turbino. Prenem aixó de Rafels 
Garcia (2) qui assegura que entre els soldats de Diego de Urbina que 
en nostra platja s embarcaren, era un d’ells el futur Manco de Lepanto 
y gloriós autor del «Don Quijote» ¡'inmortal Cervantes. Mes, encara que 
es tráete de cosa tan agradable per a la nostra Vila, la veritat histórica 
mos obliga a contradir tal afirmado, ja que Cervantes des de tres anys

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 20
(2) Rev. «San Sebastián» de Vin. any 1908, núm. 8, «Sección histórica».
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avans esta va a Roma segóns els seus biógrafos (1). La Vila va «fer les 
alegries» per a festejar la estada de la esquadra la qual al cap de tres 
dies, el 9 dumenge de la Santíssima Trinitat, sen aná mar en dins cab 
a Mallorca aon s'uní ab les naus de Sancho de Leyva, i d’allí passaren a 
Barcelona i a Italia, fins fer cap, comanats per D. Joan d’Austria, al Golf 
de Lepanto aon es lliurá la memorable batalla.

En giner de 1586, el Rei Felip II, tomant de Barcelona, después de 
jurar les Corts de Monzón a l'Infant son fill com Hereu de la Corona 
d'Aragó, descansé en el vehí poblé d'Ulldecona des de’l dia 3 fins al dia 6, 
celebrant allí la festa deis Sants Reis ab la costum tradicional de regalar 
tres cálzers per a tres iglesies; deis quals se'n saven dos: un per a la 
d’Ulldecona, i altre per al Santuari de Nostra Senyora de la Font de la 
Salut, terme de Traiguera.

A Vinarós aplegaren d’avantguardia els arquers del Rei comanats per 
en Caries de Tisnaqc, a quina vista la Vila es preparé per a la regia visita 
i allotjá dignament a dita vanguardia que passá aquí la nit. Mes, com 
referix el croniste Enriq Cok (2) del mateix Cos d’Arquers, al sendemá, 
no havent noves de la vinguda del Rei, passaren els de l’avantguardia 
a Cálig, poblé de dos centes cases, i feren cap a Cervera, vila situada 
damunt d’un elevat coll.

f

i

El Justicia i Jurats de Vinarós, per acort del Concell, passaren a 
Ulldecona a fer homenatge al Rei; i no cal dir que gran part deis vehíns 
de la Vila anaren allá per a vore an aquell gran Rei quin nom omplia 
tant a l'Europa. De Ulldecona, seguí Felip II son viatge a Valencia per 
Traiguera i Sant Mateu.

En 1559 fon altra volta preferida la platja vinarossenca per a desem
barcar ara la Arxiduquesa D.a Margarita d’Austria, jovincela de 14 anys 
qui venia a ésser la esposa del fill de Felip II, ja Rei ab el nom de Felip 
III, ab qui havia de matrimoniar en Valencia. Aquella Ion una gran dia-

f

:

(1) De la biografía que va a l’epilec de la edició de luxe de «El Ingenioso 
” leo-?000 QuiJ0te de la Mancha» feta per Felipe González Rojas a Madrid,
f°D 1°87- —Cervantes des de después d'octubre de 1568,— funerals de 
n i ei1aJ . tísabel-de Valois- —se'n aná a Roma al servid de Monsenyor Aquaviva, 
ueiegat del Papa Pío V per a donar el condol a Felip II. A l’any següent, Cervantes 
en Itaha sema plassa en el ters de Diego de Urbina. A l'istiu de 1570, a les órdens 
ae cotonna assistia a la campanya naval contra els tures que s’havien apoderat 
de Chipre. Invemen a Nápoles. En 1571 -20 maig— es fa la Lliga del Papa, Es- 
panya i Venecia, nomenant-se Generalíssim al lili natural de Caries V Don Joan 
?.^ust"a (1UI enJ Barcelona reunix els tersos de Lope de Figueroa i Miquel de 
fír^na^’^Pr*°Ce^en^de,55ranada: entra en Genova el 16 juny ab 47 galercs, i 

"mTSr? uS 200 s.oIdals de Urbina que ja servien a Tarmada, i aixis Cervan- 
”w-re era la famos? batalla de Lepanto.
u times dates. del juny, es veu la confusió de la referencia de Rafels 

Cer^ntL1 Jf^Skgranadins 1 els de Urbina¡ i d’aquí la equivocada alirmació de que 
Ais arrius Cn nostra Plafja quan ja fea tres anvs que estava a Italia.
Sf=rG“rcTa,ta qü. ™lSa”bre “ la ^
de mPnlfphTn31^3 ^uivocadd cau el Dr. Matamoros quan afirma en «Historia 

?2\P.Rd^neHCfrV^tele7barcá als Alfachs en la mateixa data del 1571.
U) «Relación del viaje hecho por Felipe II

t

:

I .»

*

■i
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da per a Vinarós. El 29 de mars, la costa apareixia bellament festonejada 
per les 40 galeres que acompanyaven a la futura Reina d’Espanya. En la 
Vila retronaven les campanes i les bateries de les torres. Les 40 galeres 
de l’almirant D. Joan Andrea Doria contestaven ab les seues salves d’arti- 
lleria al saludo de Vinarós que representava el de tota Espanya, i tots 
junts feren homenatge a la gentilíssima Princesa, la qual desembarcá en 
la platja del Santíssim aon hi havia aparellat un atracador de fusta tot 
adornat, essent aquella la primera térra que xafaba de l’Estat al que 
venia a regnar. A D.“ Margarita I’acompanyaven la seua mare, lama d’ho- 
nor nomenada per Felip III, D.a Joana de Velasco, duquesa viuda de 
Gandía, el fill d’eixa, Duc de Gandía, l’arxiduc Albert que havia de matri
moniar ab la Infanta Isabel Clara Eugenia, además de molts altres per- 
sotnages. En la platja fon rebuda per totes les autoritats i el poblé en 
pes de Vinarós, i el Cardenal de Sevilla, el comte de Lemos, el Coma- 
nador de Vinarós i Almirant d’Aragó D. Felip de Cardona, el comte del 
Real, i el marqués de Denia ab trenta sis cavallers vestits de blanc i de 
roig que eren els colors de la Princesa (1), els mateixos de la bandera 
vinarossenca.

Les alegries que li feu Vinarós foren com les que es mereixia la fu
tura Reina d'Espanya que passá per la Vila tota engalanada en son 
honor, enlrant peí Portal del mar i sortint peí Portal d’amunt, seguint 
viatge cab a Molvedre i Valencia, i dixant aquí son recort com el d’un bell 
ensomni.

L'últim Mestre de Montesa Fra. D. Lluis Galcerán de Borja, reconei- 
xent la importancia que Vinarós havia adquirit, li concedí en 24 febrer 
de 1591, el privilegi —firmat a Tortosa,— (2) de que’ls Jurats ostentaren 
com a insignies, sobre els muscles «chies o rotllos colorats» i el Mustas- 
safh o Almotacén portara un jone a la ma com a emblema d’autoritat; 
además, que la Corporació municipal tinguera massers per anar davant 
«tal com ho tenicn els Jurats de la Vila de Sant Mateu» que era Gover- 
nació principal de la Orde. En el privilegi diu el Mestre de Montesa, que'l 
concedix per ésser la Vila de Vinarós de les mes honrades i principáis 
del Maestrat montessiá, aixis com també perque va de aument i ad ella 
acudixen galeres i altres vaixells, i es fan embarcacións de gent principal, 
i també per la llealtat que ha sostingut en totes les ocasións que s’han 
oferit.

(1) Escolano i Perales, t. III, Ilib. III, cap. VIII.
(2) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 26.



CAPITOL XVIII

El Pleyt deis 214 anys. Incorporado de la Orde de Montesa a la Corona. 
Catálec de Mestres de Montesa i Sant Jordi de Aljama. Comanadors.

!
1 X,— del segle XV, deixárem escrit cóm va nái-A l'últim capitol,

xer la litispendencia entre la Penyíscola real i la Orde de Montesa, sobre 
a quí perteneixia la Jurisdicció criminal o plena de Benicarló i Vinarós.

La qüestió havia quedat a l'aire per la provisió del Rei Ferrán II 
d’Aragó i V d'Espanya, dit el Católic manant que la estudiaren el Baile 
General del Regne de Valencia i el Portant-veus del General Governador. 
Penyíscola no s’havia de mesclar en res mentrestant, baix la pena consa- 
buda de mil floríns d’or. Aixó havia sigut l’any 1490. Mes, passaven els 
anys i no es resolia res. I com Penyíscola no oblidava les seues preten- 
sións, i Benicarló i Vinarós no estaven dispostes a que’l Castell intervin- 
guera en la llur vida llevant-les drets que tan aprecia ven i que tan els 
havia costat conseguir, d’aquí que tornaren a encendre's les passións i 
regnara la discordia més temible. Tal fon l'escándol i la desavinen^a 
entre Penyíscola i les dos Viles, que l’Emperador Caries V va voler posar 
remei disposant en 8 maig de 1523 que passara la suprema jurisdicció 
de Benicarló i Vinarós al Governador de Valencia (1). Aixina queda redui- 
da la Encomanda de les dos Viles a la jurisdicció civil i criminal sense 
passar de la pena deis assots.

No guanyava res Penyíscola i perdien molt Vinarós i Benicarló.
I encara semblava que la Corona vullguera compensar d’alguna ma

nera al Castell. En 28 d’agost de 1510 el Rei D. Ferrán li fa donació a 
Penyíscola per vint anys, de les 20 lliures que pagava Cálig anyalment. 
Donació que va confirmar Felip II per altres 20 anys; i més avant, 
per altres deu anys, com assegura Febrer Ibáñez (2) pero ab les dates 
equivocades ja que posa eixe confirmacións o prorrogues en 1628 i 1662, 
que no poden correspondre sino a Felip IV, ja que Felip segón havia mort 
en 1598.

I

; .

I

Havem dit que perdien molt Benicarló i Vinarós en llevar-los el mer 
imperi que quedava seqüestrat en poder del Governador de Valencia. 
Es fácil donar-se cónter de lo que eixa seqüestració significava per a les

I
(1) «Peñíscola», pág. 227.
(2) «Peñíscola», pág. 413.
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dos Viles de la Encomanda, considerant les dificultáis de rnm„n' 
d'aquells temps. Tindre que acudir a Valencia per a de“S 
en causes crimináis, era en aquelles circunstancies quedar abandonades 
les dos Viles. Tan cert era aixó, que’l Mestre de Montesa Fra D Francés 
Lanzol de Romaní acudí a l’Emperador, conseguint escriguera al Virrei 
i Capitá General de Valencia en 10 setembre de 1542, en document aon 
consta tal abandonament de la justicia. Escrivia l’Emperador des de 
Monzón aon havia reunit Corts a fi de demanar subsidis per a les guerres 
que en Europa sostenía; i dirigint-se al dit Virrei de Valencia li do 
a saver que’l Católic Rei D. Ferrán «mi señor y abuelo», fea anys que 
havia encomanat la causa entre Penyíscola i la Orde de Montesa sobre el 
Mer i Mixte Imperi de Benicarló i Vinarós, al Portant-veus del General 
Governador i al Baile general de Valencia de son temps, els quals havien 
mort sense resoldre res. I per tant, ara li ho encarregava an ell i al nou 
Baile general D. Lluis Carroz de Villaragut, perque «aquelles viles están 
perdudes sense poder-se administrar justicia, i els malfactors sense 
castic.»

nava

Es molt estrany que Febrer Ibáñez s’equivoque també aquí atribuint 
eixe document al Rei don Ferrán i possant-li la data de 1513 (1); quan 
ben ciar porta el document les cifres romanes MDXLII que corresponen 
al 1542, i qui l’escriu fa referencia al Rei D. Ferrán son «señor y abuelo», 
quedant encara mes ciar que l’escrit es del net D. Carlos I d’Espanya i V 
d’Alemania concgut per l’Emperador. L’historiador de Penyíscola creu 
ademés que ab el referit document sacaba el Pleyt de les Jurisdiccións. 
Mes, lo que proveía l'Emperador, era exactament igual a lo que havia 
proveit el seu avi D. Ferrán cinquanta dos anys arrere. Com aquell docu
ment havia enganyat a un altre historógraf notable, ara eixe ha induit 
a error al de Penyíscola.

El Pleyt continuava com el primer dia.
Els dos magistrats nomenats, de la mateixa categoría que'ls dos 

anteriors ja difunts, també aplegarien a la mateixa fi, com aquells, sense 
haver rcsolt el problema que l’Emperador els havia confiat ab tanta

I morí també l’Emperador sense lograr vore definida la llarga qües-
cura.

tió eixa.
Durant el regnat de son fill Felip II, la Orde de Montesa fon incor

porada a la Corona. El Rei, d’acort ab lultim Mestre, demaná al Papa 
que la Orde no seguirá en avant governada per cavallers particulars, sino 
per Persones Reais, a fi de donar-li més aument i autoritat; i aixis baix 
la seua Real protecció quedaría la Orde ab més honor i estimació. El 
Papa Sixte V accedí a la súplica de Felip II per Bula donada en Roma 
a 15 mars de 1587; pero, en Rescripte apart disposava que la Orde segui
rá governada per l’últim Mestre Fra D. Pere Lluis Garcerá de Borja fins 
a la seua mort.

(1) «Peñíscola», pág. 218 i 223.
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Premiá el Rei a Fra Garcerá de Borja donant-li el Virregnat i Capita
na General de Catalunya i deis Comtats de Rosselló i Cerdanya. En 
aquell alt cárrec acabá els seus dies lultim Mestre a 20 mars de 1592. 
1 el dia de la Puríssima del mateix any, Felip II va pendre possessió de 
la Orde en el Convent de Montesa, per mig deis seus Comissaris D. Joan 
Pacheco, Cavaller de la Orde de Calatrava, i Fra Joan de Quintanilla, 
Prior de Calatrava en Valencia (1).

Acabada la Dignitat de Mestre, finix aquí la Historia de la Orde 
lenciana de Montesa tal com fon creada, i comenta la seua nova forma 
aleada a Orde Real de Cavalleria. Fins aquí, la seua documentado havia 
estatescrita en la llengua de la térra; en avant, ho estará en la llengua 
del Rei, Administrador perpétuo de la Orde.

Una de les primeres providencies que trovem es, ais quatre anys, 
referent a la millor ordenació de tots els llocs, etc. de la Orde. La dona 
Felip II i comenta posant de relleu els pleyts antics sobre jurisdiccions 
entre els Oficiáis Reais i la Orde de Montesa «de lo qual ha resultat mo t 
de dany en l’administració de la justicia, en desautoritat d ella, dixant-se 
per esta raó les més vegades de castigar els delits, gastant molt en seguir

hi haix-

va-

els pleyts que cada dia s'oferien.» Per tot aixó es proposa que 
quen més pleyts, donant lo que li toca a cada Jurisdicció, i estatuix i 
declara:

no

«1. En tot el Maestrat, tan vell com nou, i en les Viles i Llocs d e , 
i en totes les Viles i Llocs de les Encomandes, té la Orde tota la Juris
dicció, mer i mixte imperi, sino es en les Viles de Onda i Vilafamés aon 
no té més de la Jurisdicció Alfonsina, i en Benicarló i Vinarós aon no 
exercix la Orde més de la dita Jurisdicció Alfonsina per estar seqüestrat 
el mer imperi en poder del Governador de Valencia a causa de la litis- 
pendencia que té el Síndic de dita Orde ab la Vila de Penyíscola.»

Senyala tot seguit en els següents articols, la manera de administrar 
justicia segóns cada jurisdicció, a fi de que no hi haixquen els antics 
entorpiments. I amenaza ab la seua ira i indignació i pena de mil floríns 
dor d’Aragó, a qui fassa lo contrari.
vpnTlx<2/°,Crlüllent está donat en s*nt Lloréns de l’Escorial, a dos no- 
de JurkH^ • ^ ^ ^Ueda en estampat peí Rei que seguix el Pleyt 
del merT'? 16 Benicarl0 1 Vinarós- * que continua la ^üestraC1°
"■¡des per 7" ” pare 73 anVs arrere- Ara' qUe'S
havien estat i c’ i CS ,uites e°tre pobles que fins alli tan pertorb

pía suprior. .

Un deure, el p0sar ama’ mos seir>bla algo més que una curiosita , 
C°mencament tinmn°mS tots e*s Mestres que per la Orde, des e 

eren ^a Senyoria de Vinarós.
son

Papeles de la Orden de Montesa-,
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Catálec deis Mestres de Montesa i Sant Jordi de Alfama, extret de la 
Historia de la Orde escrita per Hipólit Samper:

1. Fra D. Guillem de Eril, del 22 joriol de 1319 fins al 4 d’octubre 
del mateix any.

2. Fra D. Arnau Soler, fins el 6 d’octubre de 1327.
3. Fra D. Pere de Thous, fins el 6 d'agost de 1374. Es el gran Mestre 

digne de la eterna gratitut de Vinarós al que li doná Jurisdicció propia.
4. Fra D. Albert de Thous, germá de D. Pere; fins el 14 joriol de 

1382.
5. Fra D. Berenguer March, fins el 8 mars de 1409.
6. Fra D. Romeu de Corbera, fins el 5 setembre de 1445.
7. Fra D. Gilibert de Monsoriu, fins el 3 desembre de 1453.
8. Fra D. Lluis Despuig, fins el 3 d’octubre de 1482.
9. Fra D. Felip d’Aragó i Navarra, mort en la batalla de la Vega 

de Granada en 10 joriol de 1488.
10. Fra D. Felip Vivar de Canyamás i Boil, fins el 18 juny de 1492.
11. Fra D. Francés Sanz, fins el 4 febrer de 1506.
12. Fra D. Francés Bernat Despuig, fins el 3 joriol de 1537.
13. Fra D. Francés Lanzol de Romaní, fins el 12 mars de 1544.
14. Fra D. Pere Lluis Galcerán de Borja, fins el 20 mars de 1592. 

Fon l'últim Mestre Regular. I entrá la Orde en Administració perpétua 
de la Corona, com les demés Ordes Militars. En avant, per a son régimen, 
es nomenaren Lloctinents en nom del Rei. Fon el primer Rei-Adminis- 
trador de la Orde Felip II.

Comanadors:
Els Comanadors més antics de Vinarós que trovem son:
En Pelegrí de Castellá, a l’any 1521, que lluita contra les Germanies, 

com dixem historiat al capítol XII.
Fra Juan Nofre Penarroja: citat en lloc preferent, davant de tots els 

Comanadors de Montesa, a seguit del Reverendíssim Mestre Fra Bernat 
Despuig, en un Aute Capitular celebrat en Montesa a 9 de octubre 
de 1535. (1)

D. Felip de Cardona, Almirant d’Aragó: l'havem vist en Vinarós 
quant desembarca la Princesa Margarita d'Austria. La Casa deis Cardona, 
Almirants d’Aragó, tingué la Encomanda de Benicarló i Vinarós casi per 
tot el segle scgüent i comen^aments del XVIII, fins quan acabá la Casa 
d'Austria de regnar a Espanya.

(1) Montesa ilustrada, t. II, pág. 645.



CAPITOL XIX

Vinarossencs preclars del segle XVI. L'ilustríssim Francés de Vinarós. 
L'art musical. Autoritaís populars.

Antoni i Carlos Pinyol.—La familia Pinyol va vindre a Vinarós de 
Tivenys, prop de Tortosa, al segle XVI. Es dedicá eixa familia al delicat 
art de la orfebrería i va tindre artistes de algún mérit, com Carlos i 
Antoni que foren deis més notables d'aquell temps per tota aquesta 
comarca i Regne de Valencia.

Una de les obres més notables que feren, fon la Custodia bona de 
plata de la Parroquial, i una corona de Sant Sebastiá, entre altres objec- 
tes d’art fets per a la Iglesia.

També en iglesies d’altres pobles existixen obres deis Pinyol. Per a 
Morella van restaurar una Custodia de molt de mérit que’ls francesos 
van robar més avant quan la Guerra de la Independencia.

Sebastiá Rojer i March Sancho. — Perteneixien al Gremi deis fusters 
quina Cofraria els encarregá la construcció del retaule per a l’altar del 
Patriarca Sant Josep. La confianza del Gremi encarregant eixa obra de 
compromís ais seus dos socis Rojer i Sancho, demostra que eren els més 
hábils i artistes de l’ofici.

Miguel Gabaldá. — Notable professor de Medicina i escritor; va 
náixer el 18 novembre de 1520.

Rvent. P. Cosme Gombau. — De la Orde de Predicadors de Sant Do
mingo, en la que sobreixí per la seua saviesa i virtut. Instituí en la seua 
térra la Cofraria del Santíssim Rosari, en 1570.

L’ilustríssim Francés de Vinarós. — Ocupa un lloc d'honor en la 
aleria de vinarossencs que han enlairat el nom de la térra que ha sigut 

son bressol. Ocupá l’alt cárrec de Vicari General de Flandes, Subdelegat 
de 1 Arquebisbe de Cambrai, en la segona mitat del segle XVI. Tenim 
noticia dell, per un manuscrit existent en la Biblioteca de la Universitat 
de Granada, donat a conéixer per D. Aureliano del Castillo, arxiver d'a
quell Centre Cultural (1). Es el manuscrit del jesuíta P. Antoni Crespo, 
enviat especial del Rei Felip II a Flandes i Franca, per a que estudiara

núm(13 Centr° dC Estudios Históricos de Granada y su Reino» a. VI.
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i proposara Ies reformes necessaries a l’eixércit que allá tenia Espanya 
en guerra contra els heretges protestants. Respecte a l’ilustríssim Fran
cés de Vinarós, proposava el P. Crespo que com a Vicari General espa- 
nyol en aquelles terres del cor d’Europa, no tinguera altre superior que'l 
Pontífice de Roma, sustraent-lo per consegüent a la superioritat de l'Ar- 
quebisbe de Cambrai. En tan alt grau conceptuava la virtut, ciencia i do 
de govern de l’ilustrc Francés de Vinarós, quina autoritat suprema ecle
siástica havia de pervindre al major be d'Espanya allá compromesa en 
sagnantes guerres, rodeijada d’envejes i d'enemics.

Es el primer vinarossenc d’alta categoria que apareix en la Historia.

L’art musical:
Vinarós que'n eixe segle es presenta tan ben organisat socialment i 

per aixó destacant en tots els órdens, també tenia les seues preferencies 
per l’art musical conreuat 
dors de la Iglesia. Ais vclls manuscrits es fa menció de la «schola canto- 
rum» que es colocava junt al presbiteri, a Paitar de Sant Pere que fea 
de chor i que primitivament servia de Capella de la Comunió. El motiu de 
no estar dins del presbiteri la «schola cantorum» era perque la formaven 
sacerdots i seglars, i ais seglars els estava prohibit baix pena d'excomu- 
nio la entrada a dit lloc mentres duraven els oficis divíns.

El poblé prenia part en els cants litúrgics, com s’ha vist en Pacta 
de Benedicció de la nova Parroquial.

Aplegaren a haver en la Iglesia fins 40 Beneficiáis, els quals per a 
pendre posseció tenien que estar aprovats en cant gregoriá, a quin efecte 
havia un examinador nomenat peí clero. De les fundacións es cantava 
diariament l’ofici canónic i varíes misses de Gloria i de Réquiem quan 
ho permitien la rúbrica i els privilegis.

Hi havia aiximateix un organiste ab el carree de Mestre de Capella 
per oposició, i ab la obligado d'estrenar cada any algunes composicións 
origináis en les festes més principáis.

La capella de cantors estava formada pels músics de la instrumental 
de la Vila, i el Municipi els subvencionava, ademés de dixar-Ios lliures de 
les cárregues i pagues comunals.

Els músics eren tan apreciats per la Vila, que fins a PErmita se’ls 
doná habitado propia, al mateix que’ls Clavaris, Bisbe, Clero i Ajunta- 
ment.

om tot lo que era progrés— en les esplen-

Autoritats populars del segle XVI:
Els homens revestits d'autoritat en la Vila que trovem en els dife- 

rents documents i llibres deis arxius, son els que seguixen:
Pere Gavaldá, batlle en 1542 i en molts afnys següents fins al 1569; 

es de supondré que ho seria de continuitat. L’any 1594, era Loctinent de 
Justicia.

Joan March fon Jurats els anys 1573-82-85-92-93 i 1598. Fon Justicia 
en 1586 i 1596.
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Gabriel Felip, Jurat en cap en 1574.
Nofre Figuerola, Jurat en 1574.
Pere Cabanes, mercader, Jurat en 1564-65-79-97. Edil en 1593. Justicia

en 1595.
Miquel Febrer, mestre d'aixa, Jurat en 1557-87-94-96. Edil en 1595. 

Justicia en 1584-98.
Joan Prima, Justicia en 1545.
Pere Borrás, Loctinent de Comanador en 1551; es el primer que 

trovem en tan important cárrec. Jurat en 1586. Justicia en 1587. Edil en 
1596.

Pere Nofre Gavaldá, Justicia en 1582-92-97. Jurat en 1591-99. Edil en
1594.

Cosme Ferrer, Jurat en 1582-91-92-93.
Nofre Joan Piera, mercader, Mustassaf en 1582 i 1592. Edil en 1587. 
Joan Travesset, Lloctinent de Comanador en 1582.
Pere Fomer, Lloctinent de Justicia en 1584-92.
Donato Meseguer, Jurat en 1584.
Gabriel Roca, Jurat en 1584.
Bernat Miralles Edil en 1584, Jurat en 1588-97.
Jaume Domenech, Jurat en 1584. Lloctinent de Justicia en 1593. 
Jaume Godall, Justicia en 1585.
Onofre Prima, Lloctinent de Justicia en 1585.
Joan Domenech, Jurat en 1585.
Andreu Felip, Edil en 1585 i 97.
Monserrat Queixal, Jurat en 1586.
Miquel Flos, Lloctinent de Justicia en 1586.
Jaume Covarsi, mercader, Jurat en 1587-95. Justicia en 1593-99. Edil

en 1598.
Antoni Rafel Morell, Justicia en 1591 i 94.
Pere Roca, Jurat en 1594. Justicia del Lligalló en 1595. Lloctinent de 

Justicia en 1596.
Jaume Roca, pastor, Justicia del Lligalló en 1594.
Melchor Forcadell, Jurat en 1595.
Onofre Doménech, Lloctinent de Justicia en 1595.
Sebastiá Gil, notari, Jurat en 1596. Edil en 1599.
Baltasar Lluch, Justicia del Lligalló en 1596.
Joan Arnau, Lloctiment de Justicia en 1597.
Jaume Miralles, Lloctinent de Justicia en 1598.
Miquel Joan Piera, mercader, Jurat en 1599.
Domingo Fomer, Lloctinent de Justicia en 1599.
El Justicia del Lligalló tenia al seu cónter tot lo referent a la vigi

lancia deis camps en lo tocant a les pastures deis remats.



SEGLE XVII

CAPITOL XX

L'Ataraganal. Rius. Proiecte de carretera a Zaragoza. Vinarós, port de 
l'Aragó. La expulsió deis moriscos.

L'historiador Gaspar Escolano qui veu publicada la seua obra a prin
cipia del segle XVII, diu de la nostra Vila entre altres coses (1): L'última 
Vila del nostre Regne, a la mateixa llengua del mar es «Binaroz» o «Bena- 
roz» i conta cinq cents veins. Es plassa situada damunt de penyes planes; 
i es forta per estar rodejada de grosses muralles, torres, fossos, i ba- 
luarts; i molt en so de güera ab tots els aparells i gent belicosa i eixer- 
citada. El seu Ataraganal es deis millors del Regne, per la sobra de fusta 
escollida que es talla ais boscos que hi han aprop, i calafats que construi- 
xen vaixells. La platja es tan fonda i de tan abric, que convida ais nave- 
gants ab el segur de la seua estada. Totes aqüestes comoditats juntes 
han cridat i criden a tants forasters que bona part de la contratació 
que corría en Barcelona sen va passant a Vinarós. Els fruits ordinaris 
d'eixa térra son pa i llegums: i fruit de renom, garrofes i vi.

Hi ha que notar en aixó que diu Escolano sobre el Vinarós de son 
temps, la idea que dona de la fortalesa de nostra Vila per a les guerres 
de aleshores. I destaca sobretot la importancia del nostre Ataraganal 
o lloc de construcció de naus, deis primers del Regne de Valencia, i en 
competencia ab la capital del Comtat de Catalunya. De boscos propers 
fa menció, que donaven bones fustes per a les ataraganes.

També diu Escolano un poc mes avant: Poc después de passat Vina
rós, al Llevant, té la entrada al mar un Riu xicotet, que per algunes 
sangries que se li fan per a l'aprofitament deis camps, l'agoten avans de 
desembocar al mar. Els moderns li’n diuen Riu Servol: els antics l'ano- 
menaren Serobis. Té el seu naiximent en el Peiró de Sant March (del 
macis montanyós del Maestrat). Enseguida s’assoma per «Villa bona» 
—(Vallibona)—; banya més avant els camps de Canet lo Roig i Rossell, 
passa a través deis de Traiguera, i des d’allí s’encamina al mar per da-

(1) «Décadas», t. II, llib. 8, cap. III.
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11 gua més al Nort es la ratlla entre Valencia i 
vant de Vinarós. Una e|^ ^ ja cenia, que pren nom d'eixe poblé 
Catalunya, formada pembocaCjUra del Cenia, de nostra banda, hi ha una 
catalá. Prop de la a \a guarda de nostra costa, ab dos soldats
Torre que es la m in . ajxó mateix que está al final, es diu la 
d’a peu i d°s da cavan.
Torre de Sol d? R¡aUgervol n0tem que en temps d’Escolano algunes san- 

Respecte a campS l’agotaven avans de la desembocadura. Es
gries per a rec e^oi corriai sin0 tot l’any, una bona part d'ell. Aixó 
2 demostra també la existencia del molí que seria de la Vila, cons- 
truit a ma esquera ben aprop, —avui totalment assolat, i del qual queda 
la magnífica presa oberta per dins de les roques i conduida después 
sobre un fort muralló revestit al nivell de l’aigua per rajóla fina que en 
nostres dies ha anat desapareixent—. Obra tan costosa no s'haguera 
fet allí, possiblement, si el riu no fora aprofitable una bona part de l'any. 
Avui dia, desapareguda l’aigua continua, no essent ja el riu més que 
completament torrencial i abs llarchs espais de sequetat, ha desapare- 
gut també el fort molí que segurament seria el foral de la Vila.

Sobre el Riu Cenia que partix les terres valencianos de les catalanes, 
té Vinarós drets d'aigua, deis que tratarem més avant per haver-se mogut 
qüestións ab Ulldecona.

A la carpeta 24 de l'arxiu municipal, hi han unes «Dcliberacións 
deis 54» del Regne de Valencia, en que consta un Memorial de D. Lluis 
Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena, Lloctinent i Capitá General 
del Regne, donant cónter ais tres Bracos reunits en Assemblea el dia 1 
desembre de 1607, de la visita feta en novembre anterior a les torres 
de la costa de Llevant a fi de proveir a la llur deguda guarda i defensa.

Per la costa de Vinarós passá el Marqués de Caracena en 12 de 
novem re, i encara que en ella no hi havia cap torre, com les de les
^f.a, es e a Yda no estaven gens llunt, i ademes es conservavcn en 

ones condtcións, no proveí res més que posar un soldat d’a cavall
3V1^ 2 !aVHa quan fora menester. La Torre de Sol del Riu, 

j. ti],e . e®ne' ? v‘shá al sendemá dia 3, constatant que tenia una pessa
¿ An eritqUC "I™ Una lliura * mitja de bala, i proveint la reparado 
de dos cobertes de fusta per al sopluig deis soldats.
va ná- 3 a ^ran importancia que la platja de Vinarós havia adquirit, 

naixer en Arago el desig de tindre comunicació directa ab ella des de
ral ngprZa'l'rnSlderant qUe la CÍXÍda al mar per Vinarós es Ia més natU' 
tatole r)3 f rag0’ qu!"a economia hauria de sentir les magnifiques ven-

oí 6 3 j^r,a.n ora aix’s com se conseguirá. Conforme a tal idea, 
-analmarS d,e 1608- la ciutat d’Alcañiz i la vila de Aiguaiva, representa- 

s seus diputats exposant-los els beneficis extraordinaris que repor
taría al país la construcció de una carretera que unirá la capital d’Aragó
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(1) Avui dia 
poseeidors. es una Torre senyorial dita «de’n Sunyé» prenent nom deis seus
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a Vinarós per a la circulado deis productes propis i la introducció de 
altres per mig del mar. Els diputáis de dites poblacións aragoneses, cum- 
pünt ab la representació rebuda van algar instancia al Rei Felip III expo- 
sant-li lo que els seus poderdants demanaven. Tan convengut quedá Fe
lip III de la justicia i de la necessitat d'aquella petició, que sense perde 
temps, a 11 d’abril del mateix any doná orde al Virrei de Valencia per a 
que donara totes les convenients facilitáis, a fi de que es pogueren co- 
mengar les obres de la carretera de penetració de Vinarós a Zaragoza.

L'itinerari que es trassá fon: Vinarós, Sant Jordi, Traiguera, Mas 
d'En Roig, Antolí, Vallibana, Mas de Enoso, Venta del Colomer del Valí, 
Noella, Pobleta, Roca Tallada, Aiguaiva, Calanda, Alcañiz, i d’allí a Za
ragoza per la carretera ja en us.

De cóm es va donar cumpliment a lo manat per Felip III, ho donen a 
entendre les noves órdens que’l Rei dirigí en 14 mars de 1609, i en 
1 d’abril de 1615, al Virrey de Valencia. Mes, com si tal cosa. Els pobles 
afectats per tan gran millora, s’ompliren de dol en vore com llurs es- 
forgos que triomfaven en la mateixa Cort Real, pero s’estrellaven contra 
forces amagades que no vorien ab bons ulls la prosperitat inmensa que 
per a Vinarós havia de significar la comunicació directa ab l’Aragó. Mes, 
com el propiecte de la carretera ressaltava de tanta utilitat per a les 
terres que havia de atravessar, es porta a les Corts de l'any 1677, aon els 
diputats aragonesos defengueren la qüestió tan acertadament, que fon 
donat un decret manant a l'inginyer D. Lluis Liñan i a D. Felip Businyach, 
per a que en comissió especial procediren al reconeiximent i tanteig 
de la carretera. La comissió cumplí al peu de la lletra, ixint de Zaragoza 
en 27 joriol d’aquell any; i practicáis els estudis necessaris, valoraren 
la carretera des de Alcañiz fins a Vinarós en cinq mil escuts.

Ja pareixia que tot anava vent en popa. Mes, no passá de les apa- 
riencies. Aquella obra colossal quin proiecte ab tanta espenta s'havia 
mamprés ais comengaments del scgle XVII —mes que hi han dates de 
molt mes antic, des de l’any 1386 (1)— no s’havia de portar a cap fins 
al segle XIX, quan ja l'invent del ferrocarril li llevaria molla impor
tancia.

aon veien la seua eixida 
natural i directa al Meditcrrani, en cóntes de donar-se per venguts 
davant de tanta oposició, donaren a la seua idea un aspecte encara mes 
grandiós i ensomiaren fer de Vinarós el Port mediterrani de l’Aragó. 
Fon l’any 1692 quan la Diputado aragonesa feu iniciar de manera semi- 
oficiosa l’assumte al Diputat Miquel Aragonés. Era eixe, fill de Fortanete, 
lloc a la ratlla deis dos Regnes; i ab motiu d'anar a 1 istiu al seu dit 
poblé per a arrcplegar les propies collites, li encarregá la Diputació que 
s’atangara fins a Vinarós i vegera lo que’s podría i s'hauria de fer. El 
Diputat Miquel Aragonés cumplí fidelment la seua missió, presentant-se

Els aragonesos encarinyats ab Vinarós

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 19.
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aquell istiu a Vinarós acompanyat del mercader Geroni Zaragossá i po- 
sant-se en relació ab el Justicia i Jurats de la Vila per a interessar-los 
en la gran concepció de la Diputación aragonesa.

Com a trámit previ i obligat, per tratar-se de gestións no oficiáis 
comenqades ademes per un altre Regne, les autoritats vinarossenques 
posaren l’assumte en coneiximent de la Diputació valenciana, ab la se- 
giient comunicado en la que es respira la llealtat vinarossenca junt al 
seu velat i noble ensomni de grandesa que tan naturalment se li oferia: 
«Molts ilustres senyors: Don Miquel Aragonés, Diputat de la Diputació 
del Regne de Aragó, juntament ab Geroni Zaragossá, mercader, hu deis 
dotse de la casa de contratasió, han vingut a esta Vila a efecte si era 
proporcionat pera poder entrar del Regne, en la pretensió de teñir escala 
franca les mercaderies que es poden conduir y necessita de dit Regne, 
poder aportar los aragonesos los fruits a esta vila, pera que aquells que 
portarien les mercaderies puguesen tindre en recompensa carregar dits 
fruits, dientmos també que la causa que dit Regne vol entrar en dita 
pretensió, es per llevar y extinguir del tot lo comers tan gran que te 
adquirit lo francés per medi del port de Bayona, pues tcnim escala 
franca per este port de mar, los pareix que se evitará aquell y habentnos 
dit y significat dit paraige haberlos paregut proporcionat, nos ha pare- 
gut fer de nostra obligasió el noticiar a V. S.... pues esta vila, com a 
subdita y filia del Regne no vol ni desitja apartarse de les ordens y 
servisi de V. S. quina vida guarde Nostre Senyor Deu molts anys com 
desixam y havem menester. Vinarós 3 de Agost de 1692. Molt servidors 
de V. S. Q. B. S. M. —La Justicia y Jurats de Vinarós.» »

Per altra banda, com sobre el port de Vinarós tenia jurisdicció la 
Orde de Montesa, fetes les primeres gestións del Diputat Miquel Arago
nés, la Diputació de Zaragoza va resoldre que’l Protonotari Marqués de 
Villalba escriguera al Lloctinent General montessiá a fi de conseguir el 
seu consentiment.

L'Aragó es menejava ab intensitat; mes, Valencia consideró que 
1 engrandiment de Vinarós li seria perjudicial per ad ella, i contraposá 
tota la seua forcea. El 13 de setembre, les autoritats valencianos dirigien 
un memorial al Rei manifestant-li les llurs queixes peí reconeiximent i 
sondeig del mar que'ls aragonesos havien fet en Vinarós ab el fi, ja de 
antic conegut, de fer allí escala per al tráfec de les llurs mercaderies. Els 
contestó el Rei des de Madrid a 11 d’octubre, dient que s’havia informat, 
i com el fi era ordenat a la major conveniencia pública deis dos Regnes 
de Valencia i Aragó, no hi havia motiu de queixa i sí molts motius per 
a que un i altre es facilitaren la disposició de lo que puguera ésser de 
major benefici per ais dos.

Les autoritats valencianes no es conformaren ab el bon acort del Rei, 
i tornaren a manifestar-li que les pretensións de l’Aragó en Vinarós les 
consideraven perjudicial i ruinoses per a Valencia, i aíxis li dcmanaven 
que suspenguera ja fins l’intent de noves conferencies sobre eixe as- 
sumte.
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Tan ferina obstrucció de la capital del Regne conseguí que’l bell 
ensomni de la grandiositat vinarossenca no puguera ixir a la llum de les 
realitats.

Una altra mostra de 1'alta consideració de que gojava la platja 
vinarossenca, la doná el Govern Tany 1609, senyalant-la com a punt d'em- 
barc en la expulsió deis moriscos, junt ab Alacant, Denia, Grau de Va
lencia i els Alfacs, que constituiren els cinq punts escollits.

Era Virrei del Regne el Marqués de Caracena, i Arquebisbe de Va
lencia D. Joan de Ribera, el Sant fundador del famós Colege del Corpus 
Christi. L’onze setembre de dit any 1609, el Rei Felip III havia escrit 
des de TEscorial al Virrei per a que donara a conéixer ais Diputáis, Ju- 
rats i Estament militar, la seua desició d’expulsar ais moriscos, fent 
constar els repetits inlents que s’havien efectuat per a convertir-los i 
apartar-los de tants crims i traicións contra Espanya com de seguit tra- 
maven; i que en lloc de donar-se a bon partit, estaven en trates ab Tur
quía i el Marroc per a que vinguercn a invadir de nou la península, asse- 
gurant-los que ells ajudarien des de dins ab for?a de cent cinquanta mil 
homens. El Virrei doná a conéixer la carta real ais destinataris, el dia 
de Sant Mateu, 12 de setembre; i tots contestaren que si be les seues 
hisendes sofririen gran dany per quedar sense el treball deis moriscos, 
que tot ho posposaven al be i seguritat de la Patria, de la Religió i del 
Rei.

S'havia aconsellat el Virrei Marqués de Caracena com a homens de 
confianza, deis cavallers D. Jofre de Blanes, de l'hábit de Montesa, Co- 
manador de Vinarós i Benicarló, D. Pere Escriván senyor d'Argelita, 
D. Baltasar Mercader germá del comte de Bunyol, i D. Cristófol Cedeño 
governador de Denia. El senyor d’Argelita D. Pere Escriván els advertí 
que tenia entés que’ls moriscos de la seua Senyoria estaven en trates 
secrcts per a rebelar-se i apoderar-se de Vinarós i de Penyíscola (1). 
Guadant el secret de la expulsió, D. Jofre de Blanes i D. Pere Escriván, 
se’n vingueren a les seues terres de Vinarós i d’Argelita, i els altres dos 
cavallers se'n anaren cab Alacant i Denia.

El 17 de setembre, D. Pere de Toledo desembarcó en Vinarós tot 
el ters de Lombardia i les dos companyies de Nápols. De Vinarós des
tacó a Penyíscola 50 soldats a cárrec d'un oficial i altres esquadres ais 
llocs més convenients; pero la for^a major la enviá al castell de Onda 
dixant allí al Mestrc de Camp D. Joan de Córdova, i a la Serra d’Espadá 
que era el lloc més perillos, com s'havia demostrat en la darrera rebelió 
deis moriscos, de la que s'havem parlat al capítol XII.

Aixis tot preparat i concordat es portá a terme la expulsió, embar
can! ais moriscos cab a TAfrica en els cinq ports avans dits. I mentres a 
l’altra banda de Valencia hi hagueren moltes revoltines i algaments, en 
els que intervingueren durant molts mesos els soldats que havien desem- 
barcat a Vinarós, per aquí no passá cosa digna de menció perque no

(1) Escolano, t. II. llib. 10, cap. 48.
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havia per esta comarca cap poblé de moriscos. Els d'Argelita foren em
barcáis en Vinarós, sospresos en els llurs preparaments de rebelió. Com 
la Orde del Rei, ademés de manar que ais que s'expulsava, se’Is tratara 
ab tota la humanitat possible, segóns la llur conducta, també disposava 
que'ls moriscos verdaderaments provats de comportar-se com a cristiáns 
foren exceptuáis de la expulsió, el baile de Morella D. Joan Antoni Ciu- 
rana dixá en pau ais que havia en aquelles montanyes. Aixins consta en 
una nota de l'arxiu de Morella, any 1609, que diu: «En este any se lan
zaren de Espanya ais moriscos, dexanse els de Morella y Aldees que 
eren bons cristiáns nous» (1). Conta l'historiador de Morella Segura 
Barreda que per molts anys, sobre la pila bautismal d’aquella arcipres- 
tal, es conservé escrit en un llens, la procedencia de families morisques 
que es considerava com un estigma.

El poblé, sempre enemic d'aquella rassa enemiga, va vore ab molt 
de goig aquella general expulsió.

D’ella n’hi ha una nota al protocol del notari Bayarri, any 1610, 
dient que (2) «a 22 de setembre de l'any 1609 vingueren los tercios de 
Milá i Nápols pera la expulsió y treta deis moriscos, y a 23 de setembre 
de 1610 se tornaren a embarcar trets ya tots los moros.»

(1) «Morella y sus aldeas», t. II, cap. XIII
(2) Arxiu parr. de Vin. Colecció protocola notaríais.



CAPITOL XXI

La Reliquia de Saní Sebastiá. Altres Reliquies: de sta. Bárbara, sta. Eleu- 
teria i 15 Mártirs mes. Tradició de la Illeta. Sant Sebastianet. Ro- 
gatives. El Vot de la Vila per la Patrona.

L’any 1610 ocurrix en Vinarós un fet providencial que per sempre 
més havia d’ocupar en avant una página d'or en la seua Historia: es la 
vinguda a la Vila duna Reliquia del seu Patró Sant Sebastiá, rodeijada 
de circunstancies que ben be es poden calificar d'extraordinaries i mara- 
vel loses.

El Dr. Diego Forner, resident de la Parroquial de la Vila, en el No- 
venari que escrigué a honor de Sant Sebastiá, imprés en Valencia l'any 
1753, conta el fet de la seguent manera: «Disposició altíssima seria del 
Senyor en l’any 1610, en el qual trovant-se en alta mar I'Exm. Sr. D. Joan 
Alfóns Herrera de Pimentel, Comte de Benavent, Virrei de Napols, Gran 
d’Espanya i Embaixador d’aquesta en Roma, fon combatut de tan gran 
borrasca que casi aplegá a desconfiar de salvar-se; arribá a vore’s com a 
sepultat avans que difunt, i en eixa aflicció no trovara mig que delliberar 
per a implorar l'ausili del cel. Tenia en son poder la preuada Reliquia 
de un dit de Sant Sebastiá que li havia regalat el Papa, i se li ocurrí en 
aquella aflicció orar fervorosament al Sant i suplicar-li que si al haver-se 
mogut el temporal, o el no afavorir-lo amainant-lo, naixia de que aquella 
Reliquia que portava no devia estar en les seues mans ab la veneració 
deguda, oferia dixar-la en la primera platja que tocaría la embarcació. 
I, oh prodigi singularíssim! arribá el dia 20 de giner que es el dia de 
nostre Sant Patró, en eixa Vila de Vinarós, i pie de ternura i d’agraiment 
a Sant Sebastiá, referint lo suceit en la seua vinguda i la manera com 
havia aplegat an aquesta platja, va entregar a mans del Retor d'esta 
Parroquial el precios tresor. Quí podría referir l'alegria ab que la Reli
quia fon rebuda, i enteses les circunstancies del cas, l’admiració que'ls 
causaría en vore tan clarament com els afavoria son Patró? I la circuns
tancia d esser el mateix dia de la seua festa, no els dixá cap dubte de 
que els va voler enriquir ab aquesta mercé en senyal de gratitud a la 
devoció ab que celebraven la seua festa. Rebuda la Santa Reliquia, fon 
portada en solemníssima provessó a la Iglesia Parroquial aon es vene
rada i estimada com la més rica prenda d'aquesta Iglesia.»

8
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En rigorós criticisme historie devem fer constar que la Auténtica no 
diu res d’aixó que conta el Dr. Forner; mos trovem davant duna altra 
fortíssima tradició, seguint la qual i compaginant-la ab l'Auténtica (1) 
deduim que’l Comte de Benavent, en tindre que seguir son viatge cab 
al seu palau de Valladolid, manifestaría desig que l’acompanyara la Santa 
Reliquia, regal del Pontífice Paulo V, en la seua gran fe de que’l tenia 
de lliurar de tot perill. La Vila agraida per tan preuat regal, li concedí 
el favor que li demanava el Comte. El qual quan aplegá a Valladolid, 
veneré en son palau la Santa Reliquia per una temporada avans de re
tornar-la a Vinarós. A 28 de setembre següent, —i des d’ara parla la 
documentació,— va fer extendre un document públic al seu secretari 
Rvent. Cristófol Martínez, prevere, per a que constara la autenticitat 
de la Reliquia; en el qual document, dixá escrit el Comte de Benavent, 
que dita Reliquia era de les que venerava ab major devoció en el propi 
Oratori de son palau de Valladolid. Document i Reliquia foren portats 
per D. Francés Juan al Real de Valencia, aon acudí a fer-se’n cárrec 
mossén Rafel Morell, acompanyat del Comanador de Vinarós D. Onofre 
de Blanes, fent-se la entrega el dia 4 desembre del mateix any, 1610. 
Mossén Rafel Morell es traslladá tot seguit a Vinarós i deposité la Santa 
Reliquia junt ab la Auténtica, en mans del Retor D. Joan Sancho, i del 
Justicia i Jurats de la Vila que ho eren Batiste Pumanyer, Bernat Roca 
i Miquel Piera, quina representació havia ostentat mossén Rafel Morell 
del Concell de la Vila i varíes vegades Justicia.

Com a recort d’eixe fet providencial de la entrega de la Reliquia de
en laSant Sebastiá a la Vila de Vinarós, tots els anys es fa memoria 

festa que’n la Iglesia Parroquial dedica el poblé al Sant Patró el dumenge 
posterior al día 20, ja que en eixe dia propi la festa es celebra a l’Ermita. 
En dit dumenge es la festa al poblé, i la provessó dixant son recorregut 
ordinari, s’allarga fins a la platja, i en el mateix punt aon es tradició que 
arribé el Comte de Benavent i entrega la Santa Reliquia, es girada la 
Imatge de Sant Sebastiá de cara a la mar i ab dita Reliquia el Preste 
beneix les aigües en mig de corprenedors vitors del poblé (2).

La Reliquia es de plata sobredorada d’estil gótic, veent-se en rnfg> 
radere cristal, un osset liare; remata ab una Imatge de Sant Sebastiá, 
al dors de la qual hi ha grabada aquesta inscripció en valenciá: «Esta 
Reliquia doné lo Comte de Benavent, any 1610.»

í"a transcr*urem si tomo terecer «Suplement gráfic».
(2) La Auténtica es conserva en l’arxiu parroquial de la Vila. Per cert que 

sobre eixe important document havia ocorregut un cas que considerem digne 
de mencio per lo que a la part crítica-histórica es referix: shavia extravia! entre 
mtg de tants papers i protocols de l'arxiu, i per molts anys no se n savia res ae 
1 Autentica. Aixis es que—lo de la Santa Reliquia ja només s’apoiava en la fon, 
í* “ í[ad¿C10' puix P> c°P‘a existia en part alguna de dit document. L'actual Anu- 
mfo A r.'-B.°n0’ en els seus mer¡tíssims registres de l’arxiu, tingué el goig de trovar 
?ñSihit!¡Sí1CM aiXls una part dt: la tradició a tindre forga documental
son reí,' í? ’ 31Xu mateix ensenya que les tradicións arrailades en els pobles_ 
contra P * b CS en b°na cntIca’ entres no apareguen documents fidedignes en
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Altres reliquies va rebre la Vila en eixe segle, de les quals passem 
a donar noticia segóns la documentació que es guarda a l'arxiu pa
rroquial.

Reliquia de santa Bárbara Verge i Mártir: La Exma. senyora D.* Ca
talina de la Cerda i Andrade, volent donar una mostra del seu apreci i 
venerado a la Iglesia de Vinarós li regalá una Reliquia de Santa Bár
bara, consistent en un osset posat al pit d’un busto de la mateixa Santa 
tot dorat, el qual té una palma en una ma i un castell a l’altra. Acom- 
panya a la Reliquia la corresponent auténtica firmada per don Joan de 
Valcarce, capellá de la mateixa comtesa; un document sobre’l mateix, 
escrit per D. Joan de Artaca, Secretan del Rei i deis Estats del Comte 
de Lemos; i una carta firmada i sagellada per la comtesa de Lemos en 
Madrid a 9 d’abril de 1617, expresant la bona voluntat ab que fea la 
donació de dita santa Reliquia.

Reliquies de les Sanies: Eleuteria, Eufemia, Gaudiosa, Emerenciana, 
Eufrasia; i deis Sants: Gaudiós, Gaudenci, Feliciá, Ciriac, Valero, Alexan- 
dre, Eufrasi, Climent, Constantí, Policarp i sant Just.—El Papa Urbá VIII, 
segóns Bula del 9 octubre de 1639, doná al Dr. Joan Domingo de Artigosa, 
de la Curia Romana, varies reliquies de Sants Mártirs de les catacumbes 
de Sant Calixte, ab facultat per a conservar-les o distribuir-les conforme 
li plaguera. Quan el Dr. Artigosa passá a la dignitat de Canonge de la 
Metropolitana de Zaragoza, enviá a Joan Bte. Sabater, veí de Vinarós, 
una caixa contenint reliquies deis Sants i Santes avants dits, i una copia 
de la auténtica autorizada per notari públic, encarregant-li que les en
viara a Mallorca, i autorizant-lo per a que prenguera les que foren del 
seu gust i devoció. En Joan Sabater fent us del dret que se li conferia, 
vullgué donar a la Iglesia Parroquial de la Vila, part de cada una de les 
dites Santes Reliquies; i a l’efecte, el dia 29 d’abril de 1645, acompanyat 
del Retor Fra Maties Fraga, del Mestre Miquel Forner síndic del Rvent. 
Clero, i deis Jurats de la Vila Francés Rabassa i Joan Vidal, es presen
taren al notari D. Miquel Febrer davant de qui, en sa propia casa, obriren 
la caixa que contenia les Reliquies i van tallar un trosset de cada una 
d’elles embolicant-les en paper al que escrigueren el nom propi de cada 
fracció. Posades totes eixes Reliquies en una altra caixeta, es deposita 
juntament ab elles, l’acta que va extendre el notari, ab la firma deis testi- 
monis presents, i una copia de la auténtica.

Al cap de vinticinq anys, en morir mossén Cosme Martorell, resi- 
dent de la Parroquial, a 20 mars de 1670, com el poblé el tenia en molt 
bona opinió de santitat, acudí gran glop de gent a sa casa —que estava 
fora muralla a la plassa de Sant Agustí— i comentaren a apoderar-se 
deis objectes que havia usat en vida, per a tindre algún recort d’ell. 
Estant en tal ocasió allí present el capellá de la Parroquial mossén Mi
quel Forner, s'apoderá duna caixeta que estava damunt de la taula escri- 
tori, i en obrir-la trová un escrit que dia: «Reliquies de la Iglesia Parro
quial de Vinarós, autenticades ab acte rebut per Joan Langlada, notari 
de Vinarós.» I acabant de regirar la caixeta va vore en ella les Reliquies,
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quins noms estaven escrits en els papers que les guardaven correspo- 
nents ais 16 Mártirs i Verges Mártirs avans dits.

Mossén Miquel Forner conservá la caixeta de les Reliquies tal mateix 
com l'havia trovada en casa del difunt mossén Cosme, no permitint mai 
que ningú la tornara a obrir. Fins que en 1698, diu la «Memoria» —arxiu 
parroquial— d’aon extraem estes noticies, el dia 27 de joriol mossén 
Forner conversé en la sacristía de la Comunió ab el Dr. Damiá Esteller, 
Beneficiat de la Parroquial, contant-li lo que dit queda, acordant posar 
el cas en coneiximent de l’autoritat competent. I en la Visita Pastoral 
que feu a Vinarós el Bisbe de Tortosa D. Scver Tomás Llanes Auter, 
foren revisats i examinats els documents i Reliquies; i en vista de tots 
els signes d’autenticitat, autoritzá el Sr. Bisbe la pública veneració i 
cuite de dites Reliquies.

El dia 12 d'octubre seguent, des de la Casa Abadía aon havien estat 
depositades, foren traslladades les Reliquies a la Parroquial en solemne 
provessó, ab assistencia de les dos Comunitats d’Agusiíns i Franciscáns, 
i Autoritats de la Vila. En aplegar a la porta de l’Arxiprestal fon beneida 
la primera pedra de la nova portalada que s’anava a construir colocant-se 
en ella algunes de dites Reliquies, i sacaba la solemnitat ab una missa 
cantada a intenció de la Vila.

La Reliquia de Sant Sebastiá, com queda dit, per les circunstancias 
maravelloses que l’acompanyaren, i per ésser la del Patio de la Vila 
estimat des de inmemorial, s’apoderá deis amors més intensos del poblé. 
Tan fon aixina, que l'any 1677 comencé a desarrollar-se una terrible 
pesta que —diu un manuscrit de l’arxiu parroquial— assolava ja algúns 
pobles de la comarca; el Bisbe de Tortosa maná en 8 de joriol que es 
posara a la pública veneració, la Reliquia que més en estima i devoció 
tingueren els vinarossenes, a fi de fer rogatives per a lliurar-se del mal; 
la Reliquia que s’exposá a Faltar major fon la de Sant Sebastiá, i diu el 
manuscrit coetani, que Vinarós es va vore lliure d’aquell «inminent pe- 
rill», donant a entendre que en la Vila no aplegá a entrar la maluria 
aquella.

tan

Que 1 alarma seria gran, es fácil compéndre-ho savent que només 
havien passat uns vinticinq anys des de la última pesia sofrida i de la 
qual parlen les histories regnícóles. Diu la de Morella (1) que en els anys 
1647 al 1651 fon tan mortífera la pesta, que en Valencia van morir cin- 
quanta mil persones, i que en els pobles del Maestrat causá moltíssimes 
victimes, particularment en Sant Mateu, Traiguera, Cálig i Vinarós. Tam
bé en 1 arxiu de la Vila (2) es fa menció d’aquella gran calamitat que 
minvá el veinat «per ruina de la pesta.»

Els documents d'aquell temps parlen del cementeri deis apestats. 
No consta certament aon estava dit cementeri, pero sí la banda de fora 
la Vila que ocupava, pos en un document de «determinacións del clero»

(1) Segura Barreda, t. III, cap. XIV.
(2) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 24.
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es senyala entre les tandes en que estava dividit el poblé per ais enterros, 
les que per al Nordest feen cap al «barri de les ánimes i cementen deis 
apestats» en el camí d’Alcanar. El lloc del barri de les ánimes i dit cemen
ten, deuria estar cab a lo que avui es barri de Sant Pere i carrer de les 
Animes, quin nom ja sugerix el motiu per el que l'heretaria.

La tradició senyala prop d’allí un hospital, aiximateix per ais apes
tats, dit «l’Hospital de la Illeta», perque formava una petita illa a la vora 
del mar el lloc aquell, que es el tros aislat de cases entre la plasseta de 
Sant Telm i el carrer de l'Angel. Conta eixa tradició que’ls vinarossencs 
aterroritzats per tanta mortaldat a causa de la pesta, sen pujaren a l'Er- 
mita a demanar, plorant, la protecció de Sant Sebastiá quina Imatge, 
plens de fe, baixaren tot seguit a la Vila, passejant-la en emocionant pro- 
vessó per tots el carrers i arravals, passant i tot per davant de l'Hospital 
de la Illeta aon els apestats s’aclamaren a crits al Sant Patró. Aquella 
nit els atacats de la pesta allojats en la Illeta, van vore a Sant Sebastiá 
en forma de jove senyor pie de llum que passant de Hit en Hit, a tots els 
dixava curáis. En fer-se de dia, vegeren que totes estaven lliures del ter
rible mal contagios, i no cal dir l’entussiasme de la Vila per Sant Sebas
tiá al que asseguraven haver vist els malalts ja bons i sans de la Illeta.

Aquesta tradició está continguda en una de les estrofes —la octava— 
deis Goijos al Sant Patró de Vinarós.

Es la primera vegada, eixa de 1650, que trovem la baixada de la 
Imatge de Sant Sebastiá des l'Ermita a la Vila; pero, encara no docu- 
mentalmenl, sino tan sois per tradició.

Com la devoció a Sant Sebastiá era tanta i tan popular, el ConceU 
de la Vila, en 25 juny de 1654 acordá fer construir una nova Imatge que 
en el poblé sustituirá a la de l’Ermita, i ademés seria per a portar-la a les 
provessóns del Corpus i a la de la bendició del mar que es celebra en la 
dominica infra octava del 20 de giner. La nova Imatge fon beneida el 
dia 6 juny de 1683 en la iglesia de Sant Francés, aon acudí en solemne 
provessó el Clero i les Autoritats de la Vila, acompanyats de gran con
currencia del poblé. D’allí, beneida la santa Imatge fon traslladada en 
triomf a la Iglesia Parroquial aon se la colocá en la Capella de la Comu- 
nió (1). Com esta Imatge es mes xicoteta que la tradicional que es venera 
a l’Ermita, la festa que se li fa la dominica después del 20 de giner en la 
Vila, la denomina el poblé «la festa de Sant Sebastianet», diferenciant-la 
aixis de la que es celebra el dia propi dalt a l’Ermita.

Documentalment apareix ja en eixe segle que Sant Sebastiá té a l’Er- 
mita altar propi, el qual sembla seria construit entre els anys 1630 i 
1633. Fins aleshores, el Sant Patró havia sigut venerat a Faltar major, 
a un costat de la excelsa Patrona (2).

El dia 31 giner de 1682, el Síndic (3) de la Vila es presentó al Capitol

(1) Vicie Capitol XXIV.
(2) Vicie Capitol XIII.
(3) Arxiu parr. de Vin. Llibre «Determinacións del Clero» m. s. del qual son 

totes les noticies de rogatives que seguixen.
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del Clero i demaná que fos servit «pujar de pregarles» a Nostra Senyora, 
puix es palia de molía sequia. Quan aixó es demanava, ans de baixar a la 
Mare de Deu de la Misericordia, primer de tot se li fecn rogatives en la 
Parroquia, cantant-se una Missa i les Lletanies durant tres dies; acabades 
les rogatives se pujava a l’Ermita i celebraven una Missa a intent de la 
Vila els Beneficiáis que havien pujat, i se’n cantava un’altra aixis 
les Lletanies de la Mare de Deu, demanant-li el benefici que es volia 
alcanzar. En eixa rogativa de que fem menció, nomos en pujar a l’Ermita 
va ploure en abundancia i no va caldre baixar la Santa Imatge a la Vila. 
Com era costum en tais cassos, el Síndic de la Vila, en 15 de febrer 
següent torná a presentarse al Clero i li demaná que tornara a l'Ermita 
a donar gracies a la Patrona, cantant-se un Te-Deum, per haver plogut 
com se demanava.

L’any 1687, la Imatge de Nostra Senyora de la Misericordia fon bai- 
xada dos voltes a la Vila en rogativa per les necessitats que es dixaven 
sentir: en 23 d'abril, per una gran sequia que arruinava els camps, i en 
26 d’abril a causa d'una plaga de llangosta que assolava el terme. D'aixó 
últim, es llig a les «Determinacións del Clero»: «i per ser lo cas tan sin
gular, de tanta necessitat i aflicció i per altres causes i motius se resol- 
gué se fessen a esta Soberana Senyora i Mare nostra i de Misericordia, 
aquelles rogatives se li feren en la necessitat de l’aigua, y acabades les 
rogatives peí Rvent. Clero, se feu per la Vila un novenari de rogatives.»

Com havem dit en son lloc, la festa de la Patrona es celebrava el dia 
25 de mars, —festa de la Encarnado, i acudien a l’Ermita junt ab els 
vinarossencs, peregrinacións de molts altres pobles. Mes, com dita diada 

en Quaresma, la Vila desitjava canviar la festa per a que es poguera 
celebrar ab tota alegría. I el Concell de la Vila, per esta rao, en 21 maig 
de 1 any 1688, ab Vot solemne de celebrar la Festa de la Mare de Deu 
de la Misericordia ab tot esplendor, acordá trasladarla al dumenge de 
la octava de la Ascensió del Senyor, quin acort encara avui es seguix.

Entre la documentació desapareguda de l’arxiu municipal, están les 
«Mans de consells» de 1599 al 1627 que encara consten a l’lnventari de 
1 any 1879, i les pertanyents ais anys compresos entre 1663 i 1696 que ja 
no consten. Mes, el Vot de la Vila, encara que no es trove l'acort original, 
es indubtable, ja que d’ell se’n fa referencia en altres documents com 
en 1 acta de la Vila del 19 maig de 1700 que mes avant copiem al capítol 
XXXII.

com

cau

En 17 d abril de 1690 es repetí el mateix de l’anv 1682, plovent quan 
s acudí a 1 Ermita a demanar el benefici de l’aigua, repetint-se les matei- 
xes ceremonies de costum a petició del Síndic de la Vila.

En 20 setembre de 1 any 1696, D. Jordi de la Figuera, Governador de 
Sant Mateu, vingué a Vinarós i li digué al Síndic «que havia tengut 
propi en que se li dona avis com el Rei d'Espanya Caries II (q- D. g ) 
estava combregat de enfermetat corporal y ab perill de la vida y també 
que havia fet testament, y aixi que li encarregaven en sa carta que se 
feren rogatives publiques per la salut de sa Magestat, y aixi que ja es

un
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veu quan gran era la necessitat y quanta ruina mos pot seguir de la pér- 
dua del nostre Rei.» Comunicat aixó al Clero, es resolgué cantar una 
missa ab el Santíssim patent i una Lletania de la Mare de Deu, i que al 
dia següent 21, es baixara la Patrona. El Síndic de la Vila demaná que 
per a major esplendor, tots els matíns es diguera una missa solemne i 
Llctanies, i per la tarde es cantaren Completes i Coijos; i en quant a la 
forma d’entrada i vinguda, es cantara la Lletania, i al rebrela la provesó 
que ixiria d'ací, l’himne del «Ave Maris Stel-la». Dins del novenari es va 
rebre la noticia de la salut del Rei, i l'últim dia es celebrá el Te-Deum, 
Missa solemne i Provessó general. El dumenge següent, ab tota solem- 
nitat fon retornada la Mare de Deu a l’Ermita.

A 11 maig de 1698, estant reunit en Capítol el Clero, es doná lloc per 
a que entrara el Síndic de la Vila qui rcpresentá que «atenent que la 
necessitat d’aigua es molt urgent, ha acordat se baixe a Nostra Senyo- 
ra de Misericordia y que servixca el Clero recibir-la en la solemnitat de- 
guda, y aixi s'ha passat recado a les dos comunitats». També s'acordá 
que des de les cinq del matí fins al toe de l'Ave Maria, tots els capelláns 
feren vela ab sobrepellís, per turno de dos cada hora, comengant el més 
antic i el més modern. Ademés, que tots els carrers i ravals acudiren 
a fer vela per hores que se'ls senyalaria. Fet tal com s’havia acordat, va 
estar la Mare de Deu de la Misericordia nou dies en la Vila, fentli al matí 
Missa i Goig, i per la tarde Completes i Lletanies i altres devocións. 
El 20 de maig, a les dos de la tarde, es restituí en provessó general la 
Patrona «a sa santa casa».

Tanta era la devoció que a l’Ermita hi havia que diu el «Llibre de 
determinacións del clero» que este tenia obligació de dir allí missa tots 
els dumenges.



CAPITOL XXII

Els Gremis: fusters; llauradors; mariners. Escoles. Bous. Bules deis 
Papes. La fragata de Sant Telm. Orde del Corpus. Benedicció del 
terme per Sant Gregori i per Sant Josep. Una plaga de llangosta 
contada per Guillo.

Els Gremis tan potents i ben organitzats com quedaven a últims 
del segle XVI, seguixen al XVII el llur camí prósper i ascencional des
arrollad els programes vivificadors que contenien els seus progressius 
estatuís.

En 1601, a 6 de mars, trovem un contrate del Gremi de fusters i 
mestres d’aixa, ab Vicent Mestre, per a que pintara i daurara el retaule 
de la Cofraria de Sant Josep en la Parroquial. Dit contrate no va tindre 
efecte; i a 2 febrer de 1604, apareix nova apoca del notari Gabriel Baya- 
rri ajustant «lo daurar y pintar lo retaule» ab l'artiste vinarossenc Josep 
Pasqual. Diu aixis el curios document que descobrix ademes els noms 
deis majorals i d’altres vinarossencs d’aquell temps (1): «En el nom de 
Deu, jo Josep Pasqual pintor y daurador de una part y de altra Antoni 
Anglés y Felip Molés, majorals de la contraria del gloriós Sant Joseph 
digne espós de la Inmaculada Verge sens manzilla, Miquel Martorell, 
Joan Messeguer, Joan Queixal, Antoni Doménech, Monserrat Nicolau, 
Gabriel Doménech, menor, Melchor Rabassa, Gabriel Gombau, Sebastiá 
Oliver, Miquel Verdera, Cosme Martorell, Cosme Forner, Bernat Pasqual, 
Bertomeu Gil, Monserrat Verge, Nofre Figuerola, Antoni Oliver, Batiste 
Forner, Agostí Orpinell, March Sancho, Joan Tem Lluch y Bernat Mira- 
lies, tots confrares de dita contraria i officials de fusta de altra... que 
sobre daurar y pintar lo retaule de dita contraria es tractat y concordat 
lo seguent, qo es, que lo dit Joseph Pasqual promet pintar, daurar y es- 
granar dit retaule ab or fi, colors y cendres fines y de la manera que mi- 
llor pora conforme requerix l’art de pintura... y la dita contraria eo 
nosaltres los dessusdits per aquella, prometem donarli per son salari 
y treball Mil y siscents real castelláns desta manera pagadors: doscents 
reais de bestreta ara de present y lo restant en quatre pagues... segóns 
se diu mes llargament en la capitulació que mossén Rafel Martí Morell

(1) Arxiu parr. de Vin. Baldufari de G. Bayarri, a. 1604.
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prevere Rector de dita confraria ha fet de sa ma, la qual tenen los majo- 
rals fermada de la ma de dit prior y de ma del notari infraescrit... Tes- 
tics Tomás Armelles y Tomás Meseguer, agricultors de Vinarós.»

El Gremi deis llauradors a causa deis grans gastos tinguts per a l'es- 
plendor de la seua Cofraria del Salvador, aixis com per a fer cara a altres 
proiectes que tenia, acudí a nous mitjos d’ingresar fondos; per aixó, 
l'any 1608, van acordar ixir a demanar per les eres i els camps, i per les 
cases, en temps de la sega i de la collita de les garrofes. Tots van rebre 
l'acort molt be, i els ingresos del Gremi anaren aumentant de manera 
que es pogueren atendré totes les obres i necessitats deis agremiats. L'any 
1612, estant de Visita Pastoral en la Vila, el Bisbe de Tortosa determiná 
que totes les Confraries assistiren a les provessóns de Corpus ab les seues 
respecíives Imatges i peanyes, a fi de contribuir tots a donar més lliu- 
ment al cuite del Santíssim Misteri. Com la Cofraria del Salvador no
tenia altra Imatge que la del seu altar, a fi de no tocar eixa, maná cons
truirme una de nova per a les provessóns ab la peanya corresponent. 
Dita Imatge i peanya, l’any 1632 foren pintades i daurades per Partiste 
Joan Moreno, ab ocasió que estava daurant Paitar major de la Iglesia 
Parroquial.

A 14 maig de 1634, el Pontífice de Roma Urbá VIII expedí una Bula 
en la que lloava i beneia i enriquia d'indulgencies a la Cofraria deis llau
radors del Santíssim Salvador; prova evidentíssima de la gran impor
tancia i renom adquirits.

Els fondos del Gremi els constituien el sou que es pagava a l'ingre- 
sar, i els sis diners anyals com a cuota deis confrares, además de lo que 
es recollia en la almoina de garrofes, blat i vi que es demanava al temps 
de les collites. Al cap d’algúns anvs, en 1689, lo que es donava voluntaria- 
ment de les collites, com ja havia entrat a costum per tots admesa, passá 
a ésser cosa obligatoria, acordant-se que’ls cofrares pagarien cada any 
un cánter de vi i una arroba de garrofes de la collita, o be dos cánters de 
vi i mitja barsella de blat, dixant a elecció el fer aquella almoina anyal 
en una d'eixes formes.

Ja era antiquíssima la costum deis Gremis celebrant les seues festes 
ab corregudes populars de bous. L’any 1624 s’escriu en una determinació 
que era costum correr un bou de mort la vespra de la festa del Salvador, 
i correr joies el dia de la festa per la tarde. L’any 1689 es parla de la 
obligació que tenien els majorals de pagar sis bous, además del de mos- 
tra que tenia de corre’s la vespra; completant-se les festes ab el juglá 
—o siga donsainer i tabalet,— joies, iluminacións i altres divertiments.

Tocant a la festa religiosa igualment es lluien bona cosa. Per la
om consta en una determinació devespra del Santíssim Salvador 

l’any 1689,— es cantaven Vespres, Completes, Maitines i Laudes. I el dia 
de la festa hi havia Missa de Comunió General, es cantaven Prima, Tertia, 
Sexta i Nona, i Missa solemne ab sermó; per la tarde, Vespres i Com
pletes, Provessó general i cant deis Goijos al final. Al sendemá es cantava 
un aniversari general solemne per a tots els cofrares difunts.

1



JOAN M. BORRAS JARQUE

■ ademes de la Cofraria de Sant Telm erigida 
El Gremi de marinequeda historial,- 

en la Iglesia Parroqma ^3 acjv0cació de Sant Telm en el monestir deis 
altra Cofraria baix a ^ Bisbe de Tortosa D. Pere Manrique aprobá 
frares Agustíns, any ^ j per decret de 1614 confirmá la aprobació
ds estatuís en JUIV Madrid lo que demostra la solemnitat que aquells 
el Nunci Apostílle en Ma . B al¡¡ seus Gremis, cons int
"n de pro"=r ad ells, com no.abUi.at per a la Vila.

L'acte d’admissió deis agremiats era molt serios. Davant de les Auto- 
ritats de la Vila, deis majorals, d’algúns cofrares i del notari qui rebia 
escriptura pública de l’acte, el qui ingresava devia jurar la observancia 
de totes les constitucións de la Cofraria, obligant-se ab la responsabilitat 
de tots els seus bens. Aquí va una acta notarial curiosíssima sobre admis- 
sió de algúns confrares (1):

«Anno a nativitate Domini 1615 die vero intitulato 31 Maji personal- 
ment comparegueren Josep Banasco, Caries Ros, Fransés Trifú, Joseph 
Ampurdá, Miquel Torres, Visent Banasco, Joan Fransés Trifú, Pere Cal- 
senes, Batiste Trifú, Joan Pau, Antoni Coreu, Rafel Forner, Joan Barberá, 
Geroni Bcndrich, Fransés Martell, Agostí Vives, Bertomeu Revest, Mi
quel Vix y Antoni Majero, tots mariners de Vinarós y habitadors unáni
mes y conformes convocats y ajuntats en lo monastir del gloriós Sant 
Telm en la selda prioral en presencia de Joan Batiste Gavaldá, ciutadá 
i loctinent de Comanador en la present vila, los quals digueren que a sa 
notisia era pervengut que en 6 de juliol de 1610 fonch fundada german- 
dat y confraria de mariners en la present vila en la Iglesia del gloriós 
Sant Telm que es de frares del gloriós Sant Agostí en la capclla major 
sots los pactes y capitols en dit e precalendat acte contenguts, los quals 
vo en a si teñir y expressar e enaprés fonch per lo Doctor Fransés Gil, 
.can General per Don Pedro Manrique Bisbe de Tortosa dita confrater- 

mtat y geimandat decretada y posada en aquella son autoritat y decret 
en dos del mes de juny 1611 ultimamen i Antoni Cajeta nuntio aposthó- 
ich revalidada et de novo autenticada decretada y aprobada dita confra- 
ernitat y germandat dat en Madrid a 3 de setembre de 1614 ais quals 

tundasio y decrets habeatur relatio, dihen
de dita confraria y esser tenguts a tots los carrechs y obligasións que los 
Zir, 6 aqlU6 a caPdularen y los guardarán inviolablement sots 

g 10 e sos bens ; e com fos present Cosme Ferrer, altre deis majo- 
rais en lo present any nomenat per ells mateixos y altres deis fundadors 

que a aque s aceptava com de fet acepta en confrares de dita Sta. 
L-ontraria y tana aquells assentar al escrivá en lo llibre deis confrares; 
de totes les quals coses requeriren los sobredits a mi dit Cristofol de 

e esma os ne rebés acte públich e que ni aja memoria en lo esdeveni- 
dor, lo qual per mi los fonch rebut en la Vila de Vinarós en lo dia, mes

122

va instituir una

que volen esser confrares

(1) Arxiu parr. de Vin. Protocol de Ledesma, any 1615.
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y any desusdits. A totes les quals coses foren presents testics Joan Telm 
mestre de aixa y Fransés Palau, menor de dies, peixcador de Vinarós.»

El gran zel deis mariners els havia portat a la fundació d'eixes dos 
cofraries del mateix Gremi en diferents iglesies; mes, com aixó es va 
vore que constituía un perill que podría donar lloc a lamentables des- 
armonies, ben pensat per tots, efectuaren la unió de les dos dites cofra- 
i'ies l’any 1617, ab l’aprobació del Diocessá. Dos anys més avant, con- 
seguien els mariners de l’altíssima autoritat del Papa Paule V, que els 
honorara en 1619 ab una Bula alabant, beneint i indulgenciant llnr 
Gremi de Sant Telm unit en les dos cofraries.

La festa de Sant Telm la celebraven els mariners ab tota pompa en 
la Parroquial el dia propi; i el dumenge següent es repetía la festa en 
el monestir deis Agustíns, que per titolar-se de Sant Telm conforme a les 
condicións de la fundació, els mariners li tenien la natural benevolenga. 
Ademes, els mariners tenien molla relació ab el Convent deis Agustíns 
perqué d’ell era el «dret deis país» des de la acequia fins al cantó de la 
plasseta de Sant Telm ; de manera que totes les embarcacións que per 
tal indret entraven o eixien, usaven d’aquells país per a la maniobra i 
pagaven al monestir els drets corresponents.

També atenien els Gremis, ademes de la religiositat, pietat i hon- 
radés deis socis i progrés de l’ofici, a la necessaria instrucció escolar. 
Els llauradors ja dixem dit que tenien una Mestra de xiquetes, quina 
costura estava en la casa social de la plassa del Salvador. Aiximateix els 
mariners tenien una altra escola per ais filis des agremiats. Les referen- 
cies d’aquell temps diuen, que la escola deis mariners era la més impor- 
tant i més ben dotada de la Vila. Estava en la casa cacial que tenien a la 
plasseta de Sant Telm. Les dos cases socials deis llauradors i deis mari
ners, situados en les plasses deis seus respectius Titulars, tenien a la 
frontera una capelleta del seu Sant, com encara avui dia es veu, i des 
de’ls dos extrems de la Vila irradiaven l’amor al treball, a la virtut i a la 
cultura.

Quan algún mariner estava malalt, se li donaven tres quinzets diaris, 
cantitat aleshores molt més apreciable que avui dia, com ho demostren 
els cónters d’aquell temps en que, —per a posar un eixemple,— mitja 
lliura de llangostíns valia tres diners, o siga cinq céntims i mig! (1) Ade
mes, com era general en els estatuts de totes les cofraries, els socis que 
patiren d’alguna necessitat, eren ajudats en tot lo que fora possible. Per 
a cumplir ab tantes atencións, el Gremi deis mariners cobrava deis mer- 
cants dos diners per cada lliura que tenien de ganancia. El Gremi aplegá 
a tal prosperitat i altura que fon l’admiració de propis i estranys.

I no solament el Gremi deis mariners mirava peí benestar deis seus 
associats, sino que prestava els seus servicis a benefici de tota la Vila,

(1) Al Apéndix de Folk lore, en el segón tomo, es vorá alguna nota de preus 
que avui dia mos ha de semblar increíble, per més que en este primer tomo es 
troven també diferents eixemples.
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perseguint en el mar ais pirates moros que ab freqüencia apareixien 
per la costa. Per a que eixa defensa de la Vila tinguera tota la possible 
eficacia, es va construir una fragata que fon beneida graciosament peí 
Clero el dia 2 juny de 1695, en la festa que’l Gremi va celebrar a llahor 
de Sant Telm. La construcció de la fragata havia estat acordada peí 
Concell de la Vila en 17 d’abril de 1669 d’acort ab els mariners quin 
Gremi entregá 400 lliures d’una vegada, contribuint els demés veíns 
per a lo que faltara. Des de que's va botar a l’aigua la fragata de Sant 
Telm, la Vila ja va poder quedar més tranquila contra els terribles cor- 
saris moros que de tan en tan conseguien apresar i fer cautius a algúns 
vinarossencs.

Va suceir en eixe segle que algunes Cofraries volien ésser conside- 
rades ab més prerrogatives per damunt de les altres, ocupant els llocs 
preferents en les provessóns a que havien de concurrir. De tal manera 
es van posar les coses que hi hagué necessitat de que intervinguera el 
Bisbe de la Diócessi D. Alfóns Marqués de Prado com autoritat compe- 
tent en semblant assumte. El qual, en la Visita Pastoral que efectué en 
31 maig de 1613 maná l’orde en que cada Cofraria havia d assistir a les 
provessóns conforme a la antiguetat de cada una. Diu eixa notable dis- 
posició (1):

«Item instant los Jurats de la Vila de Vinarós y presents los majo- 
rals de les infrascrites confraries mana y ordena sa Senyoria que attés 
que será en gran diminució del cult senvaladament de ¡a processó del 
dia de Corpus dexar de exir les confraries ab sos patróns y andes y 
tabernacles dells y assó per lo ducte y pretensió del lloch que cada una 
delles ha de ocupar y orde que ha de guardar en dita processó y attenent 
que la ordinació de preeminencia segóns lo Consili de Trento toca en 
totes maneres al ordinari y que en ninguna manera millor se pot ordenar 
dita preeminencia que tenin conte a la antiquitat de la fundasió de dites 
confraries. Per qo ab acuerdo mirades les antiquitats de cada una de 
dites confraries segóns sa antiquitat gradué y ordené la eixida de aquc- 
lles en esta forma: que en lo lloch mes preeminent vaje lo Tabernacle 
de la Concepció de la Verge Maria; en segón lloch lo de Nostra Senyora 
del Roser, en tercer lloch lo de Santa Ana, en quart lloch lo de Sant 
Joseph, en quint lloch lo del Salvador, en sisé lo de Santa Llúcia, en 
seté lo del nom de Jesús, en vuité lo de Santa Bárbara, en nové lo de 
Sant Pere y en decé lloc lo de Nostra Senyora del Socos; interposant 
per dit orde y graduació sa autoritat y decret y per la inobediencia deis 
que no eixirán o eixint interrompran aqueste orde, los posa per cada 
volta vint lliures de pena, pagaderes no deis bens de la confraria sino 
de bens propis; y este orde se ha de guardar en quansevol atres ocasións 
que ixquen y també en los bacíns que acapten per la Iglesia; presens los 
dits Jurats y majorals y ningú contradigué en res.»

(1) Arxiu parr. de Vin. «Llibre de Ies Visites Pastorals» m. s.
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Aiximateix en els manuscrits del segle XVII arxivats en la Parro
quial, consta la antiguetat de la festa de Sant Gregori en la Vila. El dia 
4 raaig de 1675, el Síndic Damiá Doménech representé al Clero per orde 
de la Magnífica Vila que «la Vila havia determinat que el dijous primer 
vinent que contarem nou del mes de maig, dia del gloriós Sant Gregori, 
celebrar solemnement festa, qo es Missa cantada, vespres y processó gene
ral en honra del gloriós Sant, pera que per sa intercessió sia servit el 
Senyor suspendre y extinguir la plaga que tan temps ha patix este poblé, 
de la cuca en les vinyes. Fonch determinat per tots los Reverents nemine 
discrepante se fassa segóns la súplica de dit sindich. Aixi mateix se 
determina en la mateixa petissió vagen tres o quatre sacerdots per lo 
terme pera fer les bcnediccións acostumbrades.» Aquesta provessó de 
Sant Gregori es celebrava pcl Caminas, al matí, fent-se la benedicció del 
terme, i en tornar a la Iglesia es cantava la missa solemne. La benedic
ció del terme s’efecluava ab aigua passada per les Reliquies i Cos de 
Sant Gregori que es veneren en Navarra, aon cada any anava un llaura- 
dor enviat peí Gremi del Santíssim Salvador.

Un’altra benedicció del terme es celebré per la festa de Sant Josep, 
el 19 de mars, dalant del segle XVII. El gloriós Patriarca tan venerat 
per la Cofraria deis fusters, ho era molt especialment de tot el poblé; 
tant, que l'any 1683 el Concell de la Vila, fent-se intérprete deis senti- 
ments del poblé, declaré a Sant Josep el primer entre els Sants Patróns 
menors de Vinarós. Al «Llibre de Dcterminacións del Clero» d'aquell 
temps, hi ha la seguent acta: «En 18 de Mars de 1677. Están convocats 
y congregáis en la sacristía al so de campana, lloch acostumat ahon per 
semejants actes y negocis se té capítol, presidint lo Doctor Joseph Mira- 
lies Ecónomo, Gavaldá, Rabasa, Joan Gaspar, Pujalt, Crus, Benrregart, 
Gil, Gisbert, Bo, Forner, Batiste, Diego, Espinos, Castell, Ledesma, Fe- 
brer, Damiá y Joseph, tots presents y Beneficiáis representant la major 
part del Reverent Clero. Lo sindich de la Vila representé que tots los 
anys, dia de Sant Joseph se acostuma celebrar una missa cantada ab 
diácono y subdiácono y fer prosessó general en que es va a una Creu 
que está com qui va al Camí de Célig, pera que per intercessió del Gloriós 
Sant Joseph, nostre Senyor vullga aplacar los danys que causa la cuca en 
les vinyes y fonch determinat per tots los sobredits nemine discrepante 
que es fassa en conformitat com lo sindich de dita vila demana.»

Eixa provessó tradicional a la Creu de Sant Josep per la Primavera 
que encara s’efectua,— resulta molt típica, perque tots van ab rams 

de flors del temps, i alentorn de dita Creu, quan es fa la benedicció so
lemne, els alsen cridant vitors al Sant Patriarca.

Cab a darreries del mateix segle, en 1687 mes de setembre, aparegué 
una gran plaga de llangosta i per més esfor<;os que es posaren en práctica 
per a cntinguirla, res de bo es podia conseguir. Era Justicia el Doctor 
Guillo qui deixá escrit del seu puny eixe cas del qual diu (1): «En esta

(1) Arxiu parr. de Vin. Una nota al Llibre de baptismes de 1688.
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gran aflicció es veya esta Vila, quant arribat lo dia del gloriós Patró 
Sant Vicent Ferrer fill y Patró de este Regne, improvisament desapare- 
gué y extingué tanta multitut y afaram de llangosta, que jamay sena ha 
aparegut ra$a alguna... Lo cert fon que es desaparegué y no podía ser 
volan perque encara no volava, lo dia del gloriós Sant Vicent Ferrer que 
com a Patró de este Regne intercedí en Deu Nostre Senyor pera que el 
lliurés de tan gran plaga.» Diu aquella nota gráficament que la llangosta 
era tanta que «no deixava palla en los camps ni crosta verda que no devo- 
rás; al pie del sol volava tan espesa quel cubría com un mal nuvol». Per 
a combatre la plaga es decretó «una dula de bacóns» i tots els veíns 
passejaren pels camps ais seus insaciables porcells que van tragar tanta 
cria de llangosta que es pensó s’havia acabat ab el pcrill. Mes, en mars 

i abril seguent, any 1688, van vore reviure la plaga de manera terrible. 
«Se donó providencia a que tots los dies ixqués molta gent per barris y 
cosint quatre llan^ols, al mig se posava un saquet o coixinera y estenien 
los llangols; en los sombreros y rams anavent aoixant poc a poc perque 
encara no tenia ales y en haverni molta la feen caure al sac y dallí la 
posaven en un clot, la cremamen y posaven térra damunt: altres perso
nes la anaven cremant en argilagues, pero no si coneixia mes que en 
traure una escudella daygua del mar». Per fi, el dia de Sant Vicent, com 
escriu el Dr. Guillo, desaparegué de rcpent la plaga. Algúns veíns digue- 
ren que havien vist un estol de pardalots blancs i negres que havent ixit 
del mar, volaren pels camps devorant quanta llangosta trobaven en un 
dir Jesús, i tot seguit s’enlornaren mar a dins. El poblé va mirar el fi de 
la tremenda plaga com un favor especial del Sant valencia per excelencia, 
a qui tres sigles arrere l’havia elegit per mig de son Parlament com a son 
llegítim i mes autoritzat representant en el famós plevt de la Corona 
d’Aragó.

Al gloriós Pare Sant Vicent Ferer se l'havia dcclarat entre els Pa- 
tróns menors de la Vila peí Concell a 5 juny de 1683.



CAPITOL XXIII

Benifassá i els seus Abads vinarossencs. Fundado del convent de Sant 
Francés.

Quan el Rei D. Jaume el Conqueridor va fer-se amo, en el segle XIII, 
de les crestes de les montanyes morellanes que li havien de donar pas 
triomfal fins a les nostres platges mediterránees, fundá en aquelles altu- 
res el Monestir de Benifassá ab monjos del Cister de Poblet, que havia 
d’adquirir gran celebritat. Ocupá dit Monestir el centre del territori aon 
están els set pobles que formen la Tinensa que son: Ballestar, Castell 
de Cabres, Fredes, Bel, Boixar, Corachar i La Pobla de Benifassá. El 
cavaller Guillem de Cervcra, Senyor de la Tinensa peí Rei Conqueridor, 
cedí la Senyoria ais monjos del Real Monestir de Poblet; D. Jaume I 
confirmá la cessió en 1233, i quedá fundat el Monestir de Benifassá.

Els Abads de dit Monestir tenien la Senyoria sobre els set pobles de 
la Tinensa, i sobre Vallibona i Herbeset; i además, en l’orde espiritual 
gojaven de certs privilegis com l’ús de la mitra i del bácul, i el poder 
eixercir algunos funcións episcopals que posen de relleu la alta conside
rado de que estava revestida aquella dignitat abacial.

Des de’ls comengaments d'eixc famós Monestir, Vinarós ja va tindre 
relació ab ell. El mateix fundador d’un i altre, el Rei En Jaume I, l’any 
1246 doná des de Valencia un privilegi al Monestir de Benifassá per a que 
pugueren pasturar i abcurar els remats dins del terme de Vinarós (1). 
I en 1252, a 15 de joriol, li doná al Monestir un tros de térra de trenta 
jomáis entre Alcanar i Vinarós, per a que dits remats tingueren lloc 
propi d’estada; aixis com a 14 d’octubre de 1253 li entregá el vilar de 
Irta —Penyíscola—. (2)

Mes, aquesta relació culminá en el segle XVII i següent, degut al 
notable contingent de vocacións que li proporcioná al Monestir la nostra 
Vila, que sobreixí en monjos que alcanzaren per la seua ciencia i virtut 
la Mitra Abacial, donant dies de gloria aixis al Monestir que regiren, 
com a la Vila que’ls doná a llum.

Bo es, que a la galería de vinarossencs preclars que en tot orde de 
la activitat humana anem formant en esta Historia, afegim els noms

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 136. 
(2) Huici, «Colee, diplomática», t. I.



JOAN Ai. BORRAS JARQUE 

co^patricis nostres, honra de la Orde del Cister i glo-
128

Prelats¿'aquestos
ria de Vinarós. vjnarossenc de Benifassá fon Fra Damiú Ferrer

(1) El PrlW.eC. també a Jutge Contador de la Diputado de Valencia. 
Gotnbau qui ap.,gtre fjH de Vinarós, el dia 20 joriol de 1614. Fon batei- 
Va náixer eixe 11 u mossén Vicent Arnau, essent padríns Francés
jatel m.a5J,X ‘rjta Esteller, esposa de Miquel Martorell, mercader. Els 
Ferrer i MaA°tQni ¿ Isabel l’educaren cristianament, i molt jovenet in- 

io al Monestir de Benifassá. D'allí, coneixent l'extraor- 
novici, l'enviaren al colege de Huesca aon s’acabá

seus pares 
gresá per a monjo 
dinari talent del jove 
de formar científicament i religiosa. Fronte es dona a coneixer com 
a orador prestigios, essent famosos els sermóns que feu en la iglesia de 
Santa Clara de Tortosa i a l’Ermita de la Font de la Salut que'n aquells 

de fama nacional. Dixá manuscrits una colecció de sermónstemps era
en un tomo en 4.° Quan tenia 42 anys d dat, en 1656, fon elegit Abad de 
Benifassá. A l'any seguent, celebrá allí un Capítol provincial per al que 
tingué que posar a proba les seues extraordinaries facultats. Els pobles 
de la Tinensa van moure per eixe temps algunos qüestións que l'Abad 
Ferrer va resoldre ab esperit de justicia i de tacte que portá la pau i 
benestar a tots els seus vassalls.

Fra Damiá Ferrer fon el primer Prelat vinarossenc que la Vila tin
gué el goig de vore dins deis seus murs, ja que acompanyat per quatre 
monjos vingué per a les festes de la inauguració de la Iglesia de Sant 
Francés oficiant de Pontifical.

La dignitat Abacial durava quatre anvs, i en dixarla, els monjos 
satisfets de la sabiduría i prudencia de Fra Damiá, l’elegircn per al i- 
portantissim cárrec de Definidor. I en 1668 el tornaren a elegir Abad. 
Durant eixe quatrieni reformá ab ánima dartiste el magnífic temple del 
convent , i altra volta tingué que posar pau entre els pobles de la Tinensa
que mal aconcellats, havien aplegat i tot a entrar iradament en el Mo- 
nestir.
1¡ t *>er.t<'rcera ve§a^a' a 1 any 1676 fon al^at a la Dignitat Abacial. Ara 
entrp e' seu consabut esperit justicier i prudentíssim,
diñe d i onesl’r 1 Vinarós, sobre els drets d’herbatge que la Vila tenia
11 C ^rn?e . e Monestir, en reciprocitat deis que eixe tenia en aque
lla, per pnvilcgis des de la fundació.
tir í ° fe^n quatrieni Abacial, havia vist acabar la torre del Mones- 

j Cnne, terc-er quatrieni maná posar en ella dos campanes.
Damiá t/ 6 i- ,Ster' en vista ^els §rans mereiximents de l'Abad Fra 
Damia Ferrer, 1 elegí Vicari General

ím-

en 1677, per a l’Aragó i Navarra.

Coleee Mávim D^t>eaT ^?nast^rio de Benifaza» manuscrit que es conserva al 
crónica del l^Sult^,-eí.Sarriá ^Barcelona). Dit manuscrit compren la
Joan Gisbert i tradina^ ^ 144;511í‘ns aI l604. escrita en valencia per Fra Miquel 
pletá els AnálVfinc drda al,S„ste'!á Per 1>Abad Chavalera, fill d'Alcanar, qui com- 
vinarossenj^ Ldímá 809 D ahl están extrcts les noticies sobre els Abads
vinarosscncs, ademes de les que proporcionen els arxius de la Vila.
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Aquell mateix any, en 18 de setembre sen volá a la eternitat l’án' 
quell primer Abad vinarossenc de Benifassá; el primer Prelat 
Vinarós que inaugurava la serie gloriosa que tenia dañar 
de segle en segle.

Fra Roben Forner fon el segón Abad vinarossenc de Benifassá ele- 
git l’any 1696. S’havia donat a conéixer Fra Robert Forner com una 
inteligencia sobirana, en temps de l’Abad sanmatevá Fra Manuel Castell 
qui el delegá per a que anara a Madrid com el millor jurisconsult 
a defendre el Monestir en algúns difícils pleyts que s’havien

ma d’a- 
fill de 

continuant

per
promogut.

Tanta fama va adquirir que se li conferiren els molts importants cár- 
recs de Calificador del Sant Ofici i Diputat del Regne.

Elegit Abad, tingué que oposar-se a les pretensións de Morella <— 
volia eregir la seua Parroquial en Colegiata, passant els monjos i els bens 
de Benifassá baix la dependencia morcllana. La inteligencia i fina 
picacia de l'Abad Forner, desbaraté les pretensións morellanes i dixá 
intactes els privilegis i la Senyoria del Monestir.

L’any 1698 visita l’Abad Forner el seu poblé Vinarós ab motiu de les 
festes del Patró Sant Sebastiá. El dumenge infraoctava del dia 20 celebré 
de Pontifical en la festa de «Sant Sebastianet» essent acompanyat ab tots 
els honors pels Jurats de la Vila Batiste Joan i Miquel Chaler, i per sis 
residents del Clero ab habits coráis, des de sa casa fins a la Parroquia aon 
fon rebut solemnialment peí Rvent. Clero baix la presidencia del Retor, 
el Cavaller de Montesa Fra D. Felis Vicent.

Después d’un quatrieni de descáns, fon altra volta elegit Abad en 
1708; mes cixe quatrieni ho fon d’amargura a causa de la Güera de Sus- 
seció, veent-se obligat a amagar-se sempre, fugint de la persecució deis 
micalets. Llocs de son refugi foren Vinarós, la Cenia i Tortosa aon morí 
en 20 febrer de 1712. Des de Tortosa, revestit ab els ornaments pontificáis, 
fon traslladat pomposament a Benifassá on se li doné sepultura en la 
Sala Capitular del famós Monestir.

El mateix any 1696 que’l vinarossenc Fra Robert Forner havia estat 
elegit a la dignitat Abacial, vestía l’hábit deis monjos del Cister en el 
mateix Monestir, un altre fill de Vinarós, Josep Lluch qui contava 
19 anys, i que ais comengaments del segle següent pujaria també a la alta 
Dignitat de Benifassá, com vorem en son lloc.

En la biografía del primer Abad vinarossenc de Benifassá, havem 
notat que Fra Damiá Ferrer vingué a inaugurar la Iglesia de Sant Fran
cés en la segona mitat del segle.

Des de’l primer quart del segle que’n la Vila es desitjava i es movía 
la fundació deis franciscáns. Al «Llibrc de determinacións del Clero» ja 
conegut en capitols anteriors, s’escriu en 11 febrer de 1622 que «se posa 
en coneiximent del Clero se havia de fundar el convent de frares des- 
calsos del Pare Sant Fransés y que acudiren a Tortosa a fer davan del 
Bisbe les alegacións que tingueren per convenien.»

Al cap de dos anys es reproduixen ab més solemnitat les gestións 
que ja son portades directament pels representants del poblé en el Con

que

pers-
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cell de la Vila. Dites autoritats populars demanaven ésser acollides en el 
Capítol del Clero, i allí proposen foren servits de vindre a be demanar 
al Sr. Bisbe permís per a la fundació del Convent del Pare Sant Francés, 
vista la gran devoció d’este poblé, perque considerant lo que dona ais 
altres convenís de fora, n’hi hauria prou per a sostindre’n un aquí. 
Copiem l'acta d'esta important assemblea:

«Lo primer de Juliol 1624 en la Iglesia de la Vila de Vinarós, estant 
junls en la sacristía lloch acostumat pera teñir capitol, congregáis, jun
táis y cridats al so de campana conforme la costum de aquest reverent 
clero, lo Rvt. Frey Joan Galcerán rector de la present iglesia, lo Dr. Pere 
Febrer, mossén Cosme Esteller, ms. Gaspar Covarsi, ms. Pere Gil, ms. Vi- 
cent Arnau, ms. Sebastiá Meseguer, ms. Jaume Forner, ms. Pere Ferrer, 
ms. Jaume Vespa, ms. Mateheu Meseguer, ms. Miquel Pujalt, ms. Fran
cés Esteller, ms. Salvador Rabaga, ms. Joseps Boix, ms. Miquel Castell, 
ms. Antoni Gombau, ms. Joseph Ferrer, ms. Blay Forcadell, tots sacer- 
dots avellits a les distribucións, residents en esta iglesia, representant la 
major y sana part de aquest clero, demanaren Ilicencia pera entrar a fer 
una embaixada al clero, Pere Gavaldá Justicia, Antoni Gisbert y Jaume 
Miralles, Jurats, y Antoni Castell, Mustassaf, tots oficiáis de la present 
Vila de Vinarós, ais quals seis doná entrada y proposá Antoni Gisbert, 
jurat en cap, dient: molt reverents senyors, ja sabeu la molla gran devo
ció que tota esta vila ha tingut y té al fiares descalcos del gloriós Sant 
Francés y que en moltes ocasións han procurat algunes persones devotes 
se fundás un convent de dita religió en esta vila y may sha efectuat y 
hara novament després que mos nomenaren jurats, vengut moltes per
sones devotes a pregamos ho proposasem en lo consell y nosaltres ven 
la devoció tan gran deste poblé y que de les almoynes tan grans que fan 
los vehíns desta ais convens deis frares descalcos de Benicarló y la fan ais 
deis caputxíns de Sant Matheu, al de Sant Francés de Mordía y Carme- 
lites de Tortosa, serien suficient sustents pera mantenir quantsevol gran- 
diós convent, y rebudes dites almoynes sen tornen dits frares a sos con
vens sens prestar consol algú ais vehíns deste poblé; y per so lo dia de 
Sant Pere proxim passat ho proposárem en lo consell y tots los conse- 
Hers, nemine discrepante, foren de parer ques fundás dit convent de 
descalzos y que se suplicás al Sr. cardenal bisbe de Tortosa nos fés 
mercé de donar llicencia y que per assó tinga son degut efecte, venim a 
V. M. que fomenten esta causa tan justa y pia y tinguen per be se funde 
dit convent y ho supliquen el Sr. Cardenal. I devant lo Clero les raons 
proposades per lo Jurat y essent molt majors los profits spirituals que 
los danys corporals que podrien rebre aixi lo clero com los vehíns de 
dita vila, se determina la major part ques funda dit convent.»

Fins a 1 any 1642 no tingueren eixes gestións pie éxit. Quan en dit 
any, el franciscá Fra Lluis Benavente, Ministre Provincial de la Orde 
visitava els convenís del Maestrat, se li repetiren les supliques ab gran 
eficacia, i d’acort ab el Bisbe de Tortosa Fra Joan Carnpanva —qui fon 
General de la Orde de Sant Francés,— es concedí a Vinarós lo que tan
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desitjava i tan de temps havia suplicat. L'historiador franciscá P. Panes 
(1) d’aquella época, dona detalls de la fundado que recollim per l’auto- 
ritat que li dona I’haver pogut ésser testic presencial.

A 14 giner de 1643 es va fer la fundació, assistint el Justicia i els 
Jurats Francés Ferrer i Gabriel Bayarri, i gran concurs de poblé. Ocu
paren els franciscáns, al principi, una casa molt estreta, de Ies primeres 
de l’arrabal de Cálig; i allí vivien ab tanta pobresa i incomoditat que 
dormien en térra, fins que al cap de sis mesos, un sacerdot els doná uns 
taulóns per a dormir un poc millor. Eixe malestar era degut a que la 
fundació no era definitiva per oposar-se el Virrei de Valencia Duc de 
Arcos. Ab motiu de les guerres de Catalunya, acudien molts soldats ma- 
lalts a l’hospital de Vinarós, i els franciscáns els cuidaven i assistien de 
nit i de dia, havent mort un frare del contagi. La Vila quedá fondament 
impresionada de la heroica caritat deis franciscáns i aixis atenia a man- 
tindre’ls, de manera que passá algún temps sense que’ls frares tingue- 
ren necessitat d’encendre el foc, perqué els agraits vinarossenes els envia- 
ven el menjar fet; mes com els franciscáns prenien lo necesari i lo de
más ho donaven ais pobres, encara aumentá més la estima i devoció en 
que’l poblé els tenia.

La oposició del Virrei a que'ls franciscáns fundaren en Vinarós, 
recorregué totes les altures fins la Cambra Real; mes, la justicia s’im- 
posá i el Concell d’Aragó sentenció a favor deis franciscáns, publicant-se 
la sentencia en Valencia el mes de joriol de 1644. I d'aquella pobra caseta, 
passaren els frares a una casa gran ab hort que es compró i aon s'edificá 
el convent, a unes cent vint passes del portal de Cálig, en el camí de 
Benicarló i junt a la platja del mar, com diu el mentat historiador fran
ciscá; ara, que eixe «junt a la platja del mar» no es deu entendre al peu 
de la lletra, sino en quan davant no hi havien edificacións i la vista aple- 
gava a la platja de les ataraganes de Santa Magdalena.

Bencfactors decidits deis franciscáns foren els patriéis Guillem 
Noguera i sa muller Isabel Navarro, els quals els socorregueren en espe
cies i sobretot en la construcció de la bellíssima iglesia del Pare Sant 
Francés. Dita iglesia es beneí el dillúns 19 juny de 1662. En eixa ceremo
nia, cantat el Te-Deum acabada la Missa, Guillem Noguera maná obrir la 
bóveda aon havia desser enterrat i li digué a sa muller: «Ditxosos mosa- 
tros que de la hisenda que’l cel mos ha donat, hem edificat aquesta sun
tuosa casa, no per a viure mosatros, sino per a Deu i per a sepultura de 
sants, i aquesta sepultura es la nostra casa principal». Belles paraules 
que causaren molta edificació. Eli i la seua muller contribuiren també 
a la gran solemnitat de les festes per a la trasllació del Santíssim Sacra- 
ment a la nova iglesia, concurrint moltíssimes persones notables aixis 
de la catedral de Tortosa com deis pobles comarcáis i de la Vila, el P. De
finidor deis franciscáns, ab les comunitats franciscanes de Benicarló i

(1) «Crónica de la Provincia de San Juan Bautista de Valencia.»
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de la Jana, i la de agustíns de la Vila. I donant gran esplendor, ademés, 
la presencia de l’Abad de Benifassá el vinarossenc Fra Damiá Ferrer, qui 
oficiá de Pontifical. Nostre Amo fon traslladat a la nova iglesia de Sant 
Francés des de la xicoteta del carrer de Cálig, el dia 27 juny, i van durar 
les festes cinq dies, celebrant-se l’últim un aniversari per ais religiosos 
difunls quines despulles havien sigut traslladades a la nova iglesia. Els 
carrers foren adornats i alfombráis de baladre i herbes oloroses; s al
earen altars ríes i vistosos; hi hagueren dances populars, inginyoses re- 
presentacións, chors, músiques, unintse a tota l’alegria de la Vila el toe 
de les campanes i el tro deis coets i de l'artilleria.

Vinarós s’enorgullia de poder contar, com a demostració franca de 
la seua prosperitat, els dos espléndits monestirs deis agustíns i deis 
franciscáns, junt a la hermosa fábrica de la monumental Parroquia.



CAPITOL XXIV

Les Retoñes de Montesa. Rescat de cautius. Primer aixample de la Parro
quial per a la Capella de la Comunió. Escola de la Vita. Altar de 
Sant Sebastianet. La Creu Parroquial.

Referix Sampcr (1) que a I’incorporar-se el Maestrat de Montesa a la 
Real Corona, Felip II com a Mestre-Administrador, va atendré per al ma- 
jor lluiment de la Orde, en conseguir del Papa que la provisió de les 
Retories del Maestrat recaiguera en persones de l’hábit montessiá. 
La Orde només podia presentar ais scus clérics regulars per a la Retoria 
de Cervera, comprencnt a tot el seu terme, com Cálig. Les gestións por- 
tades a cap en Roma donaren per resultat en temps de Felip III la Bula 
anomenada Aurea de 1 joriol de 1604, per la que el Papa Clement VIII 
donava ais montessiáns la preferencia en concurs, de les Retories se- 
güents —(que posem en l’orde com están a la Bula Aurea): Perpunchent, 
Ares, Benicarló, Vinarós, Alcalá, Traiguera, Benassal, Vistabella, Salsa- 
della, Adzaneta, Villafamés, Onda, Vallanca, Ademuz, Zueca, Moneada, 
Carpesa, Silla, Jana, Rossell i Culla.

El Rei, en donar a conéixer a son Lloctinent general Fra D. Francés 
Crespi de Borja cixc privilegi conseguit del Papa, li diu que les 21 Reto
ries dites son les millors de totes les de Montesa. No obstant, Traiguera 
no fon de Retoria montessiana perque tenia privilegi d’estar unida al 
Clero; ni Villafamés, ni Ademuz, ni Vallanca, per altres causes. De La 
Jana i de Vistabella, eren Patróns l'Arcediá major i el Capiscol de Tor- 
tosa. Del Patronat del Real Mestre de Montesa quedaren, a l'igual que 
les que posseia en el terme de Cervera, les Retories de Perpunchent, Mon
eada, Carpesa, Onda, Adzaneta, Benassal, Culla, Ares, Benicarló i Vi
narós.

Al concurs de eixes Retories comentaren a acudir els millors clérics 
montessiáns en competencia ab els que no eren de la Orde, mereixent 
cab a mitant del segle l’admiració del Bisbe de Tortosa. Aixis fon pro
veída la Retoria de Vinarós per primera vegada l’any 1618, passant a 
ocupar-la Fra Joan Galcerán, ab tot el ceremonial propi del cas. Ab ell 
se inaugura la llista de Retors de l'hábit de Montesa que dura fins al 
segle XIX, distinguint-se per les seues virtuts i ciencia, procurant el cul-

(1) «Montesa ilustrada» t. II. pág. 846 i següents.
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tiu deis bons sentiments de la gent de la Vila tan ben apreciada de tots 
e*s que la trata

La excelent apreciado de que’ls vinarossencs eren objecte per part 
de tots, la trovem repetidament corroborada en el curs de la Historia, 
aixis individualment 
Gisbert qui l’any 1630 feu una dixa de cent lliures per a que «creme una 
Hantia de nit y de dia davant lo Sagrari ahon se guarda lo sacratíssim 
Cos de Nostre Senyor Deu Jesucrist». De la cantitat dixada sen feu 
cárrec el Concell de la Vila, i en conseqüencia, en la reunió del mateix 
tinguda el 21 d'octubre d’aquell any es determinó «que la Vila responga 
cascun any vint lliures a la Almoina de la Mare de Deu del Cap de Altar» 
per ais afectes senyalats.

Acte social meritori i que conmogué la sensible entranya vinarossen- 
ca fon el promogut peí Bisbe de Tortosa D. Justino Antolínez, en la Visita 
Pastoral a la Vila en maig de 1633. Enterat de que hi havien filis de 
Vinarós en poder deis moros a causa de les continúes correries deis 
corsaris, procuró de totes veres la fundació d’una germandat entre els 
manners, que cuidara d'arreplegar fondos per a comprar, sempre que 
fora possible, la llivertat deis infelissos cautius. A 1 efecte, redactó el 
mateix Bisbe unes capitulacións per a la misericordiosa germandat 
tregant-les al Retor que ho era encara el primer montessió Fra Galcerón; 
al mateix temps entregó per ais fins de la redenció de cautius vinaros
sencs divuit lliures propies, i altres trenta set lliures de una almoina que 
tenia. I acompanyat del Retor, del Justicia i Jurats de la Vila, eixí el dia 
23 a demanar de casa en casa, arreplegant-se setanta dos lliures més. 
Constituix eixe primer fondo de 127 lliures, es nomená una Junta admi
nistradora composant-la els dos Jurats de la Vila, el Retor i un deposi
tan i colector o bassiner, —com en aquell temps dien,— i que fon Miquel 
Gavaldá.

ven.

social. Acte individual lloable fon el de Antonicom

, en-

La recaudació s’esperava que engrossaria de importancia quan esta- 
ren de tornada els patróns mariners aleshores en viatges de negocis. I ai- 
xis fon, quan per Nadal tornaren a la Vila. Els patróns entussiasmats per 
la bona idea del Bisbe, se inscrigueren en la germandat lliveradora, con- 
tribuint llargament a aumentar els fondos, al7 els que fon possible fer-se 
a la vela cab a la Berbería aon compraren la llivertat de molts compa- 
tricis, constituint el retorn un gran dia de goig per a la Vila.

En la matcixa Visita Pastoral del Dr. Antolínez, quan visitó la Parro- 
quial en 22 maig de 1633, manifestó la necessitat de que tan grandiosa 
i esplendida fábriea fora completada ab un aixample per a contindre una 

'a, Comunió. I aixis ho posó en coneiximent deis Jurats 
fiek rJJ?' quin^,se " ^eren carree de la necessitat, aixis per al servici deis
tan prontlTcom ^m^e"iment del temple, quedant en mampendre la obra 

»» * peguera.
L aitar de Sant Pere 

mmediat 
Dit altar

a ia . . segóns havem escrit al capítol XIX,— com a
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gran religiositat del poblé, resultava massa menut; i el Bisbe disposá 
que’ls dumenges, festes i jubileus, en que la concurrencia es més gran, 
fora portat el Copó ab les Sagrades Formes a Faltar deis Sants Metges 
—que estava entrant a ma esquerra, prop del canzell aon está la Pila 
Baptismal,— per a donar allí la Comunió; quedant el Senyor tot el matí 
ab dos ciris encesos en dit altar, el qual havia de tindre una cortina 
per a reverencia del Sacrament.

Fins a l'any 1657 no es van poder comengar les obres de l’important 
aixample de la Iglesia per a la Capella de la Comunió, degut a que en 
eixe temps s'estaven portant a cap altres obres també de importancia, 
com eren: l’acabament del campanar, la colocació de les teules al terrat 
de la Iglesia, l’enrajolat del pis, i l’acabament també de Faltar major i 
de les cadires coráis. Aixis, ais manuscrits de l'arxiu parroquial, llegim 
ademes que «en 20 de febrer de 1642 se donen a Joan Moreno 65 lliures 
per a comprar For per a dorar lo sacrari». El dorat i esgrafiat de Faltar 
major, peí mateix artiste Moreno, importé 800 lliures. En 1643 es fa en 
Valencia la Creu Parroquial, joia de que'n parlarem al final d'este capí
tol. En 6 novembre de 1644, es dona al «mestre d’orgue de Cálig 21 lliures 
per adobar el de aquesta Parroquia». En 2 d'agost de 1645 es porten de 
Valencia dos candeleros de plata per ais acólits, pagant-se 25 lliures, i 
después 26 lliures més. En el mateix any 1645, s'encomaná a Joan Febrer 
fer un Hit de talla per a la Mare de Deu, costant 50 lliures; el mateix dora
dor de Faltar major Joan Moreno, dorá dit Hit per preu de 110 lliures. 
En 1646, a 27 mars es paguen unes cortines per 136 lliures, quin preu ja 
diu que es tratava de cosa bona. En el mateix any es fa menció d’una 
campana nova. I en 27 novembre del mateix any es fa en Valencia una 
custodia de plata sobredorada.

Fets tots eixos quantiosos gastos, es posá ma a lo que havia de coro
nar la gran obra de la Parroquial ab la construcció de la Capella per al 
Santíssim. El compromís ab el constructor que fon Joan Ibañes, de Vila- 
rreal, el trovem en un paper de l’arxiu parroquial que diu: «Die XIII 
dehe. 1656 (Dia 13 desembre de 1656 (1) Nosaltres Jaume Pujalt, notari, 
y Vicent Juan, Jurats de la present Vila de Vinarós en lo present any, en 
execució del contengut de una determinado de concell feta en 26 nohem- 
bre propassat 1656, en dit nom de part una, y Joan Ivañes albañil (sic) 
de la Vila de Vila real de part altra, diem y regoneixem la una part al 
allra y laltra a altra, ad invissem et vicissim que havem consertat de fer 
la capella de la comunió en la escola de la present Vila y casa de la Viuda 
de Francés Ledcsma, junt a la porta falsa de la Iglessia parrochial de 
dita Vila de Vinarós, de voluntat i consentiment del P. Frey Francés 
Bernat, Retor de la Iglessia parrochial de la present Vila, el qual com

(1) Desfem les abreviatures i afegim puntuado per a que estiga mes com
prensible per al lector no fet ad eixos estudis; sistema que seguim generalment en 
tota l’obra, mes no a l’Apéndix, quins Documents dixem intactes per a goig deis 
iniciats.
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fos present, se feu la present concordia de la forma y modo contenguts 
en los Capitols infrascrits immediate seguents. = Se ha posat conforme 
les capitulacións fetes de ma de mossén Cosme Martorell, que están en 
lo rebedor del anterior any que ha acabat. = Los quals capitols llegits 
y publicáis, prometen les dos parts efectuar sub pena 200 lliures moneda 
reais de Valencia per la part que contravindrá... Testics Batiste Prima y 
Maciá Mallach, botiguer, de Vinarós habitadors.»

En aquesta concordia o compromís entre’ls Jurats de Vinarós i el 
constructor vilarrealenc, ben ciar es diu que la capella es fará en «la 
escola de la Vila». Ho fem notar perque es el document més antic que 
parla de escola de la Vila i lloc aon estava, abdós coses fins ara com- 
pletament desconegudes. Degut ad ell, podem formar el quadre de la 
primera ensenyanga en la Vila des de’l segle XVII, contant la escola 
municipal, ab les altres dos gremials deis llauradors i deis mariners de 
que ja n’hem fet menció.

Al mestre d'obres Joan Iváñez, fill de Vilarreal i vehí de Castelló, 
se li adjudicá la obra per la cantitat de 1.450 lliures moneda valenciana. 
Els trevalls comentaren el dia 13 novembre de l’any seguent 1657, en el 
lloc dit, tenint que assolar els dos edificis corresponents a la escola de la 
Vila i a la casa de la viuda de Ledesma. Respecte del primer no hi hagué 
dificultat; essent edifici públic, la Vila el passava a la Iglesia fent un 
canvi ab el lloc que havia ocupat en la Parroquial primitiva, a l’altra 
banda —dreta— de la plassa, enfront de la nova, aon més avant seria 
algada la tercera Sala Capitular —que es la actual—; seguim en aixó la 
nostra opinió exposada al tractar de la població i parroquia velles. Lo in- 
dubtable que aquí veem es que la Escola de la Vila passava de la esque
rra de la plassa, a la dreta, dixant son lloc primitiu per a la Capella.

El segón edifici per assolar, perteneixent a la viuda de Ledesma, 
portá pleyt, com consta en una acta notarial del notari Bertomeu Prunvo- 
nosa, conservada a l’arxiu paroquial, i que es titula «Renuntiatio feta 
per Don Joan Batiste Prima major de dies, deis drets que té en la casa 
deis hereus de Francés de Ledesma, que está en la plaga de la Iglesia de 
Vinarós en lo ambit de la qual se fabrica una capella pera la comunió, 
no obstanl tinga presa possessió de aquella en virtut de execució instada 
per la cort del Justicia de dita Vila.» A seguit va l’acta en lletí, a 6 de 
setembre de l'any 1658. Girem d’ella: «Jo, Don Joan Batiste Prima, pro- 
pietari en la Vila de Vinarós establit, savent i atenent que per mig de 
instrument en la cort del Justicia de la present Vila, seguit el dia 6 
de juny de 1 any propassat 1657 en forga d’execució instada per mi contra 
Candía March, viuda de Francés de Ledesma notari, i contra Vicent 
Marracó quirúurgic, tutor i curador deis filis i hereus de dit Francés de 
Ledesma, me fon entregada i lliurada ab possessió verdadera, corporal, 
real i actual, una casa que posseien dita mare i filis en la plassa de la 
Iglesia Parroquial, en temps passat lo carrer den Borrás —(textualment: 
«olim Lo carrer den Borrás»)— de la present Vila, en dit instrument 
més llargament designada i confrontada, de la qual vaig instar la exe-
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cució per estar especialment hipotecada ab cens que era mes antic de 
Gabriel Febrer fill de Gabriel, i al present salga en l’ámbit en que s'eri- 
gix un cenobi o capella a honor i gloria de Deu Omnipotent, per a que 
el Cos Santíssim del seu fill Unigénit i Senyor nostre Jesucrist tinga en 
dita capella la reverencia i honor que li son deguts, i a l'ensems puga 
esser distribuit a tots els filis ardents en el seu amor. I com he sabut 
que'l Reverent Clero de la Iglesia Parroquial de la present Vila té un altre 
cens sobre la mateixa casa, quin rédit o pensió anual convertix en la cele
brado d’algúns sufragis: Per eixa causa i per altres que mouen el meu 
ánim, no obstant la prioritat de temps en favor meu del meus cens, ab 
eixe públic instrument Renuncie i dic i vullc renunciar (en dit Reverent 
Clero) tots els drets i accións que’m pertanyen i que’n puguen pertányer, 
ara i en l’esdevenidor contra dita casa, tan per dit cens meu, com per 
dita execució per mi instada, com per consevols altres causes o raóns» 
etc. Foren testics, Damiá Chaler, propietari llaurador —«sénior agrí
cola»,— i Tomás Arnau, sabater, habitadors de la Vila de Vinarós.

Solucionada la qüestió jurídica de la propietat, les obres anaren fent 
el seu camí. S'encarregá a Lleonart Blanch l’arrancar i picar la pedra per 
a la frontera, la qual fon construida baix la direcció del mestre Andreu 
Chimbó. Les rajóles i teules van ésser portades de Cervera, i les teules 
barnisades ho foren de Valencia. Acabada la Capella, fon dorada per 
Francés Messer, pintor de Castelló. Les pedres de llum per ais finestrals 
les van portar de Escartona. Un deis detalls curiosos que es troven en els 
cónters, es que’l gasto de claus fon de 18 lliures, corrent sa construcció 
a cárrec de Bertomeu Muñoz.

En 15 d’octubre de 1667 es van donar per acabades les obres del pri
mer aixample per a la Capella de la Comunió; a la qual, per a donar-li 
pas o comunicado des de la Iglesia, s'obrí la capella de santa Bárbara 
—avui altars de santa Filomena i del Diví Jesús de Praga.

Ouan més avant, a 6 juny de 1683, es beneí i es traslladá processo- 
nalment des de Sant Francés a la Parroquial, a petició del síndic de la 
Vila, la nova Imatge de Sant Sebastiá, es pensá construir-li un altar 
en la Capella de la Comunió. S’encarregá l’obra en 1689, ais germáns 
Josep i Jaume Morales, escultors, per preu de 172 lliures, més altres 
19 lliures que se li donaren al Jaume per la fusta. En 1694 va dorar dit 
altar Eugeni Guillo per 355 lliures, el qual ademés pintá un quadre de la 
Mare de Deu de la Misericordia i un altre de Sant Sebastiá per 30 lliures.

La benedicció de Faltar, dit «el retaule de la Capella», va tindre lloc 
en 21 giner de 1695, —divendres, dia seguent de Sant Sebastiá,— cons- 
tituint gran solemnitat. Com diu el «Llibre de determinacións», el dia 
5 de giner havia acudit el síndic de la Vila a fer saver que «a titol de que 
se acabava de daurar lo retaule de la capella, havia determinat de fer al
guna demostració de festes en los dies de la festa del gloriós Sant Se
bastiá, y aixi que si el Rvent. Clero tenia molt gust de fer alguna demos
tració ho tindria a particular mercé; y aixi a tot lo dit, resolgué este 
Rvent. Clero que lo divendres lo endemá de S. Sebastiá es faria la festa
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per comte del Rnt. Clero, so es que es diga tertia, Missa major solemne 
y música y sermó y vespres.»

A un costat i altre de l’altar o retaule de la Capella, es van colocar 
les Imatges de Sant Roe i de Sant Vicent Ferrer, declarats per la Vila 
Patróns menors el mateix any que s'havia beneit la Imatge de Sant Se- 
bastianet, el qual quedá ocupant el lloc central, i destinant-se la part 
baixa inmediata a l'ara per al Sagrari.

Havem anotat avans, entre la diversitat de gastos de la Vila per a la 
Iglesia, els de la Creu Parroquial que resulté una veritable obra d’art 
que be mereix ésser destacada. En 1643, el Concell de la Vila acordé 
la construcció de la Creu donant-la a fer a l’artiste de Valencia Simó de 
Toledo. El cost del material fon de 699 lliures, 13 sous i 7 diners; per 
soles les mans, 400 lliures. Ademés, costé l’embalatge set lliures, i els 
donaren nou lliures ais homens que la portaren de Valencia. Té la Creu 
sis pams de llargaria, i tres i mig d’ampla, i pesa 300 lliures de plata. 
Aixis consta en l'acta de capitulació quin original está a l’arxiu de la 
Parroquia, i fon extesa entre Monserrat Meseguer, llaurador i síndic de 
la Vila, representant ais Justicia, Jurats i Concellers, de una part, i de 
laltra Simó de Toledo, argenter de Valencia, firmant en aquella ciutat 
a 7 setembre de 1643.

Es la Creu Parroquial d’estil renaiximent, tota de plata, i té 72 es- 
malts fins que es portaren de Ginebra —Suissa—. En la cara anterior 
está el Pare Etem i Jesús Crucificat; en la posterior, l'Assumpció de la 
Mare de Deu; al peu o llantema, les imatges de Sant Sebastiá, Sant 
Vicent Ferrer, Sant Roe, Santa Bárbara i Sant Pau. S’estrená l’any 1644, 
per la festa de l'Assumció, Titular de la Parroquia.



CAPITOL XXV

L’orgue del segle XVII. Patróns menors de la Vila. La frontera de la 
Parroquia. El primer centenar. Rectorilogi. Vas de les únimes.

L'any 1644 se li paguen 21 lliures al «mestre de orgui de Cálig, Ber- 
thomeu Ramón, pels adops que li va fer» a l'orgue de la Parroquia vina- 
rossenca, ja molt vell com a provinent de la Iglesia primitiva. En 13 maig 
de 1655, es fa un ajust ab Albert Agost per 55 lliures, tan sois de mans, 
per fer-li a dit orgue algunes millores, gastant-se ademés 21 lliures en 
algunes correccións. Tot aixó volia dir que l'orgue aquell ja havia cum
plí! son temps i estava manat retirar.

Tan pie era el convenciment de que l’antic orgue havia d’ésser subs
tituid que l’any 1677, en 25 de febrer, els Jurats de la Vila, Damiá Do- 
ménech i Jaume Doménech, junt ab el Beneficiat mossén Miquel Forner 
administrador de la «almoina de Nostra Senyora de Cap de Altar», 
concertaren ab el mestre de orgue de Valencia Roe Blasco, la construc- 
ció d’un nou. S’ajustá l’obra per 1.400 lliures, a pagar: 200 lliures d'en- 
trada, 200 quan comentara el trevall, 200 en acabar l’orgue, i el restant 
a 150 lliures cada any fins completar la cantitat ajustada.

L’orgue fon construit en la Vila i s’aprofitá el material del vell. La 
fusta es comprá a Miquel Forner, de la Cenia, per 200 lliures pagades a 
plassos. Ademés per al sol de l’orgue es comprá una viga per nou lliures 
a Josep Vidal, de la Cenia; un altra viga per 24 lliures a Pere Pons; i 
altra cantitat de fusta a l’avans dit Forner, segóns una nota que diu: 
«En 7 de setembre de 1679 ha de haver la caixa 9 lliures, 11 sous, per 
tantes ne ha pagat a Miquel Forner de la Cenia, 90 es, 6 lliures 8 sous per 
16 jambies de 24 pams; 1 lliura i 9 sous per una dotsena de jambies 
de 18 pams; i 1 lliura 4 sous per dos taulóns de 18 pams; fusta pera les 
contres del orgue.» Per carrejar la fusta es pagaven 14 sous per cada 
dos vigues (1).

Eixe primer nou orgue de la nova Parroquial es convingué posar-lo 
en la capella del Patró del Gremi deis fusters. Les notes seguents que 
copiem, van donant raó de l’obra: En 20 de desembre de 1677 se han 
tret de la caixa de la «Almoina» de Nostra Senyora de Cap de Altar, tres

(1) Arxiu parr. de Vin. Llibre de la «Almoina» M. S. del qual son les referen- 
cies que anem anotant sobre l'orgue del segle XVII.
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lliures, set sous, sis dinés, pera pagar a Agustí Sabater, a Sebastiá Mi- 
ralles mestre de carros i a Jusep Feliu, per tres dies y mig que han tre- 
ballat en serrar la fusta del sol del orgue a rahó de nou sous lo jornal 
casqu.» «En 21 de abril de 1678 se han pagat a Gaspar Puchal, tres lliures, 
setse sous, sis dinés, per lo treball y gastos de asentar la fila del sol del 
orgue: so es, per 3 lliures corda, sis sous; tres almuts de algeps, sis 
sous; morter y ports de dits, dos sous; ports de la fusta de la bastida y 
per huit jornals ais mestres, tres lliures quatre sous.» «En 5 de octubre 
de 1678, se han pagat a Pere Pons, mercader, vintiquatre lliures per lo 
valor de una fila que es la que está trasvesera en la capella de Sant 
Josep, pera la fábrica del orgue.» «Ha de haver la caixa en 24 de giner 
de 1682, 10 lliures, 3 sous, 4 dinés, per tantes ne ha pagat a Pere Pons, 
mercader, per la fusta se li prengué pera les bastides del orgue y gastá 
en la fábrica, so es: 2 lliures, 10 sous, per una dotsena taules de dihuit 
pams; 1 lliura, 10 sous, per 5 quadrons de 18 pams a 6 sous cascú, y 
5 lliures, 7 sous, 4 dinés, per 32 colaynes, a rahó de 3 sous, 8 dinés 
cascuna.» Eixe pago seria lultim de material, i correspón ais quinze 
mesos d’haver-se estrenat Porgue.

Mentres el mestre Roe Blasco trevallava en la construcció de Porgue, 
i fusters i obrers s’ocupanven en Padaptació de Paitar de S. Josep per a 
colocar-lo, dos artistes vinarossenes havien sigut encarregats peí Concell 
de fábrica, d’embellir-lo. Eren eixos artistes de la Vila, Pescultor Jaume 
Morales i el pintor-dorador Vicent Guillo. El primer feu la ornamentado 
escultural de talla, de un conjunt majestuós: «En 21 de giner 1678 se 
han pagat a Jaume Morales, escultor, vintisis lliures y sis sous, a conte 
de la primera ter$a per la escultura del sol del orgue.» La segona y ter
cera paga «de aquelles 105 lliures en que se ajustá el fer el sol del orgue» 
corresponen a 21 d’abril de 1678, i a 21 d’abril de 1680. «En 30 de octubre 
de 1680 ha de haver ha caixa 26 lliures sinch sous, per tantes ne ha pagat 
a Jaume Morales, escultor, per la última paga y quarta de son trevall de 
sol del orgue.»

Segóns unes minucioses capitulacións, quin original es conserva a 
l’arxiu parroquial, la pintura i dorat de Porgue, s’ajustá ab Vicent Guillo 
per 150 lliures la ma de obra, pagant-li apart els colors i Por. Algunes 
notes de la «Almoina» diuen la importancia de Por empleat. En 7 novem- 
bre de 1679 es paguen dos lliures i vuit sous «per tres llibres de or pera 
daurar la clau del orgue». En 31 desembre, 12 lliures 
pintor, a bon compte de 35 lliures bestreta del or pera daurar la flauteria, 
que se li devia». En 28 giner de 1680 «23 lliures a compliment de 35 lliu
res per lo cost del or de daurar la flauteria». En 10 febrer de 1681, deu 
lliures per lo valor de 600 pans de or y una malada de plata pera daurar 
la clau del orgue».

De Valencia es van comprar 52 tecles de marfil i altres de ébano, 
per set lliures i tres sous.

L’any 1680, en 7 de giner, es paguen 4 lliures «per deu jornals de 
cloure el respaile del orgue»; en 10 de mars, a Gaspar Pujalt, vuit jornals

Vicent Guillo,«a
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«per Huir la capella de Sant Joseph» dixant-la arreglada, ab l'orgue da- 
munt que la reduia a la mitat, per la festa del Sant Patriarca. I en 12 
d'octubre, festa de la Santíssima Verge del Pilar, fon estrenat el 
orgue, venint per a «visurar-lo» l’organiste de la catedral de Tortosa 
mossén Tomás Serrano. Per a celebrar l’estreno, foren repartides entre 
els oficiáis i la Junta d'administració, 12 lliures de confitería comprades 
al confiter Sebastiá Gallen per dos lliures i vuit sous.

Una nota parla del cost de la escriptura pública, quin notari vullgué 
d’alguna manera contribuir a l’almoina per a l’orgue: «Ha de haver la 
caixa en 13 de febrer 1682, 3 lliures, 10 sous, per tantes ne ha pagat a 
Joseph Berthomeu notari, per lo salari de la escritura de la fábrica, feta 
gracia del demés».

I altres tres notes curiosíssimes donen a conéixer el final de la tasca 
del mestre de orgues i el seu retorn a Valencia: «Ha de haver la caixa 
en 17 mars 1682, 1 lliura, 8 sous, per lo que ha pagat a Joseph Homedes, 
teixidor, per lo treball de 7 dies y mig que manchá pera refinar lo orgue». 
«Ha de haver la caixa en 21 de maig 1682, 2 lliures, 10 dinés, per tantes 
ne ha pagat a Joseph Covarsi y Batiste Cru per lo segur de tornar a Va
lencia la roba de Roque Blasco». «Ha de haver la caixa en 2 de juny 1682 
tretze lliures per tantes ne ha pagat al Patró March Perexano, per los 
flcts de la roba del organiste a Valencia».

Com a nota final de l’orgue d’eixe segle, copiem de la «Almoina»: 
«Ha de haver la caixa en 31 de mars 1692 trenta lliures pagades a Roque 
Blasco per lo registre deis claríns que anyadit al orgue, y altres registres, 
la qual cantitat es a bon compte del que y han de abonar quan tornará 
a la present Vila a perfeccionar orgue y cadireta».

Passant a altres assumtes, el Concell de la Vila per acort pres en 
5 juny de 1683, doná estat oficial a la devoció especialíssima que tenia el 
poblé a Sant Josep, Sant Roe, San Vicent Ferrer, Sant Gregori Bisbe de 
Ostia, els Sants Metges, Santa Bárbara, l’Arcángel Sant Rafel, Sant 
Pons, Sant Ignasi de Loyola i Sant Francisco Xavier, declarant-los Pa- 
tróns menors de la Vila, quines festivitats haurien de celebrar-se ab la 
deguda solemnitat.

Com si a tots els moguera una noble emulació, el Concell de la Vila 
determiná en 12 setembre de 1691 pintar la Iglesia; i enseguida, el Clero 
disposá Huir el presbiteri «donant la faena a Vicent Guillo» com es llig 
al llibre de «Determinacións». Guillo posá la seua inspiració pintant els 
dos magnífics plafóns, un a cada costat de Faltar major, que representen 
l’Assumció i la Coronació de la Mare de Deu.

L’esperit de grans construccións per a embelliment de la Vila que 
comenta a fináis del segle XVI, culminá, com s’ha vist, en el XVII, i a 
1 acabament d’ell coronava la obra grandiosa de la Parroquial ab la 
construcció de la Portalada digna d’ella. Es van subastar eixes obres el 
dia 2 de maig de 1698, rematant-se a favor deis mestres Joan Batiste 
Viñes i Bertomeu Mir, els dos de Valencia. Es senyalaren 2.200 lliures 
tan sois del llur trevall, tenint que portar-los el material al peu de la

nou
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'obra, i donar-los casa franca i franquicies de veinat, ab la consideració 
de veíns de la Vila, com consta en la escriptura de contrata feta en la 
mateixa data. El compromís era per a tres anys. El mestre Bertomeu 
Mir dirigia les obres, i el seu company Joan Batiste Viñes, picapedrer, 
tenia el prestigi d’haver fet la notable torre de Santa Catalina de Va
lencia.

I
La planta de la frontera fon construida per Eugeni Guillo, costant 

35 lliures.
Bertomeu Mir, acompanyat deis comissionats Benet Bordes, Salva

dor Miralles i Josep Quixal, anaren a Chilches per a escollir la pedrera 
negra d’aon extrare’n la millor. Eixa pedra fon carrejada a la platja vina- 
rossenca des de la de Moncófar, peí patró Joan Corrau.

La pedra blanca s’havia convingut arrancar-la de Alcalá; i no havent- 
se trovat allí a propósit, fon portada d'una pedrera entre Vinebre i 
Aseó, essent carrejada en embarcacións peí riu Ebre. Diu una nota que 
de portar la pedra de Vinebre i Aseó fins a l'Ebrc, costa 35 lliures, i dos 
lliures d'almoina a una ermita de santa Rosalía que 
s’arrancá pedra de la serra de Nostra Senyora de la Misericordia.

Per la festa de la Verge del Pilar del mateix any que es feu la su
basta, es posé la primera pedra, com es trova en les «Determinacións»: 
«En 12 de octubre de 1698 se portaren a esta Iglesia les Reliquies que 
doná Mosen Cosme Martorell, en prosesó general de tot el Reverent Clero 
—(constituit per 18 Beneficiats)— y les dos Comunitats —(franciscáns i 
agustíns)— y ab tots los oficiáis —(el Concell de la Vila),— y a la entrada 
de la Iglesia se pará la prosesó y se asentá la primera pedra picada de 
la portalada de dita Iglesia y se celebré una missa cantada a intent de la 
Vila y se predicá un sermó ab dit intent com del assiento de la primera 
pedra». En algunes notes es fa constar que ab la pedra es posaren de 
les Reliquies dites de mossén Martorell, de les que havem escrit al ca
pítol XXL

Quan els artistes s'ocupaven dalgo que no estava al contrate, co- 
braven el jornal a vuit sous; aixis, el mesrte Bertomeu Mir que va estar 
14 dies per a Huir les pedrés negres del nitxo de la Mare de Deu. Les 
corones deis Sants de la frontera foren construides per Caries Maria 
Botari. Es va acabar l’obra total, l’any 1702 o siga un any més tart del 
fixat en les condicións del contrate.

El conjunt, d’estil barroc, es d’una gran visualitat i elegancia. Quatre 
altes columnes salomóniques de pedra sostenen una bella cornisamenta 
sobre la que están: ais extrems, dos grans petxines i Ies escultures de 
Sant Sebastiá i Sant Roe; en mig, l’Assumció de la Verge, en delicat 
doser, entre altres dos columnes salomóniques més fines; baix de la 
Verge, una grandiosa corona de pedra blanca ab l’anagrama de Maria, 
i damunt, el finestral ovalat de vidres de colors. Completa el magnífic 
dibuix, una finíssima ornamentació que junt ab la combinació de la 
pedra negra i blanca, causen una sensació agradabilísima en l'ánim de 
qui contempla tan inspirada concepció artística.

hi ha allí. També

t I
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Fon pagada aquesta admirable obra de les limosnes captades ais 
forns. Eren administradors els dos Jurats de la Vila i un Beneficiat de la 
Parroquia. Les dones encarregades d'arreplcgar el pa deis forns per a 
l'almoina, eren anomenades «les Marededeus». En temps ordinari es 
recollien de 10 a 12 lliures cada semana.

Quatre anys avans de comengar-se la frontera, la Vila celebrá el 
primer centenar de la Dedicació de la Iglesia nova, ab grans festes i 
alegria. Res millor per a concixer les costums deis vinarossencs d’aquell 
temps, com la copia que traslladem a seguit, de la Memoria que sobre 
tais festes trovem a l’arxiu parroquial:

«Memoria per ais venideros, de les festes que es feren a la centuria 
de la Parroquial de Vinarós en este mes de febrer a dia 3 de S. Blay en 
l’any 1694 que es cumpliren cent anys que possaren a Nostre Senyor 
Sacramentat de la Iglesia vella a la nova.

Fonch determinat per los senyors Magnífics Jurats y Consell, junta- 
ment lo Reverent Clero de la present Vila, se feren festes a la centuria, 
sent Jurats Bautista Febrer lo vcll jural major, Juan Forner jurat menor, 
Isidro Vilar justicia, Visent Miralles lloch tinent, Joseph Castell sindich, 
Pere Pons batle, lo Doctor Bernat Montfort assesor, y lo sobredit Mont- 
fort majordom, los quals y los Senyors Reverents de la parroquial Mos- 
sen Espinos vicari, y mn. Gaspar Messeguer, mn. Bautista Cruz, lo Doctor 
Damiá Esteller, mn. Joseph Miralles, mn. Pere Blanchadell, mn. Pere 
Gisbert, mn. Joseph Benregart, mn. Bautista Bo, mn. Miquel Redesme, 
mn. Joseph Domenech, mn. Joseph Escrivano, mn. Sebastiá Daniel, mn. 
Agustí Piera, mn. Juan Peña, mn. Rabi, lo Doctor mn. Joseph Angles, son 
germá mn. Gironi Angles, mn. Jaume Esteller, mn. Miquel Forner, mn. 
Andreu Felip diaca y mn. Felis Cruz subdiaca; determinaren en son ca
pítol, fer los oficis de bades los tres dies de festa; y los Magnífics deter
minaren en son consell fer a dita centuria: dilluns a 1 de febrer, un 
corro de bous, y els corregueren en la placa deis frares de Sant Agustí; 
y el dilluns, tocades les dotse hores del matí conmengaren a tocar les 
campanes en gran concert ab sos tirs, y el juglar també dalt del campa- 
nar tocant la gayta en scnval de alegria; el dimats a 2 de febrer y hagué 
música, a la missa major cantaren los infraescrits musics, mn. Joseph 
Llopis, contralt, Nicolau Piera serer y sucrer de son ofici, tenor, Juan 
Bautista Llanusa tiple segón, Pere Esteller tiple primer, Domingo Case- 
lles contralt, mn. Ignasio Piera tenor, mn. Agustí Piera, contralt, lo 
Dr. Bernat Monfort contralt, mn. Joseph Miralles beneficiat tenor, Juan 
Bautista Camós tenor, Pere Mascaros, tiple, Sebastiá Bo tiple, Bernat 
Monfort tiple, Cervera tiple, y el mestre de capella y orgue Llicenciat 
Joseph Domenech, lo manchador Joseph Homedes; los quals cantaren 
la missa ab son villancicos en tota pausa, V predicá el Pare Jornet religiós 
del Pare Sant Agustí; acabada la missa y acabad de diñar, se ballá en la 
plaga hasta hora de vespres; a les 2 hores se digueren les vespres en mú
sica ab tota solemnitat; y tocada el Ave Maria, tocaren a Matines les 
quals se cantaren ab tota solemnitat en música de orgue los Responsoris

I
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y villancicos acabades les lli?óns, y hagué moltes llums particularment en 
l’orgue havia prop de sent llums, entre casoletes y siris que pareixia un 
monument el orgue, tota la cornisa de la iglesia plena de llums y també 
el altar major, y hagué gran concurs de gent que no y cabicn en la iglesia, 
duraren les matines y laudes mes de tres hores; en los pilars de la iglesia 
estaven ataviats de les millors robes de seda que avia en esta vila; a la 
porta major (1) possaren una portalada de perspectiva del monument 
de San Francés que estava molt donosa: dimecres a 3 se cantá ab música 
la missa major ab tota solemnitat, prcdicá el Pare Serrano religiós del 
Pare San Francés, y es continuaren los fochs y lluminaries totes les tres 
o quatre nits; a la tarde, después de aver ballat, se cantaren les vespres 
ab tota solemnitat ab los referits músics, acabades les vespres se feu una 
cramentat, ab totes les peañes e imagens que solen exir lo dia del Corpus 
Christi y donaren la volta per la mar y hagué en la processó jagants, 
nanos, dan^a de dangants y de boltejadors, se tiraren molts tirs de ar
tillería y moltes barques dispararen canóns, pedres, escopetades y altres 
tirs, se cantá en la processó en ses parades que (eren; a la nit y agüé 
molts balls; assistiren en la dita processó totes les comunitats. Dijous 
a 4 se cantá un aniversari per totes les ánimes del Purgatori, y agüé 
música a dit aniversari ab Sequentia, después de dit lo aniversari pre
dica el Dr. Esteller en llengua valenciana que agrada molt a tots los 
oicnts, después se digué un Respons en música y después se cantá la 
Lletania ab altre respóns. A la tarde representaren una comedia intitu
lada «El garrote mas bien dado» representá el primer paper el Doctor 
Rafel Locella, barber lo Doctor Guillo, lo segón paper de galán Cristofol 
Porres, tercer galan Eugeni Guillo pintor, un criad un Llicensiat de Al- 
canar, un galán mossén Joseph Miralles beneficiat, primer dama Joseph 
Miralles, segona Juan Batiste Ramón, tercera Bernat Monfort, graciós 
Francisco Planelles, apuntador o consueta lo Doctor Roma. Llansá la loa 
lo sobredit Dr. Guillo, se cantá al principi de la comedia dormido yace 
el amor; a la nit y agüe balls; lo domenge primer vinent que fonc a 7 de 
dit mes, y agüé un altra comedia intitulada «La fuerza del natural» al 
principi se cantá con exercito de flores, y agüé sos 
a cada comedia que daren molt gust a tots los oients. Estes son 
que es feren a la primera centuria de la «Dedicació» de la nostra iglesia 
de Vinarós, lo any 1694, y pera que tinguen memoria los venideros ho 
he escrit yo el Lid.° Joseph Doménech mestre de orgue y de Capella en 
la present Vila de Vinarós, lili de Josep Doménech, cirugía y de Jusepa 
Pujalt conjuges, y aixi se servirán de dir una Ave María sempre que lle- 
girán este paper per la ánima mia, per charitat si es que o aga de me
nester y sino pera l'ánima del Purgatori mes necessitada; de lo qual 
confio hem farán esta charitat per amor de Nostre Senyor y de la Mare 
de Deu o escriguí vuy que contam 8 de febrer en lo any 1694».

entrémosos diferents 
les festes

(1) S’ha de tindre present que no estava feta la frontera sino que es comen
ta quatre anys mes avant.
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Algo confiem que mos aplegue deis sufragis que per a la seua ánima 
demana el bo de mossen Doménech, per contribuir a la difussió de la 
seua ingénua Memoria que tan al viu mos parla del Vinarós del 
segle XVII.

Rectorilogi:
1. Doctor D. Miquel Joan de Ledesma, fon Retor de la Parroquial 

de la Vila, des dc’l 27 ¿'octubre de 1576, fins al 29 d'abril de 1602. Benehí 
la Iglesia nova.

2. Mossén Joan Sancho Lopes, des de 5 de giner de 1603.
3. Fra Joan Galcerán, primer Retor de l’hábit de Montesa, des de 

31 mars de 1618.
Doctor Baltasar Rabasa, Ecónomo, des de 28 desembre de 1646.
4. Fra Mathies Fraga, des de 19 mars de 1645.
5. Fra Francés Bernat, des de 15 abril de 1648.
Doctor Joseph Miralles, Ecónomo, des de 4 novembre de 1676.
6. Fra Ignasi Fontestad, des de 11 maig de 1677. En 1691, junt ab 

el Tinent General de Montesa el Comte de Cardona Comanador de Vina
rós. visita oficialmcnt en nom de la Orde, les principáis parroquies mon- 
tessianes Montesa i Vallada.

Mossén Ildefóns Espinos, Vicari President des de 17 juny de 1693.
7. Fra Felis Vicent, des de 26 abril de 1695.
Els Retors, aixis com moltes personalitats de la Vila, tenien a gran- 

díssim honor i congol el que les seues despulles descansaren dins del 
recinte de la Iglesia. Eren tants eixos soterraments, que en les Visites 
Pastorals d’aquclls temps consten disposicións per a que el pis de la 
Parroquial s’anivellara be a cada enterro, perque el dixaven revolt i 
desnivellat les sepulturcs. Per tal causa, en 25 d’abril de 1671, com se 
llig en les «Determinacións del Clero», «proposá lo Dr. Frey Francisco 
Bernat, retor, que seria molí convenient pera el servici de Nostre Senyor 
Jesuchrist, sufragi de les animes, com pera utilitat de la Iglesia, que es 
fes un vas en la capclla de les animes y que la obra del vas córrega per 
conte del Rnt. Clero, y senyalant a mossén Miquel Pujalt, basiner del 
plat de les ánimes, pera que procure que alguns devots donen de almoina 
pera ajuda de costa de la obra y pera lo que podrá faltar, lo dit mossén 
Miquel Pujalt es quede de cada u deis Reverents, per cada aniversari 
que se celebrará per les ánimes, de este dia en avant, quatre dinés y 
estos los tinga en conte aparl pera que en cas no fora menester, es pu- 
guesen repartir o fer lo que el Rnt. Clero disponga; y fonch determinat 
per tots los Reverent que es fassa lo vas conforme sa propasat».

A 10 novembre del mateix any, es determinó que «lo diner pera 
acabar lo vas de les ánimes, que es busque, y después que es torne deis 
aniversaris que es celebren, tots los mesos rellevant un aniversari per 
enter, hasta que estiga pagada la cantitat que haurá gastat».

Dit any 1671, fon construit i acabat el referit Vas de les Animes o 
Hoc subterrani a manera de cripta, per ais soterraments deis que ho 
havien d’ésser dins de l'árnbit de la Parroquial.

10



CAPITOL XXVI

Administrado. Insaculado deis cúrreos municipals. Rentes. Solaris de les 
autoritats. Acotacións a l'autoritat de Montosa. Nomenament d'Es- 
crivá i Assesor. Estatuís de la Vila.

Diu Piriforme oficial de l’Ajuntament de l'any 1840 —del qual ja 
mos havem ocupat al segle XV,— que a la primera mitat del segle XVII, 
any 1628, apareix ja de un modo ciar el número de individuos que com- 
ponien la municipalitat. Eren 6 concejals ab el nom: un, de Justicia, dos 
denominats Jurats, un Mustassaf, un Lloctinent de Justicia i un Síndic 
ab l’Escrivá-secretari. Per a les delliberacións se’ls unien 18 concellers 
ordinaris que tenien vot en elles (1). Totes eixes autoritats populars, 
incluint els concellers en el Concell de la Vila, mos son ben conegudes 
en el curs d’aquesta Historia; i además han anal apareixent el Batle, 
Baile o Baile, jutge ordinari, i el Lligalló com autoritat de lo pertanyent a 
Ies coses del camp i pastures.

Suposa el dit informe, que la municipalitat era elegida per vot po
pular i elecció directa; i diu que considerant per una part que qui ex
pedia ordes a l’Ajuntament eren els directors de la Orde de Montesa, i 
per altra que en 1591 s'enviava al Procurador general de dita Orde la pro
posta en terna de cada un deis carrees per a la municipalitat, a l’objecte 
de que elegirá, es pot fundadament supondré que des de un principi es 
verificava el nomenament proposant en terna la municipalitat mateixa 
ais individuos que’ls havien de substituir, al Procurador general de Mon
tesa i este designava d'entre els proposats, ais que devien cixercir els 
cárrecs respectius. La primera suposició de vot directe, no encaixa be i 
es contradictoria ab la segona suposició de la terna feta per la mateixa 
municipalitat; eixa segona sembla la más acertada per correspondre 
millor ais fets.

Els quals diuen, segóns l’informe mateix, que les marcades i desa
gradables desavinences que ocurrien a l’acte de votar la municipalitat 
ais individuos que devien proposar-se en terna, i que no va poder fer 
desapareixer la presencia de l’encarregat de Montesa, obligó al Rei Fe- 
lip IIF a que en 6 mars de 1628 expedirá una real orde manant terminan- 
ment: que ls individuos que tenien d'ésser posats en terna foren elegits

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 26.
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per insaculació, dixant a I’arbitre del Lloctinent de Mestre de Montesa 
en el Maestrat vell, l’arreglo de les bosses oportunes a l'efecte. Aixó está 
confirmat ab documentació de l’any 1628, en un manuscrit que conté (1) 
«una extensa instrucció donada per Don Melchor Sistemes Dr. del Real 
Concell en lo Civil, altre deis assesors Reais de la Orde y Relixó de 
N. Sra. de Montesa y Sant Jordi de Alfama, pera visita y residencia deis 
propis y rentes de la Vila de Vinarós del present Regne de Valencia y 
deis oficiáis que han administrat aquelles de trenta anys a esta part, la 
qual comensa dijous a vint y set del mes de abril del any de la Nativitat 
de ntre. Senyor Deu Jesucrist, 1628, ques lo dia que arribá a dita Vila». 
Seguix una llarga explicació deis motius que han obligat a la Orde de 
Montesa per a manar que: Per quan han vingut a nostra noticia les grans 
diferencies, inquietuts i parcialitats que hi ha en la Vila de Vinarós entre 
els oficiáis i concellers sobre la elecció de Justicia, Jurats i Mustassaf, 
que es fa per vots i s’inclinen uns a una part i altres a altra, i sobre 
l’administració deis propis i rentes, i que están dividits en parcialitats 
i que es pleitegen uns en altres ab gran dany de dita Vila: Se mana que 
es fassen les bosses per a la insaculació per al sorteig de Justicia, Jurats 
i Mustassaf. Dos bosses: una de ma major, ab 30 noms per a Justicia, 
Jurat en cap i Mustassaf; i en l’altra, de ma menor, per a Jurat segón 
i Lloctinent de Justicia, en la que sien insaculades altres 30 persones 
per sorts i per los redolíns que serán trets per dos xiquets de la edat 
de quatre a sis anys.

En 9 de juny següent apareixen els «Capitols» de les ordenacións 
sobre les insaculacións i altres per al bon régimen de la administració 
municipal de Vinarós, disposats en la visita de D. Melchor Sistemes». 
Es disposa que des de eixe dia en avant será obligatoria la insaculació 
deis cárrecs públics, baix la pena de mil floríns ais contraventors del 
reglament. Per a evitar tot engany, es maná fer una caixa ab tres panys 
diferents per a guardar les dos bosses de ma major i ma menor, conte- 
nint els noms de les persones que han de insacular-se; una clau per al 
Justicia, l’altra per al Jurat en cap, i la tercera per al Síndic, quedant la 
caixa guardada en I’Arxiu municipal. Que dits noms estiguen escrits en 
pergamí net, enrotllats i posats dins de un redolí de cera, vert o roig;
0 be en redolíns de fusta iguals i del mateix pes. Que'n la caixa hi haixea 
un llibre ab els noms de les persones per a insacular. El dia de la elecció 
es portará la caixa al Concell, davant del qual s’obrirá ab les tres claus
1 l'escrivá llegirá els noms allí continguts; enseguida es traurán els redo
líns, serán contats, posáis dins l'aigua, i un xiquet de quatre a sis anys, 
es senyará i ab el bras nuet remourá tres voltes els redolíns dins de l'ai- 
gua i en traurá un que será llegit per l’escrivá i comprobat per tot el 
Concell; si no té impediment, será cárrec municipal per a l’any; si'n té, 
es tornará el pergamí al seu redolí i a la bossa, i sen traura un altre de 
l’aigua. La elecció del Justicia será a l’endemá de Sant Tomás; la del

(1) Arxiu mun. de Yin. carpeta 24.
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Jurat en cap, la vespra de Pascua de l’Esperit Sant; la del Mustassaf, la 
vespra de Sant Miquel; i la deis concellers, el dia de Sant Esteve. Cada 
tres anys, quinze dies avans de Pasqua de l’Esperit Sant, serán recone- 
gudes les persones que tenen dret a la insaculació, i si sc’n haguera mort 
alguna, que's pose en coneiximent del Lloctinent general de la Orde de 
Montesa que residix en Valencia, per a que elegixca un número de per
sones igual com el de les que falten. Durant l’any, no podrán ocupar 
cárrecs, pares i filis, germáns, sogres i gendres, ni dos persones duna 
mateixa casa.

Per a elegir Justicia o Mustassaf, de la bossa de ma major es traurán 
tres redolíns, els quals si no tenen impediment, serán portats al Coma- 
nador o al Lloctinent de Montesa, qui elegirá i l’cscrivá algará acta. Al 
Justicia li será pres jurament. Per a elegir concellers, es traurán quatre 
noms de la bossa de ma major, i altres tants de la de ma menor; eixes 
vuit persones jurarán davant del Justicia que elegirán les 30 persones 
que més convinguen a la Vila, i feta la elecció per majoria de vots, els 
30 elegits serán els concellers, junt ab els altres primers cárrecs princi
páis. Per a que les determinacións tingueren forca, havien d’ésscr votades 
per les dos terceres parts del Concell, fent constar l'escrivá els noms deis 
votants. La edat per a poder ésser elegit, era la de 22 anys; quedava 
incapacitat el que devia al municipi.

Com un altre deis efectes de la visita a la Vila del Dr. Sistemes 
del Real Concell en lo Civil de Montesa, es concixen les rentes o produc- 
tes de propis, en l’any 1628, com seguix: «La Pista 750 lliures.—Llibre 
deis interesos que cascun any se fa per pagar pensións y altres gastos 
sol valor de cascun any, 70 lliures.—Arrendament de les fleques y taver- 
nes, 70 lliures.—Arrendament de les tavernes del oli, 30 lliures.—Arren
dament de la Embasaduria, 50 lliures.—Arrendament del pes gros, 60 lliu
res.—Arrendament del sou del foraster.—Arrendament deis forns, 150 
lliures.—Arrendament de la Sisa que comensa en lo any 1602 en 1603 
que sa tengut ab dos desimes ab privilegi consedit per S. M., 700 lliures.— 
Item per les ganancies de la carniseria, 700 lliures.»

Com es veu, entre les rentes consta l’arrendament de lo que’s diu 
«el sou del foraster». D'aixó a la mateixa carpeta núm. 24 de l’arxiu 
municipal d’aon extraem les anteriors noticies, hi ha un document per 
el que s’establix per «los Jurats y Concells, per quan la present Vila ha 
gastat y consumit moltes cantitats de diner en la fábrica de la Iglesia, 
muralles y demés camins de la present Vila que al present están per a 
1 ús y servisi de tots los veins y habitants, abans de abitar o aveinarse 
qualsevol foraster pagará 10 lliures». Ademes d'eixes 10 lliures per al 
permís d’habitar en la Vila, els forasters cánon modic anual.pagaven un

Si en 1628 consten les Capitulacións per a la insaculació escrites en 
valenciá, en 1665 trovem una exposició al «Noble y Sr. Rl. Visitador 
crita en castellá per Pere Pons Mercader

» es-
propi i de Procurador 

d’algúns particulars de la Vila. Es el segle de la transició en que es va 
perdent 1 us oficial de la llengua valenciana per la molta comunicació

en nom
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ab autoritats de llengua castellana. Dita exposició (1) dona importants 
noticies sobre els salaris que cobraven les Autoritats u oficiáis de la Vila 
Diu que en la primitiva poblado, els salaris serien moderáis com se veu 
en l'eixcmple daltres poblacións menudes, i perque en la antiguetat era 
el diner de més apreci. Havent aumentat la Vila, s’assigná al Justicia el 
salari de 15 Iliures, ais Jurats les insignies del seu ofici, al Mustassaf 
5 Iliures, al Lloctincnt 8 Iliures, a l'Escrivá de la Sala 25 Iliures i ais 
Contadors ordinaris i de l’administració de la carn, 1 lliura i 3 Iliures 
L’any 1645 el Concell de la Vila aumenté els salaris en 15 Iliures al Jus
ticia, en 15 Iliures a cada Jurat, en 5 Iliures al Mustassaf, en 1 lliura al 
Lloctinent, en 15 Iliures a l’Escrivá-secretari, i en 2 Iliures ais Contadors. 
Molius de l’aument de salaris fet peí Concell: 1. El no estar estatuit 
per visita de superioritat, i com dits pagos eren de propis de la Vila, 
podia la Vila aumentar-los de bona fe, ja que’n les viles reais son els 
auments, segóns furs, pagats de la Cort i no de propis. 2. Que la Vila 
aplegava a prop de 800 veíns i el trevall del govern era major, quina 
ponderació s’establia en casi totes les disposicións forals. 3. Que en els 
anys de les alteracións de Catalunya era el trevall deis oficiáis tan con
siderable que no’ls dixava atendré en part ais negocis de les seues cases, 
a causa deis continuos desembarcs de soldats d'Italia i daltres bandes, 
preparar allotjament, conduccións de municións i bastiments, i altres 
assistencies precises. Els anys 1648 i 49 foren de trevalls més penosos 
per la pesta que’s patí.

L’any 1653 rendida la ciutat de Barcelona i minvada de veíns la 
Vila per ruina de la pesta i hostilitat de la guerra, no havent tan trevall, 
el Concell reduí els salaris a l'estat de pau anterior, pero no el salari 
deis Contadors.

Seguix la referida exposició dient que en temps passats es nome- 
nava foraster l’Assessor de Justicia per no haver Lletrats o Advocats en 
la Vila, i se li senyalaven 6 Iliures de salari i 24 reais de dieta, tots els 
dies que tenia ocupació. Des de l’any 1638 hi hagué Lletrats en la Vila, 
i pareixent de més conveniencia el tindre’l tan a ma, aixis per ais negocis 
com per Testal vi de dietes i de viatges ais negociants, s’aumentá dit 
salari a 20 Iliures, i reusant servir per tal assignació, es senyalá fins a 
30 Iliures. Tenint en cónter que Penyíscola, ab número inferior de veíns, 
li donava al Lletrat Assessor 40 Iliures, i en temps més roíns 30 Iliures, li 
semblé al Concell de la Vila de Vinarós ésser convenient senyalar eixe 
últim salari. No se li pot fer cárrec al Concell, 
de no haver procurat vore si dit ofici es serviría ab més poc salari, puix 
Tany 1651 el reduí a 20 Iliures, i com l’Assessor no vullguera aceptar 
per no pagar-li el trevall mereixcut deis seus estudis, se li afegí a 30 lliu- 
res. Fa notar la exposició que eixe salari no es excessiu, per quant la vila 
de Sant Jordi de cinquanta o sixanta habitants, donava 6 Iliures i dietes 
de 22 reais.

xposava Pere Pons,—

(1) Ib. ib.
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Donades estes i altres raóns, el Procurador Pere Pons Mercader 
suplicava al Noble i Real Visitador admitirá el llegítim descárrec deis 
que havíen sigut Jurats, per haver aumentat dits salaris, lo que tindrien 
a gran i singular favor. Mes, no era cosa que s’havia de suplicar per 
favor; i la contestació la estampá el Real Visitador, a seguit, en el mateix 
document: «En Vinaros a 26 de febrero 1665. Pídalo por Justicia. Visi
tador Carlos Valterra.»

Un altre document del segle XVII, també escrit en castellá, dona a 
conéixer I'esperit civic ben format i templat de la Vila, oposant-se digna- 
ment a unes ordes de Montesa que li llevaven prerrogatives en el nome- 
nament d’Escrivá-secretari i d'Assessor (1). La Orde de Montesa havia 
ordenat que’l nomenament d’Assessor es fera «per via de extracció» i que 
en acabar son temps quedara impcdit per quatre anys; i sobre l’Escrivá, 
que tinguera de duració en eixercici per temps de tres anys, quedant 
después impedit per un sexeni. La Vila contesta que Montesa s'havia 
excedit en les seues atribucións per ésser en perjuí deis drets del Co- 
manador i de Vinarós, que tenia ordenacións fetes per Visitador Real 
ab autoritat Real, disposant que’l nomenament d’Escrivá es fassa per 
temps de tres anys, tenint de impediment un bieni; i com Montesa es 
inferior al Visitador Real, no pot alterar la Llei del Superior. Tocant a 
l’Assessor, oposá: que la Vila tenia us i costum inmemorial de fer la 
elecció per vots, confirmant-la el Comanador; i aixis no pot la Orde de 
Montesa alterar ni mudar la forma en perjuí del dret de la Vila i del 
Comanador, ab més rao en quant la Orde no té sobre Vinarós més que 
la Jurisdicció Alfonsina, estant la Suprema en letigi i seqüestrada en 
poder del Governador del Regne de Valencia. Per tais raóns, apoiades 
en altres i en textes d’autors competents, la Vila declaró impracticable la 
ordenació de Montesa. Firmen el document —que ademés de la qüestió, 
mos dona a conéixer la forma de nomenament d’aquells cárrecs,— Gas
par Forner, Lluis Agramunt i Doctor Melchor Calbo. No porta data; mes, 
es indubtable que pertany a la segona mitat del segle XVII perque cita 
3 obra d Hipólit Samper que es publicó en eixe temps, i la Jurisdicció 
Alfonsina que acabó ais comencaments del XVIII, com vorem.

Tornant a l’informe oficial a que mos hem referit al principi d este 
capítol i que havem anat aclarint i fonamentant, diu que entenien aquells 
Ajuntaments en la formació deis estatuts municipals, ab el requisit de 
la aprobació del Procurador general, primer, essent suficient después la 
del Comanador de Montesa, com apareix en els formats l’any 1647. 
D aquí es desprén que entenien en tots els rams peculiars de la població: 
la manera de cultivar les terres, les formalitats en la sembra de grans, el 
conreu de les vinyes, les multes ais que entraren pels sembrats, la ma- 

de recullir les collites, el temps per a la 
senyalament de pas i camíns per les mateixes, protecció de la propietat 
baix multes que irremissiblement es feen efectives, les divisións y par-

fitament d'heretats,ñera verema,

(1) Ib. carpeta núm. 20.
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ticións de finques, determinació deis paratges per a pasturar els remats, 
la salubritat en els comestibles, la peixca, i en una paraula, tot quan 
tenia relació ab els interessos del poblé. Aixó tocant a l'Ajuntament en 
general; i en particular al Mustassaf o Almotacén entenia en tota classe 
de qüestións deis que s’anaven apropiant de les terres comunes al veinat, 
cosa que ocasionava gastos considerables; fins que en 1648 l'Ajuntament 
va acordar que’l Mustassaf resolguera en avant aquells negocis en juí 
verbal, sense escriure res absolutament.

S’extrau tot aixó, deis «Establiments o estatuís de la Vila de Vinarós, 
fets per lo Justicia y Jurats en lo any 1647», i en els «Establiments del 
Magnifich Mustassaf de la present Vila de Vinarós per lo Justicia, Jurats 
y Concell en lo any MDCXXXXVIII» —(1648)— (1).

Seguint el procés de la decadencia de la gloriosa llengua valenciana 
en I'us oficial, trovem al cap de pocs anys, en 1656, girats al castellá els 
Estatuís de 1647. En l’articulat d'eixos Establiments o estatuís, es fa 
referencia a capitulacións anteriors que ja no s’han trovat a l'arxiu.

Descobrix la importancia que en la riquesa de la Vila tenia la gana
dería, els molts articols dedicats an ella, i la gran extensió de les terres 
per a pasturar anomenades la Devesa per a les raberes o ramats, i el 
Bovalar per ais bous. Al Bovalar no podien entrar les raberes, establint 
la pena de degollar un animal per cada cent si entraven de dia, i dos 
per cent si entraven de nit. Quan havia fet mal en una finca un ramat 
sense saver-se de quí era eixe, Tamo de la finca podía fer pagar el dany 
a qualsevol pastor i este que averiguara al verdader causant del perjuí.

El producte de les multes es dividía en tres parts: una era per al 
Comanador, l’altra per a l’Hospital, i la tercera per a l'amo de la finca 
o per al jutge que fallara. Un ters de les multes corresponia cobrar-lo 
al Mustassaf quan eren imposades en coses de la seua jurisdicció. El 
Mustassaf tenia senyalats en els Estatuts, 10 sous per cada dia de trevall 
en particións de terres.

Ais comerciants de peix se’ls manava que no pugueren traure el peix 
de la Vila sense haver-lo tingut una hora a la plassa, per a que els veíns 
s'aprovisionaren primer.

Posa molt alt el concepte cívic i moral que mereixia la societat vina- 
rossenca, un articol de dits «Establiments» manant que per mig de 
jurament de dir la veritat, fora cregut el que diguera quí havia sigut 
l’autor del dany fet a la seua finca; i que’ls xics de 14 anys formaren 
proba per mig de dit jurament.

(1) Ib. carpeta núm. 19.



CAPITOL XXVII

Guerra de Catalunya. Ajuda a Sant Jordi. Victoria de Vinarós sobre la 
esquadra francesa. El Ters militar del Maestrat, D. Joan d'Austria 
en la Vila. Enterraments notables en Sant Agustí. La Bandera de la 
Vila. Primers intents d’aixample. El Fortí. Privilegi de Fira. Les 
aigües del Cenia disputades per Ulldecona a Vinarós.

En la exposició que'n el capítol anterior hem comentat, del Procu
rador Pons Mercader al Real Visitador Valterra, es fa alusió a «les alte- 
racións de Catalunya» com a causa deis molts trevalls de la Vila, i a 
«la hostilitat de la guerra» que disminuí son veinat. Verdaderament, Vi
narós va patir molt en la sublevació de Catalunya contra Felip IV, «pro
vocada imprudenment per la ineptitut política» del Comte-Duc de Olivars, 
ministre del Rei, com diu Perales; i agravada per la intervenció de Franqa 
quin Rei Lluis XIII fon proclamat en 1641 Comte de Barcelona. Ad eixos 
trevalls i gastos extraordinaris fa alusió també l’acort que mes avant va 
pendre el Concell de la Vila de fer pagar 10 sous ais forasters que vull- 
gueren habitar en ella.

Les causes deis sofriments de Vinarós foren, la llealtat al Rei, Testar 
a la ratlla de Catalunya i el posseir una platja tan ventatjosa.

En 5 d’abril de 1640, el Virrei de Valencia doná ordc al Justicia de 
Vinarós per a posar la Vila en condicións de guerra contra tota sorpresa 
per part deis subleváis, i reforjar la guarda de Sol de Riu per a defensa 
del pas del riu Cenia que dividix el Regne ab el Comtat. El Concell de la 
Vila davant de la gravetat del cas, acordá reforjar el Portal de dalt o 
de Sant Cristófol, colocar damunt de la Iglesia Parroquial Tartilleria de 
la ja inútil torre de’n Borrás, tapar les finestres de la part superior de la 
torre de dita Iglesia, obrir un pou en la sacristia i construir dobles por
táis comenqant per el de baix o del mar. El dia 10, aplega va a la Vila 
Delegat del Virrei ab facultats plenes, qui a la vista de les necessitats 
més urgents, ordená Tadquissició de 10 quintáis de pólvora i sis de plom. 
i el reforqament de la muralla afegint-li torreóns i colocant reixes dobla- 
des ais desaigües per a que la Vila quedara aixis tancada per complet 
i lliure de sorpreses.

En juny es prengueren precaucións acordades peí Justicia i el Gover- 
nador militar en presencia de D. Geroni Sanz, del Concell del Rei, vingut

un
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a la Vila el dia 17, quedant allotjat en casa de mossén Batiste Salvador 
Cifré. Les noves precaucións foren: posar algunes llums a l’interior de la 
Vila per la nit, durant la qual una patrulla de vigilancia anava pels 
carrers; a la torre de la Iglesia i al Portal de baix, s’establiren reténs de 
tropa per acudir aon fora necessari, mentres a l’exterior algunes avanza- 
dilles vigilaven aiximateix per a donar avís en quant per mar o per térra 
s’observara l’aproximació de forces enemigues.

El dia 21 de joriol, Vinarós tingué el gran espectacle de vore fonde- 
jar en les seues aigües la poderosa esquadra espanyola manada peí Mar
qués de Villafranca, donant a la Vila la sensació de que tot perill s’esvaia. 
Mentres el Marqués de Villafranca esperava órdens, el Comanador de 
Vinarós i Almirant d’Aragó li enviá en senval d’amistós homenatge, al 
seu Procurador general D. Cristófol de Cardona. La Vila, en mig del 
trastorn que suposen els preparatius de guerra, es sentía satisfeta de 
tindre tan grans personatges, i tranquila mentres en les seues aigües es 
vegeren les magestuoses galeres reais. El Concell de la Vila, fent-se intér
prete de la satisfacció popular, el dia 24 festa tradicional de Sant Joan, 
acordá convidar a la oficialitat i tripulado de la esquadra; a quin efecte 
els regala bona cantitat de pa, carn, pollastres, ous, frutes i neu.

Passats algúns dies, la esquadra cumplint órdens superiors, es dirigí 
cab a Catalunya, i a la Vila vingué un altre Delegat del Virrei de Valencia 
per a seguir donant instruccións de guerra com foren: la neteja deis 
fossos de les muralles, els quals s’havien d’omplir de aigua, Talgament 
deis baluarts a dotze parns més de l'altura que tenien, la construcció 
d’estacades ais Portáis, aixis com el refors d’armament manant posar un 
obús en cada torre i adquirir un centenar darcabussos i un altre de 
mosquets.

Encara el Virrei enviá a Vinarós un’altra inspecció a cárrec de D. Má- 
xim Calahorra, Assessor general del Regne de Valencia.

Per eixe temps, els veíns del «Mas d’Estellés» que ja es sentien ab 
ánim de declarar-se políticament majors d’edat, acudiren a Vinarós a 
demanar ajuda pecuniaria per afrontar els gastos necessaris a fi de con
seguir que dit lloc fora declarat vila prenent el nom gloriós de Sant Jordi. 
El Clero de Vinarós (1) acudí a 1 ’ausili de la nova vila veina que naixia 
a la vida ciutadana, i el dia 12 d’agost de 1641, entregava an aquells 
veíns sis centes lliures a cens, baix módic interés, responent de dita 
cantitat setze hisendats del Mas, en nom de tots. La naixenta vila de 
Sant Jordi agraí profondament al Clero de Vinarós la finesa de l’ausili 
prestal per a poder conseguir el desitjat privilegi.

Ais pocs dies d’eixe acte generós vinarossenc, seguint els preparatius 
de guerra, en 1 setembre de 1641, el mateix Virrei en persona, Duc de 
Medinaceli, vullgué presentar-se a la Vila, quina importancia havia creix- 
cut inconmensurablement davant de la rebelió catalana, passant a ésser 
Vinarós la portalada del Regne valenciá al que ab son heroisme estava

(1) Arxiu parr. de Vin. «Determinacións del Clero».
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obligada a lliurar deis horrors de la fratricida guerra. El Duc de Medina- 
celi inspeccioná ab detenció les obres de defensa anteriorment manades, 
disposant el complement de que es construiren quartels provisionals 
aixis per ais soldats enviats per a la defensa de la Vila, cora per ais molts 
altres que desembarcaven vinguts d'Italia per a defensa d'Espanya contra 
Franca. Molt particularment posá el Virrei atenció en l’hospital, pie de 
soldats malalts, dixant disposat que se’ls atenguera com a un deure 
principalíssim. Aná tot seguit a visitar Sol de Riu, a quins soldats desta
cáis allí, maná que se’ls donara bona soldada, I al dia següent, después 
d’haver passat la nit en la Vila en casa d'En Joan Prima, se'n torná a 
Valencia.

Per fi li aplegá a Vinarós el dia memorable en que havia d'escriure 
ab foc i sang la seua llealtat al Rei i la seua defensa del Regne de Valen
cia, quina porta fortificada era. Fon el 26 juny de 1642, dijous infra- 
octava de Corpus. La esquadra francesa aparegué davant la platja i 
bon punt es posá en orde, comengá a bombardejar horrorosament per a 
inutilisar les defenses de la Vila i preparar un desembarc de tropes. Mes, 
a pesar deis grans destrozos que’ls canóns francesos ocasionaven en les 
muralles i en les cases de l’interior, no decaigué l’ánim deis vinarossencs 
que junt ab la tropa, cada un en son lloc, esperaven el desenllás de l’atac, 
mentres l’artilleria de les torres contestava contra l’esquadra. Quan l’al- 
mirant francés cregué haver anulat la ressistencia vinarossenca, ordena 
el desembarc de les seues torces per a que s’apodcraren de la Vila. I 
l’ánim vinarossenc, en aquella hora crítica, escrigué una gloriosa página 
de la seua bella Historia: els francesos desembarcaven en la platja; mes 
d'allí no podien avangar un pas, contraatacats ab furia des de les trinxe- 
res obertes des de les muralles fins al mar. Tan eficag fon el contraatac vi
narossenc, que'ls francesos es van vore obligats a reembarcar-se a tota 
pressa; i la poderosa esquadra, después de cinq hores d’impotent bom- 
bardeig, es va tindre de retirar sense poder cumplir la finalitat que allí 
l’havia portada. L’artilleria de Vinarós li havia destrossat una llanxa. 
Sortosament, encara que'l bombardeig causá molts desperfectes mate- 
rials, no va haver cap desgracia personal, com consta en una nota d’aquell 

scrita com era usual, en valenciá,— i la qual fa referencia 
Rafels García qui la tingué en son poder (1). La Vila agraida ais seus 
heroics defensors els honorá ab convits i alegrics populars.

Com a manera de premi per la gran victoria conseguida contra la es
quadra francesa, la plassa de Vinarós fon considerada per les autoritats 
superiors digna de tindre un Governador militar de categoría, i en setem- 
bre següent fon nomenat per a tal cárrec el noble D. Rodrigo de Borja 
Llansol qui aplegá a la Vila el dia 4 de dit mes i any, allotjant-se en casa 
d’En Jaume Covarsi.

A la victoria vinarossenca segurament contribuiría el Ters del Maes- 
trat que'n aquells temps es formava segóns les normes militars que

tan

temps

(1) Revista «San Sebastián» de Vinarós, Secció histórica, giner de 1909.
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s’havien establit (1). Al Ters del Maestrat contribuía Vinarós ab 64 sol
dáis; Morella ab 86; Traiguera, 58; Sant Mateu, 56; Alcalá, 40; Beni- 
carló, 36; La Jana, 34; Cálig, 33; Cervera, 33; seguint en orde inferior 
Canet lo Roig, Bcnassal, Catí i algunes altres poblacións.

Del moviment extraordinari que hi havia en Vinarós per motiu de 
la guerra, dona idea la nota que trovem a l’arxiu parroquial, deis efectes 
que es van traure de la Vila des de 24 maig de 1641 fins l'últim dia de 
desembre de 1642, per Jacinto Meseguer, segóns órdens reais, com consta 
per aute rebut per l’escrivá Bertomeu Cister, en dit últim dia de desem
bre. La nota es com seguix (2):

«900 celles de cavall.—900 pistóles.—472 carabines.—1.194 mosquets. 
—512 arcabussos.—2.734 pales de ferro.—1.522 marrases.—752 capes.— 
370 destrals.—990 quintáis de plom.—1.833 quintáis de metxa.—431 bom
bes de foc.—34 arrobes de bales de mosquet.—220 piques.—520 espa- 
ses.—9.447 bales de diferents calibres.—600 dotzenes de cabassos.—1.000 
bandoleres.—1.000 bosses de manicum.—462 parells de botes—300 parells 
d’espueles.—3.130 ferradures.—900 quadróns de 12 i de 14 pams.—2.000 
taules de pam i mig, i 12 de liare.—139 quadróns de 22 pams.—2.000 pa
rells de sabates.» Aixó indica la importancia estratégica que en aquelles 
circunstancies adquirí la platja i la plassa amurallada de Vinarós.

Diu Perales (3) que trové per eixos pobles, memories molt impre
cises, concises i insegures, que parlen a sovint deis francesos que proce- 
dents de Catalunya invadiren el Regne de Valencia; mes, creu ell que 
no serien els francesos, sino els calaláns subleváis. Degut potser a tal 
documentado, el maleix Perales apareix confús i obscur en este punt.

Ad eixa elasse de memories imprecises deu pertenéixer la que aludix 
el nostre Rafels García quan sitúa avans de la victoria de Vinarós sobre 
la esquadra francesa, el seti de Tortosa per les tropes franceses, mentres 
algúns destacaments es corrien per Amposta aplegant fins a Ulldecona 
i a Sant Caries de la Rápita, fugint moltíssims veíns d’eixos pobles a re
fugiar-so a Vinarós. Si eixe refugi coincidí ab el seti de Tortosa, fon 
después de la victoria vinarossenca. Avans d’ella, Tortosa estava ocupada 
per les tropes portugueses i del centre, manades peí marqués de Vélez, 
que passaren a sang i foc a Cherta, incendiaren al Perelló i degollaren 
innoblement ais defensors de Cambrils (4) en el mateix moment que 
dixaven les armes per capitulació honrosa. D'allí passaren les tropes 
de Vélez contra Montjuich, aon sofriren una gran derrota. L’any 1643 
destituit el causant de tants mals, el comte-duc d'Olivars, de nefasta me
moria; en Franca comengava a reinar Lluis XIV; els cataláns anaven 
desenganyant-se deis francesos. En 1648, sis anys después de la victoria 
vinarossenca, el mariscal francés Schomberg podia aplegar fins a Tortosa

era

(1) «Morella y sus aldeas», t. I.
(2) Arxiu parr. de Vin. «Maneta» del P. Reverter.
(3) Escolano y Perales, t. III.
(4) Historia de Cataluña, Bori y Fonesta.
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\de la que se’n apoderé; es la época en que algúns destacaments del 

mariscal corrien fins a la ratlla de Catalunya, de quins pobles fugien els 
veíns buscant refugi en les muralles de Vinarós. Per cert que com eren 
tants, foren allotjats ab alguna dificultat en la Vila i en les cases deis 
arravals; essent les dificultáis encara més grans per a l’alimentació del 
veinat i de tants forasters.

Quant era el respecte que infundía Vinarós, ho proclama la incursió 
per terres valencianes que efectué en novembre de 1650, la caballería 
catalana del general Josep de Dárdena (1). A Vinarós no intenté molestar
lo segur de que la molestia seria a la inversa; i en canvi saquejá a Beni- 
carló, a Penyíscola i a Sant Mateu, tornant a Tortosa carregat de botí.

La guerra de separació anava tocant a son terme. Les forces reais 
del marqués de Mortara llangaren de Tortosa a les tropes franceses el 
dia 4 desembre de 1650, i en les seues banderes comengaren a allistar-se 
els cataláns, descontents de l’ajuda de Franga quin fi egoistament impe- 
rialiste s'havia posat al descubert. Anomenat Capitá General D. Joan 
d'Austria, fill natural de Felip IV, ell ab el seu bon tacte acabé la rebelió. 
En 1652, la Diputació catalana, des de Manresa, torné a la obediencia 
de Felip IV i negocié tot seguit la capitulació de Barcelona, quina Muni- 
cipalitat conseguí de D. Joan d’Austria el reconeiximent deis privilegis i 
constitucións per part del Rei.

Suceí que quan el Príncep D. Joan d’Austria es dirigía en 1650 a 
Catalunya a posar-se al cap de la campanya que tan bons resultáis li 
havia de donar, peí camí es sentí ferit de la terrible pesta que varíes 
vegades havem mentat, i va resoldre posar-se en cura en Vinarós. El Con- 
cell de la Vila en tindre noticia de la vinguda del Príncep, li preparé 
allotjament en un bon edifici situat vora mar i muralla, en lo que era 
arraval i después plassa de Sant Antoni; aquell lloc, ab tal ocasió fon 
urbanisat llevant-li els clots de femers que li donaven tan lleig nom, i 
posant-lo en condicións d’ésser una de les plasses millors ab que sempre 
contaría la Vila.

Quan aplegá el Príncep ab son lluit acompanyament, fon rebut per la 
Vila i totes les seues autoritats civils, militars i eclesiástiques, com es

=

mereixia tan alt personatge, ab vol de campanes i salves d’artilleria. La 
enfermetat que portava damunt, li feu pendre Hit enseguida, i en la 
Iglesia Parroquial i en el Convent de Sant Telm deis Agustíns, comenga- 
ren a celebrar-se solemnes rogatives que 
recobré la salut. Tota la Vila se'n alegré de la milloria, i el Concell en 
3 de setembre d'aquell any 1650, va pendre el segiient acort: «Se proposa 
fer una gran festa per rahó de la convalecencia de Sa Altesa y salut que 
ha recobrat el Senreníssim Senyor Don Juan de Austria, de la enfermetat 
que ha patit, al gloriós Sant Nicolau, en lo convent de Sant Agustí de 
esta vila, lo diumenche propvinent; demanen los Caballerisos de Sa Alte
sa pera la dita festa 13 carros pera portar pins y murta y altres coses,

durar fins que'l Príncepvan

(1) Víctor Balaguer, «Hist. de Cataluña», llib. X. cap. XXX11I.



HISTORIA DE VINAROS
157

y que's fasen festers y que se netege la plaga del arraval de Sant Antón' 
de Pádua que es davant de Palacio. Se determiná se ajude a fer dita 
festa conforme se ha demanat, que es be se demostré la alegría 
s’ha tingut de la salul que ha recobrat lo Sereníssim Senyor D. Juan de 
Austria».

La causa de la preferencia del Príncep per a celebrar en acció de
gracies «una gran festa a Sant Nicolau» fon el que tenia per confessor 
a Fra Tomás de Herrera Pimentel, Provincial de la Orde de Sant Agustí 
en Castella, que l’acompanyava, i l’ésser en dit mes, dia 10, la festa de 
dit gloriós Sant Nicolau de Tolentino, de la mateixa Orde. Aixis, tal 
s'havia demanat i acordat, el dia 10 tingué lloc la gran festa en el con- 
vent, que com es veu per l’acta, ja anava perdent el seu nom fundacional 
de Sant Telm i adquirirá el patronal deis frares del gloriosíssim Bisbe de 
Hipona Sant Agustí. Tol l’arraval, locant muralla, des de’l Socos fins al 
convent, fon enramat i adornat ab ares. A la festa s’uní tot el poblé, assis- 
tint totes les autoritats, i el Príncep fon vitorejat i obsequiat ab diver- 
sións i músiques i llumenaries per la nit, ballant-se les dances populars 
a la llum deis festers (1).

D. Joan d'Austria, —homónim de l'inmortal de Lepanto, son 
dent de la anterior centuria,— queda agraidíssim a la Vila de Vinarós aon 
havia trovat la salut i un poblé carinyós i entussiasta. I pie de tan suavís- 
simes impresións, pugué seguir son viatge cab a Catalunya a la que ell 
li havia de retornar la salut que en malhora el comte-duc d'OIivars li 
havia envenenat. Allá l’esperava el reconquistador de Tortosa marqués 
de Mortara, qui ja iniciava el seti de Barcelona. Catalunya, en 1652, acaté 
al Príncep per son Virrei, i es continuá la guerra contra la Franga qui 
no volia amollar, ni amollaría ja, el tros de térra espanyola de més allá 
del Pirineu. Después de batre varíes voltes ais francesos, D. Joan d’Aus- 
tria dixá el Virreinal de Catalunya al marqués de Mortara i sen torné 
a la Cort passant altra vegada per Vinarós.

El Príncep passá en la Vila una temporada de descáns, i durant ella, 
el seu venerable confessor Fra Tomás d’Herrera s'agravá en la enferme-

el convent deis

com

ascen-

tat que patia i li sobrevingué la mort, essent enterrat en 
P.P. Agustíns aon, per orde de D. Joan d’Austria, es celebraren suntuosos 
funerals.

dit monestir tenia lloc.No era el primer soterrament fastuós que en 
En eixe matcix segle, com referix el P. Jordana, foren enterráis en a 
cripta o vas del presbiteri de Sant Agustí els següents personatges.

D. Pere de Alarcón, Arcediá de Turín, en 4 giner de 164L —JFran
cés de Espinóla, en 7 d’abril del mateix any.— D. Mateo de Velasco 
Agüero, en 14 giner de 1642. —L’Abad Rogeli Brau en 8 setembre del

(1) Eren els festers, uns enreixats de s° X de foguerades fantásti-
nmt tees enceses que a l'ensems que donaven llum, feen a r^leu ralegria del 
ques que dibuixaven d’una tonalitat característica i ab ^ festers en les nits 
poblé. En la nostra infantesa encara havem conegut els g J
de les festes de carrer.
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mateix any. El Marqués D. Francés Malaespina, en 29 novembre del ma- 
teix any. —D. Geroni Sandoval, general de la Armada espanyola, en 
17 juny de 1647. —D. Leonardo de Molés, Maestre de Camp, 1647. 
—D. Leovincial deis Carmelites d’Aragó, 1649.— I en 1654, a 15 de febrer 
el Provincial de Castella agustiniá, confessor del Príncep D. Joan d’Aus- 
tria, com havem dit.

La freqüencia ab que Vinarós era visitat per persones reais i alts 
personatges, feu pensar al Concell de la Vila en la conveniencia de tindre 
una bandera com a insignia propia del poblé, per a portar-la davant 
deis Justicia i Jurats ais actes públics solemnes; i aixis ho acordá el Con
cell en 21 juny de 1654. La Bandera de la Vila fon confeccionada en da- 
masc blanc ab tires roges, tenint bordats l'escut del cep i Tala ab la Creu 
de Montesa, i els Patróns principáis la Mare de Deu de la Misericordia 
i Sant Sebastiá. Es la mateixa que encara avui dia es conserva. Les bar- 
ques de Vinarós usaven bandera de blanch casada en roig.

També, al cap de quatre dies, —25 juny de 1654— va pendre el 
Concell de la Vila l'acort de fer construir una Imatge nova de Sant Sebas
tiá per a ésser venerada en la Parroquial. Dita Imatge 
Sant Sebastianet,— fon beneida en 1683 com queda descrit al capítol 
XXI.

oneguda per

Passats cinq anys d'eixos acorts, en 1659, es firmava entre Espanya 
i Franca la Pau anomenada deis Pirineus perque en la illeta deis Faisáns, 
en mig del riu fronterís Bidasoa, ais Pirineus Occidentals, es firmaren 
els 124 capitols que entre altres coses arrebataven a Espanya el Rosselló 
i el Conflent, terres pirinenques germanes nostres en la parla, que per 
a sempre quedaven separades.

Com Vinarós ab la seua contribució de sang i de llealtat, tant havia 
patit en eixes guerres, aixis com va saver la firma de la pau, sense mirar 
altra cosa, en 29 d’agost d’aquell any, reunit el Concell de la Vila acor
dá convidar al Clero per a celebrar la nova. I es tiraren les campanes al 
vol, disparé l'artilleria, es cantá en la Parroquial solemne Te-Deum en 
acció de gracies, i duraren les festes vuit dies ab tres funcións religioses 
ab sermó i canturía om diu l’acta del Concell,— dos corregudes de 
bous, i representació pública de dos comedies per comediants forasters, 
cosa nova en la Vila que fon de gran atracció per ais de dins i per ais 
de fora. Com a final de festes es dispararen focs artificiáis.

Lliures ja de la obsseció de la guerra, la Vila que ja comencava a 
sentir-se molesta dins del tancat cinturó de muralles, les obrí pels cos
táis tirant en térra els contraportals deis carrers de la Presó —avui Sant 
Isidro,— i de l’Hospital —avui Sant Jaume—. Desta manera es posava 
en comunicació continua per una banda ab l’arraval del Socos, i per 
l’altra ab l’arraval del Forn nou o Sant Tomás. Era el primer intent d'ai- 
xample de la població que de manera efectiva ja contava ab els respe
tables nuclis ravalencs. Les muralles comen^aven a fer nosa en el llur 
primitiu emplagament.

Vinarós después de tan sofrir sense cap queixa mentres aixis ho de-
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manava la seua llealtat, passat aquell gran trastorn acudí ais alts poders 
reclamant lo que li pertocava de dret i de fur. La Reina viuda de Felip IV, 
D.a María Ana de Austria, Regent per la minoría de son fill Caries II, 
fent-se'n cárrec de la justa petició de Vinarós, escrigué en 30 setembre 
de 1668 (1) concedint la franquicia de la cárrega d'allotjaments militars, 
en atenció a estar la Vila incorporada a la Corona d’Aragó per perte- 
néixer a la Real Orde de Montesa.

A l'any següent, en 17 d’abril de 1669, el Concell de la Vila acordé 
la construcció de una fragata —com queda historiat al capítol XXII,— 
i de un Fortí a la platja, en la plassa de Sant Antoni, quina obra avanzada 
a fora muralla, s'havia vist que era de gran necessitat per a defensa de 
la Vila i de ratara?anal i sos arravals populars. La construcció del Fortí, 
arrán mateix del mar, fon un altre pas cab a l’aixample tan necessari de 
la Vila.

Si la Reina mare havia concedit a Vinarós la franquicia d'allotja- 
ment de tropes, el seu fill Caries II, ja reinant, també vullgué premiar-lo 
concedint-li facultat de celebrar una Fira anual, durant nou dies, des 
de'l 10 d’agost. La Concesió Real está feta a 21 maig de 1683, i diu el Rei 
que dona eixe privilegi reconeixent la fidelitat i adhessió deis Justicia, 
Jurats i Concell de la Universitat de Vinarós que tants bons servicis va 
prestar en les grans conmocións de Catalunya i tants danys va tindre.

El privilegi de la Fira era molt d’agrair; mes, en la práctica no doná 
aleshores els resultats que s’esperaven i no es portá avant. Una carta deis 
Jurats de Ulldecona (2) contestant ais de Vinarós, fixa el temps en que 
se intentó la Fira; demostra també les bones relacións de les dos viles, 
i es un altre document molt curios sobre el procés de la entrada paula
tina de la llengua castellana en les coses oficiáis en el segle XVII. Copiem 
la carta al peu de la lletra; en ella es veu, entre altres defectes, la orto
grafía de les llengües catalanes aplicada a la castellana. Diu aixis, a 
seguít de la creu que encapsala el text:

«Magcos. Sres Justicia y Jurados de la Villa de Vinarós.
Recibimos su carta y al ynsante hemos dado horden para que Vms. 

queden servidos fixando los carteles en las esquinas de la plasa desta 
villa y hasiendo pregonar por los lugares acostumbrados desta villa, su 
feria, y assi en esto como en todo lo que sea de su gusto mandarnos nos 
aliaran siempre promptos ala obedientia.

En quanto al senyalar dia para la conferentia lo dexamos al albitrio 
de Vs. ms. para que siempre que tengan mucho gusto podran llegarse 
a esta villa que les recibiremos con mucha voluntat y agrado, el cielo a 
Vs. ms. gue. y prospere largos anyos. Ulldecona y Agosto a 8 de 1683.

Muy servidores de Vs. ms.
Q. S. M. B.

Los Jurados de la Villa de Ulldecona».

(1) Arxiu mun. de Vrn. carpeta núm. 24.
(2) Ib. ib. carpeta núm. 24.
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La Conseció Real de la Fira apareix a l’arxiu de la Vila ab la data 
equivocada de l’any 1686; i d'aquí que Rafcls García, i tots els que es 
referixen a l’orige de la Fira vinarossenca, haixquen citat fins ara la data 
eixa. La qual anem a demostrar que no es la verdadera. En efecte: el 
document original de Caries II no existix a l'arxiu, perque en el se- 
gle XIX a 7 giner de 1815 fon remitit a la superioritat junt ab la docu
mentado que es va creure necessaria per a conseguir la carretera a Zara
goza. I el secretan Ramón Aspa, ja que sen anava el document, certificá 
una copia per a l'arxiu municipal (1) equivocant-se en la data que posá 
de 1686 en Iloc de 1683; pos diu el Rei en el document escrit en lletí: 
«Regnorumque nostrorum vigessimo segundo» —ais 22 anys nostres,— 
i com Caries II havia naixcut en 1661, els seus 22 anys els cumplia en 
1683, quan concedí la Fira a Vinarós. Aixis concorda la data ab la carta 
de Ulldecona.

Una qüestió va promoure Ulldecona contra Vinarós a l’any 1685, 
pretenent la possessió de les aigües del riu Cenia. En 24 de giner lográ 
obtindre una declaració favorable de l’Audiencia de Catalunya, i el 24 
de novembre acudí a la de Valencia ab la mateixa pretensió. Vinarós 
defensá els seus drets ab energía i enviá a Valencia de Procurador Síndic 
al notari Joan Batiste Blasco. En 25 setembre de 1687 es donava senten
cia favorable en absolut a Vinarós (2). La Regia Sentencia comenta aixis: 
«En nom del Rei Caries, Pere Josep de Silva Meneses Pacheco Girón 
Zapata i Toledo, Lloctinent i Capitá General i Virrei de Valencia». Seguix 
en lletí, exposant les pretensións de Ulldecona i les consideracións favo
rables a Vinarós perque «está probat plenament que les aigües del Cenia 
naixen de diverses fonts que fluixen dins del Regne de Valencia», i sobre- 
tot de la «font anomenada Cap de aygues» que corre dins del Regne en 
el terme de Benifassá. Com diu el Fur I «de termin. Reg.: «Aquest son los 
termens del Regne de Valencia, del Cañar, de Ulldecona, que es riba la 
mar, aixi com va lo riu en sus, e passa per la Cenia e ix a Benifa?á; e 
román Benifa^á el terme de Valencia, et Morella ab sos termens». Per 
tant, l'Audiencia de Valencia sentenciava i declarava que les aigües del 
Cenia perteneixen a la Vila de Vinarós aixis a l’ús com al domini. Fir- 
maven la sentencia D. Caries Valterra, D. Jaume Madroño, D. Domingo 
Matheu i Silva, Joan Bte. Ortín i Luque.

El dret de Vinarós sobre les aigües del Cenia estava reconegut des 
del segle XIV. A l’expedient sobre eixe assumpte de l’arxiu municipal de 
la Vila, carpeta núm. 24, es fa constar que en l'arxiu municipal de Ros- 
sell hi havia copia autoritzada de l’any 1384, de una sentencia arbitral 
donada peí Bisbe Berenguer de Tortosa en el molí de la Torta a 25 maig 
de 1332, dividint les aigües del Cenia. En ella es diu que Ulldecona per 
una cequia construida per ella, después de regar els seus camps, condui-

AIXÍU miF1- de Vin- carpeta núm. 19, plec sobre la carretera a Zaragoza. 
U) v. Apendix. Document núm. 9.
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rán I’aigua al riu d’aon la pren el molí de la Torta. L'aigua que quede del 
molí de les Caxeites —terme de Penyíscola— es dividirá per mitat entre 
Alcanar, Vinarós i Penyíscola; els d’Alcanar per abeurar i regar només 
son remats; els de Vinarós i Penyíscola, per a moldre, regar i abeurar 
els remats. El compromís d’esta sentencia l'otorgaren la Orde de Sant 
Joan i la de Montesa.

? DE

n



CAPITOL XXVIII

La Encomanda, Penyíscola i el Bosch de Iría. Drets mutuos de pastures. 
Pleyt de les 25 ovelles de Noguera. El «Pleyt deis 214 anys». Acota- 
cións a l’autoritat del Comanador.

Conegudes en els capitols respectius deis segles anteriors, les qües- 
tións de orige fundacional entre Penyíscola i les viles de Benicarló i Vina- 
rós, i els drets i deures que una i altres es tenien mútuament, passem 
a traslladar un «Acte de concordia» fet l’any 1610 en la Real Audiencia de 
Valencia; molt curios, perque dona a conéixer un altre aspecte de l’estat 
de dret que les dos Viles de la Encomanda tenien dins del terme de 
Penyíscola. Les sentencies anteriors parlen del dret de pasturar els re- 
mats en els diferents termes. Eixe «Acte de concordia» descobrix que’l 
dret s’extenia a més. Es trata d’un vehí de Penyíscola que fa llenya dins 
del terme penyiscolá, i no obstant, son Vinarós i Benicarló els que li 
mouen pleyt i el guanyen, com si els haguera furtat cosa propia; acabant- 
se la qüestió a les bones per concell de respetables persones, i pagant el 
penyscolá una forta multa a les dos Viles. Millor que explicar i extraure 
dit curios «instrument», será transcriure’l com ho fem a seguit:

Es titula «Acte de concordia fet entre les viles de Benicarló y Bina
ros de una, y Balthasar Sans de la vila de Paniscola de altra» (1). Porta 
davant la data, en lletí, del 23 maig de 1610. Comenta ab la fórmula de 
costum «In Dei nomine Amen, Noverint universi», i seguix en lletí fent 
historia de la qüestió, fins aplegar a la concordia que consta en la Llen- 
gua del Regne com seguix: «Capitols fets y firmats, transigits y concor
dáis per y entre Jaume Frexens Syndich de la vila de Benicarló y Ber- 
thomeu Sister notari Syndich de la vila de Binaros de part una, y Bal
thasar Sans ciuteda habitador en la vila de Paniscola, tots atrobats en la 
present ciutat de Valencia de part altra en, e, sobre la llenya tallada y 
cremada per lo dit Sans en lo terme de la vila de Paniscola en lo Bosch 
dit de Irta, sobre la qual pendeix huipleyt en la Real Audiencia Civil de la 
present Ciutat de Valencia sots audició del noble don Ramón Sans Cava- 
11er, del Real Consell, entre lo dit Balthasar Sans, y la vila de Paniscola 
de una, y les dites viles de Benicarló y Binaros de part altra, de la qual 
Causa es escriva Balthasar Blanes notari hu deis Escrivans de dita Real

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 22.
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Audiencia Civil, conforme mes llargament se conte en les supplicacions 
chalendariades en lo exordi de la present Capitulacio y concordia sobre 
la qual per atacar y resecar les dites pretensións en dites supplicacions 
contengudes, e, plets entre los dits Balthasar Sans, e, les dites viles de 
Benicarló y Binaros, per intervenció de algunes persones, pau y concor
dia entre aquells desijats, se han concordat en, e, sobre les coses desús 
dites, e, transigit en, e, per la forma seguent per los capitols ymmediats 
seguents declaradora: «Primerament es estat tractat, clos, fet y fermat, 
transigit y concordat per y entre dites parts en los dits noms respectiva- 
ment, que les dites viles de Benicarló y Binaros hajen de donar, y donen 
son consentiment pcrmís y voluntat, si, e, segons que los dits Syndichs 
de dites viles ab lo present capítol donen son consentiment permís, -y 
voluntat, pera que lo dit Balthasar Sans puga fer carbó a sa voluntat y 
portar aquell ahont ben vist Ii sia de tota la llenya de les carrasques que 
aquell, e, o, per son orde fins al dia de hui se han tallat y cremat en lo dit 
Bosch de Irta, terme de la vila de Paniscola, y que de hui avant no puga 
tallar mes llenya alguna en dit Bosch ni terme sino son matises y ala- 
derns pera acabar de fer lo carbo de les dites carrasques que ya hui 
están tallades en dit Bosch de Irta y no mes en manera alguna.

«Item es estat pactat y transigit (ut supra) per y entre les dites 
parts, que lo dit Balthasar Sans se haje de obligar si es segons que ab 
lo present capítol se obliga de donar y pagar en lo termini que devall 
se dirá a les dites viles de Benicarló y Binaros, dos mil reais castellans 
en argent per raho, e, causa de haver donat, e, donar dites viles son con
sentiment al dit Sans pera que aquell se valga de la dita llenya del dit 
Bosch de Irta, ya tallada y cremada en los modo, y forma ques diu en lo 
antecedent capítol; los quals dos mil reais castellans en argent sia tingut, 
y obligat dit Sans, si, e, segons que ab lo present capítol se obliga a donar 
go es pagar per al dia de festa de Tots Sants primer vinent del corrent 
any, mil siscents y deu, go es mil reais castellans en argent a cascuna 
de les dites viles.

«Item es estat pactat / ut supra / per y entre les dites parts, que lo 
dit Balthasar Sans sia tengut, y obligat, si, e, segons que ab lo present 
capítol se obliga a donar, e, pagar en continent a les dites viles de Beni
carló y Binaros, e, o, ais dits sos legitims Syndichs totes les despeses que 
aquells mostraran haver pagat per la comissio ques despacha al Alguahir 
Lobet de la dita Real Audiencia, y a Joan Duran notari en lloch, y per lo 
escriva de la present Causa, y en la anada, estada, y tornada de aquells 
y sos ministres que anaren a executar dita comissio a les dites viles, y 
Bosch de Irta y altres parts, go es totes aquelles despeses que serán tac- 
sades per lo escriva de la dita Causa, e, fetes en la dita comissio y execu- 
cio de aquella.

«Item es estat pactat / ut supra 1 per y entre les dites parts que la 
present transactio, capitulacio, y concordia y tot lo que en aquella, y en 
cascun capítol de aquella contengut y especificat desde la primera linea 
fins a la darrera ynclusive, la haja de cumplir, teñir, y observar y ab tot
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efecte guardar lo dit Balthasar Sans, si, e, segons que ab lo present capí
tol aquell promet y se obliga de teñir, observar, cumplir, ab tot efecte y 
guardar aquella, cora en aquella, y cascun capítol de aquella de la pri
mera linea fins a la darrera ynclusive, se contc a la lletra; y sens ynter- 
pretacio ni declaracio alguna de aquella, ni de les paraules de aquella, 
y pagar a les dites viles de Benicarló y Binaros los dits dos mil reais cas- 
tellans en argent, en los modos, forma y termini contenguts, y specificats 
en lo segon capítol de la present transactio y concordia, y tambe les dites 
despesses en continent com se conte y declara en lo antecedent capítol 
tot dubte y dificultat cessants, e, plenament no obstat qualsevols drets, 
actions, pretensions, contradictions, e, plets moguts, o ques poguessen 
moure, pretendre, o, sucitar entre les dites viles de Benicarló y Binaros, 
o, laltra de aquelles de una, y la vila de Paniscola, o, laltra qualsevol 
persona, o, universitat de part altra, y tindra y cumplirá tot lo contengut 
en la present transactio, capitulacio y concordia y qualsevol capítol de 
aquella aixi y de la mateixa manera y forma, com si la dita vila de Panis
cola, o, son legitim Syndich y procurador hagues lloat y aprovat, y ab 
special poder ratificat y conformat la present transactio y concordia, y 
tot lo en aquella y cascun capítol de aquella desde la primera linea fins 
a la darrera ynclusive contengut, pactat, transigit y concordat, y obligant 
se en aquella simul et in solidum ab lo dit Balthasar Sans pera fer y 
cumplir tot lo contengut y specificat en aquella y cascun capítol de 
aquella.

«Item es estat transigit < ut supra / que lo dit Balthasar Sans en 
manera alguna per si, ni per interposades persones puga tallar, ni fer 
tallar, ara, ni per temps algu carrasca alguna del dit terme de Paniscola, 
sots pena de deu lliures moneda Reais de Valencia per cascuna carrasca 
de les que tallara, aplicadores les dites deu lliures a les dites viles de 
Benicarló y Binaros migerament per pena e calonia per les quals puga 
ser executat lo dit Balthasar Sans per les dites viles, y laltra de aquelles 
cascuna, o, les dos juntes per son ynterés, com a pena, e, calonia comesa 
contra aquelles, e, laltra de aquelles cascuna per son ynterés, e, per les 
dites penes en los que sien comeses.

«Item es estat transigit ' ut supra / per, y entre les dites parts, que 
los prescrits capitols, y cascu de aquells sien executoris, ab sumissio, y 
Renunciacio de propi for, variagio de juhi, y altres clausules roborats, 
segons lo stil, y practica del notari rebedor de aquells».

Seguix altra volta en lletí l'aprobació i aceptació deis anteriors 
capitols pels interessats, obligant-se a no fer res en contra baix la pena 
de cent sólidos moneda valenciana, i jurant «ad Dominum Deum 
moure cap altre pleyt sobre eixa qüestió. Foren testics, Vicent Mayáns 
i Batiste Salvat llaurador, habitadors de Valencia. Eixa interessant tran-

entre les dos 
estant el Bosch 

podien allí fer llenya

» no

sacció demostra la comunitat d’interessos 
antigües viles de Penyíscola i aquesta; de tal 
de Irta en terme de Penyíscola, els veíns d’ella 
sense el consentiment de Benicarló i Vinarós.

que restaven 
manera que

no
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L’any 1636, a 11 de febrer, els magistrats de Valencia D. Isidro Se 
gura i Dr. Juan Bautista Losa, donen una sentencia (1) escrita en castellá 
que seria la llengua d’ells, per la que es veu com sempre s’anaven ressu- 
citant les mateixes qüestións que ja semblaven acabades i definides 
aixis s’anaven fent cróniques i seculars. Ara era Penyíscola qui per mig 
del seu síndich i procurador de 1'arrendador deis drets reais 
Pere Simó, pretenia que les raberes de Benicarló i Vinarós

i

mossén 
no pugueren

entrar a pasturar en aquell terme, sobretot en la partida del realenc, 
sino era contribuint ais gastos de les cequies i pagant la mitat del delmé 
deis remats majors i menors, fundant-se en la sentencia arbitral del 
Mestre de Montesa Fra Berenguer March, donada en 16 desembre de 
1383. Benicarló i Vinarós s’oposaren per mig del síndich Dr. Batiste 
Salvador, apoiant-se en la sentencia del Mestre Fra Lluis Despuig, donada 
en 14 novembre de 1460 baix el notari Miquel Villafarta. Els magistrats 
de Valencia declararen que a esta segona sentencia, essent posterior, es 
a la que s’havia d’atendre; i per tant, les dos Viles només estaven obli- 
gades a pagar els 500 sous anuals que Penyíscola no podía emplear en 
res mes que en les acequies i rcparacións acordades (2). Els remats vina- 
rossencs i benicarlandos, podien lliurement entrar per tot el terme pe- 
nyiscolá incluint la partida del realenc, ab el mateix dret deis penyisco- 
láns; mes, des de'l moment que anaren allí dits remats, encara que cria
ren fora, Benicarló i Vinarós venien obligáis a pagar la mitat del delme, 
com era costum general. Afegiren els magistrats, que de conformitat ab 
la dita sentencia del 1460, les dos Viles tenien dret de fer-se els estatuís, 
sense convocar per a res a Penyíscola, de la mateixa manera que Penyís
cola podia fer els seus lliurement; mes, els estatuts que unes i altres 
viles farien en orde a les pastures en els seus termens respectius, havien 
de compendre ais propis veíns i ais de les altres viles; i totes podrien 
prohibir la entrada a pasturar en algún temps de l’any en alguna partida, 
sense que dita prohibició puguera ésser perpetua; com tampoc se’ls 
podría prohibir ais veíns de les altres dos viles, lo que estara permitit 
ais veíns d’ella.

Tampoc ab aquesta claríssima sentencia acabaren les qüestións tan 
certament calificados de «inmortals» en els documents oficiáis. Vinarós 
per a defendre millor els seus drets, es va vore obligat, l'any 1659, a ob- 
tindre de la Real Audiencia de Valencia, una firma de dret, dixant assen- 
tat qu'estava «en possecio quieta y pacifica e ymmemorial de peixer, eo, 
ampriuar y pasturar, fer pedra, llenya, carbo etc. dins lo terme de eixa 
vila de Paniscola y particularment en les partides dites de Hirta y Poaig, 
que serien del realench de sa Magestat, la qual ferma de dret fonch ad
mesa ; en la qual possecio hauria continuat fins hui —any 1674 am- 
priuant sos ganados los vehins de dita vila de Vinarós en les dites par

tí) Ib. ib. carpeta núm. 22, «Expediente sobre jurisdicción y 
(2) Vide ais segles XIV i XV, on queden historiades les aludides sentencies.

otras» etc.
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tides de Hirta y Poaig y ussant de aquelles quieta y paciñcament com 
si fos terme de la dita vila de Vinaros» (1).

Aixis i tot, estant a darreries de mars del 1674, pasturant «cert gana
do March Vives ganader de Guillem Noguera, en la referida partida de 
Poaig», es presenté el lloctinent de Justicia de Penyíscola de orde i pro- 
visió del Batle i feu «monta del dit ganado enportantsen de fet vint y 
cinch ovelles per la pena de vint y cinch lliures». Tal arbitrarietat fon 
causa de nou pleyt, acudint a la Real Audiencia Pere Ximenes, Síndich 
i Procurador de Vinarós i Procurador de Guillem Noguera. La resolució 
de l'Audiencia comenta: «Lo Rey y la Reyna Doña Marianna de Austria 
sa mare nudriu y curadriu y Governadora General de tots los estats de sa 
Magestat e per sa Magestat. = Don Vespaciano Manrique Gonsaga con
de de Paredes, Señor de les viles de Alearas, Gentilhome de la Cambra de 
sa Magestat, Virrey y capitá General en la present Ciutat y Regne de Va
lencia. Ais amats de sa Magestat lo lloctinent de Justicia y Batle de la 
vila de Paniscola». I acaba intimant ais de Penyíscola que proben el llur 
dret «dins sis dies apres intima y notificacio de les presents en avant 
continua y peremptoriament contadors», i mentimentres «no ynnoveu ne 
ynnovar fa?au, ne consentau cosa alguna acerca —(szc)— de la venda de 
dites ovelles fins tant altrament sia per nos y est real consell provehit». 
Firmen els magistrats Don Comas Gombau, Sanches del Castellar, i 
Vicent Ferrera, en Valencia a 11 maig de 1674. (2)

Al cap de vuit anys encara no s’havia resolt eixe pleyt de les 25 ove
lles; i més per defensa del dret o fur de la Vila, que per les ovelles de 
Noguera, recurriren a l’Audiencia: el Dr. Bernat Monfort, en num del 
Marqués de Guadalest, Comanador de Benicarló i Vinarós «en la sagrada 
Religió de Montesa»; el Dr. Josep Montaner, Sacrista de la Catedral 
Iglesia de Tortosa; les viles de Benicarló i Vinarós, i els Retors de les 
iglesies de estes. Els quals demanaren la restitució «de la monta de l’any 
1674», que l'arrendador del ters delme de Penyíscola s'abstinguera de 
fer semblants «montes» en els remats deis veíns de Benicarló i Vinarós, 
i que es retirara el manament fet ais ganaders respecte del delme, can- 
celant-se qualsevols autes rebuts «circa per dicta» com ho havia conse- 
guit la vila de Cálig l'any 1659. L’Audiencia disposá en 17 juny de 1682, 
que per ésser punt de justicia lo que es demanava, que la administrara 
el Tribunal de la Baylia.

Tot aixó podrien dir que eren qüestións menors, derivades de la gran 
qüestió promotora del famós «Pleyt deis 24 anys». A Penyíscola ja li 
pesava la cárrega del seu pretengut dret de Jurisdiccio Suprema sobre 
les dos Viles de la Encomanda; dret en lilispendencia des de l’any 1488. 
I no trovant cap ventatja en les seues velles pretensións, sino molt al 
revés, ja buscava manera de dixar la cárrega conseguint al pas algún 
profit pecuniari. Tal es veu en la sessió municipal de Penyíscola corres-

(1) V. Apéndix, Docuraent núm. 9.
(2) Ib. ib. ib.
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ponent al dia 12 febrer de 1674 (1). El Jurat en cap proposá que es ven- 
guera dita Jurisdicció; ho aprobá el Concell, i tot seguit nomená a quatre 
individuos d’entre ells mateixos, per a que tractaren ab els comissionats 
de Vinarós i de Benicarló. Uns i altres es reuniren en un hort, dit de 
Sans, del terme de Penyíscola; la comissió penyiscolana demaná per a 
desfer-se’n deis seus drets, tres mil ducats; els representants benicar- 
landos i vinarossencs, oferiren sis centes lliures, o siga menos de la mitat 
d’aquell valor. No hi hagué conformitat ab tanta diferencia i fracassá 
eixe primer intent.

Ais pocs dies, a 19 del mateix mes i any, va intervindre el Govemador 
de Sant Mateu D. Andreu Monserrat, escrivint a Penyíscola per a que 
senvalara lloc aon anar a seguir el negoci de la venta de la Jurisdicció 
criminal sobre les dos Viles. Penyíscola contesté que' lloc fora Sant 
Mateu o dins del seu terme, i envié comissionats al Jurat major Gabriel 
Sans i a Gaspar Coscollano ab facultats ampies; ab tot i aixó, tampoc 
hi hagué avinenga. Mes, els primers passos estaven donats, i ja es savia 
el camí a seguir. En comengar el segle vinent, el XVIII, ja vorem com 
eixe camí conduí al final tan desitjat per tots.

A causa d’estar la Jurisdicció Suprema sequestrada mentres durava 
el «Pleyt deis 214 anys», i tindre Vinarós, per tant, la jurisdicció baixa, 
zelosa sempre la Vila de que ningú minvara els seus drets, ni de que per 
alt que estiguera ningú passara més avant de lo que’l fur o la costum 
permitirá, en este segle li paré els peus al mateix Comanador, jutge en 
dita Jurisdicció baixa o Alfonsina. Aixó es veu en el següent instrument 
en valenciá que copiem (2):

«Instrucció de la Vila de Vinarós a Lorens Pujalt y Francés Ferrer, 
sindichs de aquella. = Esta vila es señora de la Jurisdicció Alfonsina y 
en esta Jurisdicció es Jutge de primeres apellacions lo Comanador. = 
La Jurisdicció suprema está sacrestada en poder del Governador de la 
Ciutal y Regne de Valencia. = 1. Conforme ago se damana si lo Coma
nador pot fer mandatos algúns aixi a dita vila com a qualsevol particular 
de ella de fora de son territori.= 2. Aixi mateix si ha pogut fer manament 
a Joan Vidal, Jurat segon desta vila, lo qual se li notifica lo primer de 
octubre del corrent any 1644, manantli se presente davant de sa señoría 
la senyora Marquesa de Guadalest en Valencia, dins sis dies, en pena de 
dos centes lliures, com a administradora de la encomanda per absencia 
del Sr. Almirant de Arago son fi 11. = 3. Aixi mateix, si ha pogut manar al 
escriva desta vila en una carta, que li embie unes determinacions que lo 
consell de aquella feu lo dia de Sant Agustí, tot lo qual ha manat de fora 
de son territori. = 4. Aixi mateix si fora de dit territori pot lo dit Coma
nador capturar algún vehi de dita vila. = 5. Aixi mateix si pot sindicar 
lo dit Comanador al Justicia de dita vila. = 6. Aixi mateix si pot tractar-

(1) Febrer Ibañez «Pcñíscola» pág. 306. ......
(2) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 22. «Expediente sobre jurisdicción y 

otras» etc.
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nos de vos com a vassalls lo dit Comanador, no tenint mes jurisdicció 
que la damunt dita, y esta la té acomanada. = Josep Langlada, notari
(rubricat)».

A seguit, en el mateix paper, va la contestació deis magistrats de 
Valencia, com seguix: «1. Suposat que la Vila de Vinarós exerceix la 
Jurisdicció Alfonsina per medi del Sr. Justicia, la qual Jurisdicció 
de sa Magestat com a Administrador perpetuo de la Religio de Montessa.
I sois lo Comanador es jutje de primeros apellacions. I la dita Jurisdicció 
no emana del Comanador, ans be la que aquell té en grau de apellado 
emana de Sa Magestat en dit nom. Eo, I encara obmisso medio es pot 
acudir al Sr. Loctinent de Mestre, de lo qual tambe se ynfereix que 
lo dit Sr. Justicia com lo Comanador respectiu exerceixen la dita juris- 
diccio Alfonsina. Quibus ytapossitis, en quant al primer capítol, no pot 
lo dit Comanador fer mandatos alguns a la dita Vila ni a sos particujars 
fora de son territori. = 2. I en respecte del segon capítol se respon ab lo 
dessus dit. I aixi no se ha pogut fer lo manament al Sr. Jura! Vidal. 
Perque encara que lo dit Comanador tinguera la dita jurisdicció A on 
sina, etiam en primeres ynstancies, no se ha pogut fer dit manament, aixi 
per no poder ser extret dit Sr. Jurat Vidal de son territori, com per ser la 
pena exorbitant. = 3. Al tercer se respon que no pot, per les raons y 
causes dessus dites, lo dit Comanador compellir al escriva li em ie es 
determinacions consiliars, majorment considerant que pera teñir Con- 
sell general se obte llicencia del Sr Loctinent y no del Comanador de 
hon tambe es despren que no té jurisdicció alguna sino en lo modo des- 
susdit y lo demanar semblants determinacions consiliars pertany a la 
jurisdicció Suprema. La qual com se dona per constant está acomanada 
en poder del Portant Veus de General Governador de la Ciutat y Regne

les civils lo

emana

aixi

de Valencia en quant a les causes crimináis, y en quant a 
Genero Supremo de la jurisdicció está en lo Sr. Loctinent. = 4. Al quait 
resta satisfet ab lo dessusdit que no pot coneixer lo dit Comanador ni 
capturar persona alguna de dita Vila extra de son territori, y acó ha de 
ser y se ha de entendre en coses y afers pertanyents en grau de apellacio 
y no en altra manera. = 5. Al qu int se respon que lo sindicar pertany 
a la Suprema jurisdicció y no al Comanador, aduc en cas que tingués la 
jurisdicció Alfonsina y pogues exercir aquella en primeres ynstancies. = 
6. Al sis se respón que supossat que lo Sr. Loctinent aixi a la dita Vila, 

a les persones de conte, tracta y ha tractat de «vostra mercó», y 1° 
mateix han fet los antecesors al Sr'Loctinent, que no podia tractar de 
«vos». Perqué se ha de estar a la costum. Aixi ho sentim salva semper etc. 
5stra,cenpa a l6 de 0Ctubre del an>- 1644». Firmen i rubriquen els ma- 
S Dn JaumTGarda0^' A"gel Deonaie, lo Dr. Miquel de Robles

com

manda de VinaíL ; rS VCU ,quel ^a^quesat de Guadalest tenia la Enco- 
imprimia la seua ¡'Benicarl0 en el segle XVII. L'any 1669, quan Samper 
manda eslava admi^0113^55'11^ ^Montesa Ilustrada», diu que la Enco- 

mstrada ab el titol de Usufructuaria per Donya Lucre-
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cia de Palafox, filia deis marquesos de Hariza i muller que fon de D. Fran
cés Folch de Cardona, Cavaller de la Orde de Alcántara, Comanador de 
Quintana, Gentilhome de S. M., Marqués de Guadalest i Almirant d’Aragó. 
Donya Lucrecia de Palafox ja tenia la Encomanda, en nom de son fill, 
en 1644, any de la qüestió de competencia últimament descrita. Més 
avant, en 1682, ja consta Comanador el seu fill l'Almirant d’Aragó, Mar
qués de Guadalest i Comte de Cardona, D. Josep Folch de Cardona Eril 
i Borja, general de cavalleria, Lloctinent general de la Orde de Montesa, 
Cavaller del Toisón d’or, President del Concell de Flandes i Grand d’Es- 
panya (1).

(1) Perales «Décadas», pág. 841, nota, t. III.



CAPITOL XXIX

Vinarossencs preclars del segle XVII. Autoritats populars.

Melchor Rabasa, escultor. — A 20 maig de 1604, segóns consta en 
escriptura feta per Cristófol de Ledesma, notari de la Vila, el Prior del 
convent de Sant Telm, Fra Nicolau Martí, i els religiosos agustíns Fra 
Joan Ferrer, vicari, Fra Blay Ferriols, Fra Francés Ferriols i Fra Joan 
Oliver, convingueren ab Melchor Rabasa, escultor fill de Vinarós, que 
Faltar per ell fet i fabricat de Santa Candía, quan es faria la Iglesia nova 
del monestir seria colocada aon vullguera dit escultor, después deis al- 
tars preferents de la Concepció i de La Sang; i tots els anys, perpétua- 
ment es cantaría en dit altar una missa a la seua intcnció. Dit altar de 
Santa Candía, no se sab aon pára al present.

Josep Pascual, mestre pintor i dorador. — Al protocol corresponent 
del notari de la Vila Gabriel Bayarri, hi ha una escriptura en 2 febrer de 
1604, per la qual els majorals de la Cofraria de S. Josep, Antoni Anglés 
i Felip Moles, encarregaren a Josep Pascual pintor dorador, «pintar, dau- 
rar y esgrafiar lo retaule de Sant Joseph per lo preu de 1.500 reais caste- 
lláns», prometent dit artiste que posaria or, color i sendres fines, i que 1 
dixaria de la millor manera que requerix l'art.

Al mateix protocol, en 21 desembre, consta que'l prior de la Cofraria 
del Santíssim Sacrament, Joan Travesset i els majorals Josep Orfanell 
i Damiá Meseguer, li encarregaren al mateix pintor, dorar, pintar i esgra
fiar, la peanya del Santíssim Sacrament ab or fi i segóns art, per preu de 
cinquanta lliures reais de Valencia.

Felip Febrer, escultor. — Era renombrat mestre de retaules i de 
imatges. L’any 1604, els majorals de la Cofraria del Sacrament, Jaume 
Coversi mercader i Jaume Miralles Uaurador, li encomanaren a Felip 
Febrer la construcció de la peanya per a portar la Custodia. La va fer per 
trenta cinq lliures reais de Valencia, preu tan sois de la escultura, ja 
que’l dorar-la aná a cárrec, com s’ha vist, de l’artista Josep Pascual.

Mossén Pere Domenech. — Li toca un lloc en la galeria d’ilustres
poblé. En efecte, 1 any 

1633 dixa la seua hisenda a benefici del Sant Hospital de Caritat. La ren
ta que produia la seua dixa ais pobres hospitalisats era de vinticinq lliu
res anuals.

II

- vinarossencs com a benefactor deis humils del seu
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Venerable Dr. Damiá Esteller. — Eixemplar Beneficiat i Arxiver de 
la Parroquial i Examinador Sinodal de la Diócessi de Tortosa. La 
biografía va a l'Apéndix corresponent en el segón tomo.

Venerable P. Joan Batiste Miralles. — Figura de gran relleu, honor 
de Vinarós i de la Companyia de Jesús a la que va pertenéixer. Els detalls 
de la seua santa vida van a l’Apéndix de Biografíes, tomo segón.

Vicent Guillo, pintor. — Al llibre corresponent de Baptismes de la 
Parroquial consta la següent partida: «A 28 de Mars de 1645. Jo Frey Ma- 
thias Fraga, Retor, bategí a Vicent Xsfol. Guillo, fill de Vicent Guillo, 
sastre, y de Paula Barcelona, conjugues. Foren padrins Christofol de 
Ledesma y Candía March». Es retrau eixa partida perque el mérit de l'ar- 
tista Guillo es tan notable, que modernament es dubtava si era fill de 
Sant Mateu o de Valencia.

Obra d’eixe artiste es el llens de Sant Joan Batiste batejant a Jesús, 
que hi ha al Baptisteri parroquial. La génessi de tal quadro fon eixe: 
El dia de Sant Pasqual Bailón, 17 maig de 1667, el Bisbe de Tortosa 
Dr. Josep Fageda en sa visita pastoral a la Vila, trové de poca consonan
cia ab el ric art de la Parroquial, el quadro de Sant Joan que hi havia 
damunt de la Pila Baptismal, i maná que quan hi haguera ocasió sen
pintara un altre més digne. L’obra se li encarregá a Vicent Guillo, i el
llens fon colocat al Baptisteri en 22 nobembre de 1673. Es el llens mateix 
que hi ha avui dia. Per cert que’n les obres manades fer al Baptisteri en 
1924 per I’Arxiprest D. Josep Pascual Bono, aparegué baix d'eixe artístic 
quadro, la pintura quc’l Bisbe Fageda maná retirar.

També son de Vicent Guillo els dos plafóns —l’Assumpció i la Coro- 
nació,— de Faltar major parroquial. Dell havien dos grans quadros al
crusero de la Ermita de la Mare de Deu deis Angels, de Sant Mateu,
desaparcguts en el gran incendi del segle XX.

Vicent Guillo va comensar a pintar la bóveda de la parroquia de 
Sant Joan de Valencia; en quina tasca tan ilusionat estava posant tota la 
seua inspiració artística, que en vore's injustament suplantat li ocasioná 
tan gran disgust que d’ell morí.

En el text d’aquesta Historia dixem constatades altres obres de Vi- 
cent Guillo.

La familia Guillo tenia la casa pairal al carrer de l’Angel, tocant a 
l’hort que era del convent deis P. P. Agustíns. An eixa familia pertany el 
Doctor Francés Guillo, del mateix segle, qui es proposá escriure sobre la 
Historia de la Vila, enamorat de les coses que d’ella havia oit contar; 
mes, disortadament, tan sois havem pogut trovar de tan autoritzada 
ploma, algunes notes margináis de son temps escrites en els llibres pa- 
rroquials.

Vicenta Sabater. — Noble i cristianíssima dama que regalé a la Mare 
de Deu d’Agost la mitja lluna, corona imperial i diadema, tot d argent, 
que des de’l segle XVII fins avui dia ve lluint a les festes de l'Assumció 
la bellíssima escultura de la Verge Dormida. Sa vida extraordinaria la 
traslladem a l'Apéndix de Biografíes del tomo segón.

seua
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La Venerable Bárbara March. — Perteneixqué a la Tercera Orde de 
Sant Agustí, i portá una vida edificantíssima. Tota la Vila li tenia gran 
estima i veneració. Aplegá a molt velleta, i prop deis cent anys, passá a 
millor vida, en 10 mars de l’any 1695, confortada ab angelical fervor ab 
la Santíssima Eucaristía que havia rebut a diari durant sa llarga vida. 
Fon soterrada en la Capella de la Comunió del convent deis Agustíns, al 
costat de la pila d’aigua beneida. El poblé la tenia en opinió de santa.

Mestre D. Jaume Sabater. — Mestre de primeres lletres que eixercí 
en la Vila ab gran zel i notable profit cultural. Un deis deixebles que li 
donen gloria fon, el que més avant aplegá a Mitrat de Benifassá, Josep 
Lluc Reverter. Es el Mestre descola més antic que trovem, i com a tal 
li dediquem nostre carinyós homenatge, i en ell, a tots els Mestres ante- 
riors i posteriors, com a formadors de la nostra culta i religiosa nissaga.

Abads vinarossencs de Benifassá. — Vide Capitol XXIII.
Autoritats populars:
Joan March, Justicia en 1600; Jurat en 1603, en quin any morí.
Joan Esteller, Jurat en 1600; Mustassaf en 1602.
Pere Bertomeu, Jurat en 1600, era apotecari.
Sebastiá Roger, Lloctinent de Justicia en 1600; Jurat en 1602.
Antoni Rafel Morell, Mustassaf en 1600; Justicia en 1612.
Cosme Ferrer, Justicia en 1602-08; Mustassaf en 1610; morí en 1612.
Jaume Coversí, Jurat en 1602-06; Mustassaf en 1604.
Joan Esteller, Mustassaf en 1602.
Jaume Doménech de Joan, Lloctinent de Justicia en 1602.
Pere Nofre Gavaldá, Justicia en 1603, en quin any morí, i el sustituí:
Melchor Forcadell, qui es feu capellá i passá a ocupar son lloc:
Pere Cabanes, el tercer Justicia de l'any 1603.
Miquel Joan Piera, Jurat en 1603-10; Justicia en 1607.
Sebastiá Gil, Jurat en 1603.
Antoni Miralles, Lloctinent de Justicia en 1603; Jurat en 1605-32.
Bertomeu Bernat, Mustassaf en 1603.
Joan Batiste Gavaldá, Justicia en 1604.
Matep Pujalt, sastre, Lloctinent de Justicia en 1604. Jurat en 1609-14- 

15-17-18; morí en 1624.
Miquel Febrer, Jurat en 1604-08-09-12-21.
Joan Prima, Jurat en 1604, dixanl-sc el cárrec per fer-se capellá i 

sustituint-lo:
Bertomeu Esteller, Jurat en 1604.
Joan Batiste Prima, Jurat en 1606; Mustassaf en 1608; Síndic en 

Jaume Miralles, Jurat en 1607-24.
Antoni Gisbert, Lloctinent de Justicia en 1608; Jurat en 1611-24. 
Cosme Martorell, Jurat en 1608-14-15-18-26.
Joan Batiste Pumanyer, Justicia en 1610.
Bernat Roca, Jurat en 1610.
Francés Doménech, Lloctinent de Justicia en 1610; morí en 1612.

1634.
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En 1628 hi ha un altre Jurat deis mateixos nom i cognom: seria fill del
primer.

Bertomeu Cister, Jurat en 1611.
Pere Roca, Jurat en 1612; Síndic en 1650.
Josep Ferrán, Jurat en cap en 1613.
Damiá Arnau, Jurat en 1621.
Miquel Gavaldá, Jurat en 1622.
Pere Gavaldá, Justicia en 1624.
Antoni Castell, Mustassaf en 1624; Jurat en 1625. 
Sebastiá Figuerola, Jurat en 1624.
Lloréns Pujalt, Jurat en 1625; Síndic en 1644. 
Antoni Doménech, Jurat en 1626.
Joan Gisbert, Jurat en 1628.
Miquel Monfort, notari, Jurat en 1629.
Jaume Forner den Pere, Jurat en 1629.
Cosme Piera, Jurat en 1630-31.
Antoni Ferrer, Jurat com l’anterior.
Joan Bte. Febrer, Jurat en 1632-54.
Nofre Rabasa, Jurat en 1633.
Joan Vidal, Jurat en 1633-39-44.
Francés Rabasa, Jurat en 163944.
Pere Estellcr, Justicia en 1642.
Gaspar Coversí, Jurat en 1642.
Francés Forner, Jurat en 1642.
Francés Ferrer, Jurat en 1643; Síndic en 1644.
Gabriel Bayarri, Jurat en 1643.
Cosme Meseguer, Jurat en 1645.
Antoni Blanchadcll, Jurat en 1645.
Antoni Vidal, Jurat en 1650.
Josep Doménech, Jurat en 1650-89; era cirugiá.
Jaume Juan, Jurat en 1654.
Joan Bte. Meseguer, Jurat en 1655.
Rafel Cruz, Jurat en 1655-56.
Vicent Juan, Jurat en 1656.
Jaume Pujalt, Jurat en 1657-62-63-83. Notari.
Damiá Doménech, Jurat en 1657-77.
Jaume Doménech, Jurat en 1677.
En 1667-71-72, hi ha un Jurat de cognom Doménech, no podent pre

cisar quín deis dos anteriors seria.
Bertomeu Joan, Jurat en 1658-59.
Tomás Covarsí, Jurat en 1658.
Miquel Bertomeu, Jurat en 1659-60.
Francés Cambra, Jurat en 1660-61.
Josep Febrer, Jurat en 1661-62.
Josep Felip, Jurat en 1663-64.
Joan Forner, Jurat en 1664-65-70-71 i 1700.
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Miquel Vilar, Jurat en 1665-66.
Josep Chaler, Jurat en 1666-67.
Del 1668 al 1676, trovem Jurats deis cognos: Pons, Miralles, Forner, 

Febrer, Piera, Vidal i Vilar, sense noms.
Joan Llanusa, Jurat en 1673-74-93.
Pere Ximenes, Síndic i Procurador en 1674.
Josep Forner, Jurat en 1683.
Agustí Piera, Justicia en 1686.
Tomás Bonet, notari, Jurat en 1686.
Tomás Piera, Jurat en 1686.
Agustí Blanchadell, Baile en 1686; Lloctinent de Comanador en 1687. 
Dr. Francés Guillo, Justicia en 1687.
Damiá Pons, Jurat en 1687-88.
Antoni Chaler, Jurat en 1687-88.
Bertomeu Miralles, Jurat en 1689.
Joan Prima, Jurat en 1690.
Agustí Joan, Jurat en 1690.
Josep Vidal, Jurat en 1691.
Antoni Flos, Jurat en 1691.
Domingo Mallach, Jurat en 1692.
Francés Trifú, Jurat en 1692.
Francés Arnau, Jurat en 1693.
Dr. Bemat Monfort, Jurat en 1695-96.
Vicent Miralles, Jurat en 1695-96.
Batiste Esteller, Jurat en 1697.
Custodí Revert, Jurat en 1697.
Batiste Joan, Jurat en 1698.
Miquel Chaler, Jurat en 1698.
Josep Bertomeu, Jurat en 1699.
Francés Gombau, Jurat en 1699.

Ja es nota que en eixa llista no están totes les autoritats del segle, 
sino solament les que havem trovat entre els diferents documents. Mes, 
les que consten, segurament comprenen la majoria deis noms vinaros- 
sencs destacats en el Govern de la Vila. El mateix podem i devem dir 
deis demés segles, anterior i posteriors.



SEGLE XVIII

CAPITOL XXX

Acaba el «Pleyt deis 214 anys» sobre la Jurisdicció Suprema en Benicarló 
i Vinarós. Els montessiáns i la guerra de Susseció.

Ais comengaments del segle XVIII tingué lloc la solució definitiva 
del famós pleyt de la Jurisdicció major sobre Vinarós i Benicarló, sos- 
tingut per Penyíscola des de’l segle XV en la seua segona mitat.

La Pragmática (1) donada en 1596 per Felip II, primer Administra
dor perpétuo de la Orde de Montesa i Sant Jordi de Alfama, dixava el 
pleyt en peu, encara que per altra banda reglamenté saviament l'admi- 
nistració de justicia segóns tots els drets, de manera que les dos Viles de 
la Encomanda se vegeren d’allí en avant relativament tranquiles en este 
punt; pero, a la sombra d’eixa magna qüestió s’amagava el cau de raóns 
d'altres qüestións, que no per ésser més menudes, dixa ven d esser menos 
fastidioses i dispendioses, com havem vist fins a última hora.

I tan aburrides i cansades com pugueren estar les viles de Benicarló 
i Vinarós, ho estava, sino més, Penyíscola. Bona prova en doná al posar 
en venta els seus drets de Jurisdicció, com queda historiat, a l’any 1674. 
Seguint aquell camí, en la sessió del dia 8 giner de 1702, el Concell 
municipal de Penyíscola encarregá l’assumte a Bertomeu de Cardona, 
per a que passara a Valencia i allí «trastege en la Audiencia o en la Go
bernado, lo privilegi del dret del criminal que la vila te en les viles de 
Benicarló y Vinarós y que procure si pot ser, vendre dit privilegi per 
qualsevol cantitat que sia» (2). Aqüestes últimes paraules, que consten 
en acta, son ben eloquents.

Era Lloctinent de la Orde de Montesa en nom del Rei Felip V, en 
el Regne de Valencia, Fra D. Josep de Cardona i Eril, Comanador major 
de Alfama, Comte de Cardona i Comanador de Benicarló i Vinarós, Ca- 
valler de grans condicións personáis, de molta perspicacia política i fi 
diplomátic. Per aixó Felip V el nomená son Lloctinent en la Orde, en la

(1) Arxiu parr. de Vin. «Papeles de Montesa».
(2) «Peñíscola», Febrer Ibáñez, pág. 306.
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qual havien algúns assumtes molt difícils a resoldre. Un d'eixos assumtes 
era el dos voltes centenar pleyt ab Penyíscola, que eslava en suspéns 
des de molts anys per falta de mitjos per resultar massa costos.

El Comte Fra D. Josep de Cardona es posa en relació directa ab 
Penyíscola, buscant de solucionar alió que semblava no tindre solució 
per a ningú i aixis s’eternisava. La gloria de la rcsolució l’esperava an 
ell, per a donar-li llum en lo que a tants havia dixat a fosques. Tan acer- 
tat va estar en les seues gestións, com afortunat per les circunstancies, 
ja que Penyíscola, com savem, no desitjava altra cosa que aplegar a bona 
fi. Resultat fon, que aixis com el Comanador de Benicarló i Vinarós inicié 
els seus trevalls, Penyíscola facilité la solució acordant tot scguit la 
renuncia i la cessió deis seus drets a favor de la Orde de Montesa i del 
Rei com a Administrador perpetuo; a canvi de dita renuncia, la Orde 
recompensaría a Penyíscola ab la cantitat de «dos cents doblóns de a dos 
escuts d’or». Aquesta transacció i cessió fon presa el dia 1 mars de 1702, 
en la vila de Penyíscola, entre el Lloctinent comte de Cardona i el Jus
ticia, Jurats i Concell general de la vila, fent-se els instruments davant 
el notari i escrivá Gabriel Llaudis.

Conseguit aixó, sense perde temps, el Lloctinent de la Orde acudí a 
fer entrega de la contractada cantitat de «dos cents doblóns de a dos 
escuts d’or», per mig del Governador de Sant Matcu Fra D. Jordi de la 
Figuera, al depositari nomenat peí Conc-ell general de Penyíscola; pero 
ab la condició de que dita vila no podia fer us d’aquesta cantitat fins 
que’l Rei confirmara la transacció i concordia acordades i aprobara el 
referit contrate.

La Real aprobació es conseguí per Real Cédula donada en 
a 16 maig del mateix any (1). En ella es fa menció de tots eixos trámits 
apuntats, i s’ordena al Governador de Valencia que s’abstinga ja d'eixer- 
cir en Benicarló i Vinarós la Jurisdicció Suprema que havia estat seqües- 
trada en son poder durant el llarguíssim pleyt. Aquesta Real Cédula, 
escrita en llengua castellana, fon comunicada en document de llengua 
valenciana per D. Antoni Domingo de Mendoza, Virrei i Capitá General 
del Regne de Valencia, al «magnífich y amat de Sa Magestat, Conceller 
Vicent Pasqual y Martínez» en 22 maig de 1702, manant-li que prcnga 
possessió de la Jurisdicció suprema en Vinarós i Benicarló per la Orde 
de Montesa i son Administrador perpétuo el Rei, «fent y exercint tots los 
actes de domini necessaris y que en semblants casos se deuen y acostu- 
men eixecutar, y sots pena de cincents floríns de or de Arago ais Reais 
Cofres aplicadors y de bens deis contrafahents exigidors, diem y manam 
a universos e sengles officials y subdits de Sa Magestad a qui toque, que 
en fer y cumplir lo que dit es en res no os perturben, empaig ni contra- 
dicció fassen, ants be os asistixquen, donen y presten tot favor f ausili 
necessari, y que optemperen ais vostres manaments com ais nostres».

Madrid

(1) V. Apéndix, Document núm. 10.
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Es l'últim document oficial de les altes autoritats que trovera escrit 
en la gloriosa valenciana llengua que precedix i seguix a la Real Cédula 
de llengua castellana, honorant-se les dos llengües germanes luna a 
l'altra ab la mateixa dignitat i el mateix amor, com calía.

En els dies 30 i 31 del mateix mes i any, l’escrivá Vicent Guill, va 
autoritzar escriptura de com el Govemador del Maestrat de Montesa 
prenia possessió, com a Procurador del Lloctinent de la Orde Comte de 
Cardona, de la Jurisdicció Suprema en les viles de Benicarló i Vinarós (1).

Havia comengat eixe pleyt l'any 1488. Ara finalisava al cap de dos 
cents catorse anys. Quedaven els pobles montessiáns, ara, distribuits en 
orde a dret, de la següent manera.

Tenia la Orde el mer i mixte imperi en: Montesa, Vallada, Lorcha, 
Beniarres, Montroi, Cervera, Sant Mateu, Cálig, Traiguera, La Jana, Ca- 
net, Chert, Sant Jordi, Rossell, Les Coves, Albocácer, Salsadella, Vilanova 
de Alcolea, Scrratclla, Tirig Torre de Doménche Culla, Adzaneta, Torre de 
Embesora, Vistabella, Benalgos, Molinell, Villar de Canes, Alcalá de Xi- 
vert, Ares del Maestre, Benassal, Benicarló i Vinarós.

Tenia la Orde la Jurisdicció Alfonsina en: Sueca, Silla, Moneada, 
Carpesa, Borbotó, Cases de Masarroches.

Tenia la Orde la percepció de fruits i encomandes en: Onda i Artesa, 
Villafamés, Ademuz, Castcllfaví, Burriana.

Encara ab tot i aixó que tan ciar i ferm apareix, el Governador mili
tar del castell de Pcnyíscola D. Sancho de Echevarría no ho acabava 
d’entendre o no volia, pretenent ressucitar la competencia jurisdiccional. 
El Rei li va tindre de manar en 24 d’octubre de 1708 i en 9 mars de 1709 
«que no pertorbe i que s’abstinga de procedir contra individuos i vassalls 
de la Orde, segóns está assentat per Concordia sobre eixa materia: lo 
qual novament declara i mana es cumplixca com té resolt». Aquesta 
nova declaració la sagella el primer Borbó en Madrid a 14 juny de 1712, 
manant a tots, Ministres, Polílics i Militars, que no inquieten ni pertor- 
ben a la Orde cíe Montesa lus i eixcrcici de la seua Jurisdicció (2). Es la 
última vegada que sen parla de tal assumte, ara relacionat íntimament 
ab Ies conseqüencies de la tristíssima guerra de Susseció, en la que molts 
cavallers de Montesa havicn pres part per lArxiduc d'Austria, entre ells 
el Comanador de Vinarós i Benicarló i Lloctinent de la Orde, el célebre 
Comte de Cardona, qui tingué de fugir d’Espanya, com es vorá al capítol 
que seguix.

En eixa mateixa orde de Fclip V, es resol una informació feta contra 
els Ministres de Montesa acusats de que no havien encausat ais Cavallers 
que havien lluitat a favor de l’austriac en la guerra de Susseció, ais 
quals se’ls havien confiscat els bens; i de que dificultaven la paga a les 
tropes reais per haver fet comparéixer a Valencia al Tresorer de Vinarós. 
El Rei afirmé que ben informat de tais acusacións, les donava per falses,

(1) Arxiu parr. de Vin. «Papeles de Montesa. Pragmática», nota marginal.
(2) Ib. ib. ib. orde de Fclip V.
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proclamant que’l Tribunal de la Orde de Montesa i el Tresorer de Vi- 
narós havien cumplit netament i Ilegítima. Es comprén que’n el fondo 
de tais acusacións es menejaven rencors i envejes, producte nausseabond 
de la guerra civil que acabava de finir; i Felip V, que tan venjatiu s’havia 
mostrat contra els que no li havien estat incondicionals, en esta ocasió 
tingué un gest de bona política per a atraure’s ais montessiáns.
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CAPITOL XXXI

La guerra de Susseció. Vinarós per Felip V. Vinarós per l'Arxiduc d'Aus
tria. El Comanador de Vinarós, Virrei de Valencia. Retorna Vinarós 
a Felip V. Son borráis els gloriosos Furs. Sofriments i pagos. Acaben 
els Justicia i Juráis, i comensen els Alcaldes i Regidors. El Duc de 
Vendóme mor en Vinarós.

El dia 1 de novembre de l’any 1700, de les dos a les tres de la tarde, 
moría el Reí Caries II, dit l'Embruixat, i per no tindre susseció directa 
dixava en testament la Corona d'Espanya al francés Felip, Duc d'Anjou, 
net de la seua germana D.a María Teresa d'Austria muller del Rei de 
Franga Lluis XIV. Quedava aixis extinguida la Dinastía d’Austria, i 
anava a comengar la de Borbó. Mes, aixó havia de portar una guerra 
europea i mals crudelíssims per a Espanya i els seus Regnes.

Entre els molts pretenents al trono espanyol estava el Rei de Por
tugal; mes, la fatalitat que porta dividida a la Península, no li dixá 
prevaléixcr els seus drets.

Quedaren cara a cara, tan sois, la Casa de Borbó i la d'Austria qui 
no es resignava a perde la Corona d'Espanya. Al’entom de les dos Cases, 
s’agruparen les nacións europees; i la mateixa Espanya sobre la que 
anaven a caure totes les calamitats, apareixia dividida, i dividits els 
mateixos ciutadáns dins deis pobles botiflers o borbónics, i maulets o 
austriacs.

El Duc d’Anjou prengué el nom real de Felip V, i el dia 18 febrer 
de 1701 aplegó a Madrid, on fon coronal ab grans festes. D'allí passá a 
Barcelona per a rebre a sa muller D.a Maria Gabriela de Saboya, dixant 
descontents ais cataláns ab actes tan impolítics com el negar-se a la cos
turo tradicional de rebre les claus de la ciutat, i no consentir que’Is Con- 
cellers estaren cuberts en sa presencia ab tot i ser Grands d’Espanya 
per conseció del difunt Caries II. Semblava que més que Rei espanyol, 
es scntia net del Rei francés, recordant que Catalunya, a la fi, no havia 
vollgut ser francesa cinquanta anys arrere.

De tornada passá per Vinarós el dia 11 d'agost, i les autoritats de la 
Vila li presentaren una exposició interessant-lo per a que fora pronte 
un fet la construcció tan desitjada de la carretera a Zaragoza. A la Pri
mavera de l’any següent, donava des de Madrid el Real Despaig que 
posava fi al «Pleyt deis 214 anys», com queda historiat al capítol anterior.
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■ 1 del mateix any 1702, tingué Felip V que traslladar- 
Al mes deí jorn0 Jes p0SSecións espanyoles ab l'ajuda del Duc de

^ns austriaCS que havien comengat la conflagració euro- 
6 I encesa la guerra per Italia, pronte es va ex

ínsula. L'Arxiduc d’Austria D. Caries desem-

Italia ase a
Vendóme, contra 
pea contra els Borbóns
tendre el foc a^ n“at ab Inglaterra a la seua causa; d'allí, después 
bar<? tiesos s’apoderaren de Gibraltar, passá I’Arxiduc ab l’esquadra 
q¡|®¿ . Barcelona en 1705, algantse Catalunya a son favor, mentres en 
Vr ne de Valencia se'l proclamava també en Altea i Denia. Des d’eixe 
instan" comensen els sofriments de Vinarós, -H:oni els de tants altres
pobles,— a causa de la disputa sagnanta del trono espanyol entre dos 
princeps estrangers. En les «Mans de Consells» o siga Llibres d’acorts 
municipals de la Vila d’aquells anys, consten les vicissituts tristíssimes 
per les que passá Vinarós. ,

El Regne de Valencia, molt dividit en maulets i botiflers, apart Denia, 
sostenía la causa de Felip V. Per tal motiu, Valencia havia enviatencara

a Vinarós —portal del Regne,— al magistrat de la Real Audiencia D. Fran
cés Faus; i aiximateix acudí el Governador de Sant Mateu D. Jordi de la 
Figuera. Els quals convingueren ab el Concell de la Vila, les coses neces- 
saries a la defensa del primer Borbó, com es llig en l’acta de la sessió 
celebrada a 27 setembre de 1705 : «en vista deis enemichs que amenassen, 
se procurará previnguen les muralles de pedres y de armes; portáis y 
tot quant convinga a la defensa, custodia y guarda de la vila y de nostre 
rey y senyor Felip V. Lo qual va se consultat ab los senyors don Francisco 
Faus, jutge, y don Jordi de la Figuera, gobernador de Sant Mateu.»

Pero estos senyors, ais pocs dies, abandonaren la Vila quan més 
necessaria era llur presencia per a sostindre la llealtat a Felip V, que es 
a lo que havien vingut. Era, que des de Tortosa, aleada per l'Arxiduc 

ustria, avangaven els aliats inglesos i alemanys, i els micalets s’apo- 
deraven de les montanyes del Maestral, aon només es sostenía per Felip V 
Mordía, mentres proclamaven a D. Caries els pobles de la Tinenga i el 

orea i demés ex-aldees morellanes, sempre contraríes a Morella ab la 
que avien argament pleitejat de manera pareguda a la de la Enco
manda de Vinarós-Benicarló ab Penyíscola (1). El Justicia Agustí Salva- 

or convoca al Concell i ais militars, per a proveir en tais circunstancies, 
om iu acta, manifesté el Jurat Lluch que «la causa de haberlos 

convocar es el trovarse la vila en lo gran conflicte que’s troba per haberse
Tn Jp1 ¿ i 6 c- 3 ^°n Franc*sco Faus, jutge de la real Audiencia, y don 

. , e .a 1Suera, Gobernador de Sant Mateu, que la gobernaba, en
vis a e tin re el enemich prop que ens amenasa y en vista de lo qual, 
se nomenaran cabos pera 1 gobern militar y quant pareixea convenient 
pera rea servici de sa Majestat en esta vila. I per tots fonch resolt 
que e per coronel el senyor don Geroni Bou, comisari general; el jurat

:

(1) «Morella y sus aldeas», t. III.
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major, per tinent coronel; don Josep Peris, capitá de cavalls; pera aju- 
dants a Visent Blanchadell y Nicolau Piera, y que quan dispongueren, 
eixecutaren y obraren els sobredits senyor coronel y tinent coronel, ho 
tindrien per ben obrat y executat».

A pesar d’aixó, en 7 d’octubre els partidaris de l'Arxiduc s’apodera- 
ven de Vinarós sense trovar cap ressistencia. Escriu Rafels García (1) 
que fon el coronel Nebot qui entrá a Vinarós per l'Arxiduc; lo qual es 
una equivocació, ja que’l coronel Nebot, per eixe temps era borbónic i 
lluitava contra l'Arxiduc en Denia (2), i allá en 9 de desembre seguent 
fon quan sen passá a l'Arxiduc contribuint a rendir a Valencia.

Estant la Vila dividida en els dos partits deis pretenents a la Corona, 
ara el Justicia Agustí Salvador «botiflet», fon sustituit per Josep Castell 
«maulet». El 10 d'octubre, Valencia demanava ausili a Madrid per a 
recuperar a Vinarós, i al punt foren destinats a tal efecte els regiments 
deis coronéis Mahoni i Montenegro, baix el mando del general Amesaga. 
Mes, quan ja dites tropes i artillería de Penyíscola, estaven camí de Vi
narós per a atacar-lo, reberen orde de traslladar-se a altres punts, dixant 
tan malhumoráis ais borbónics de Valencia, com contents ais vinaros- 
sencs que es lliuraven per eixa vegada de pagar els plats trencats per 
altres. Els borbónics de Valencia, teres en la recuperació de Vinarós, 
enviaren al marqués de Pozoblanco qui ab les seues forses i paisáns re- 
clutats pels pobles del Macstrat i algúns cavallers de la noblesa, no 
s'atreví a passar de Benicarló des d'aon dirigía les expedicións contra els 
partidaris de l'Arxiduc.

Trionfant el partit deis austriacs en Vinarós, acordé en 8 d’octubre, 
enviar per mig de D. Pere Meseguer, la adhessió a D. Caries d'Austria, 
demanant-Ii al mateix temps que proveira a la millor defensa de la Vila 
la qual es sostenía contra forses borbóniques molt superiors reunides en 
Benicarló. L’Arxiduc contesté molt afectuós des de’l cam barceloní de 
Sarriá el dia 16 d’octubre, proveint a lo que se li demanava, i anunciant 
que dins pocs dies enviaría per mar altres suministres. D’esta carta se'n 
doné córner en la sessió del Concell de 21 d'octubre, essent Francés 
Breixano portador d’ella i de un’altra carta del Príncep de Axtone. El 
dia 28 del mateix mes, el Justicia i Jurats de la Vila, per acort del Concell, 
li escrigueren a D. Caries d’Austria, manifestant-li la gran falta d'ali- 
ments, sobretot de blat, que es sentia al poblé per causa de la guerra; i 
ab el mateix motiu fon enviat D. Joan Bte. Febrer de la Torre a Tortosa, 
per a gestionar ab el Bisbe i el Justicia dallé, l’abastiment d'aliments, 
autoritzant-lo a l’efecte per a que puguera pendre un cens de 1.500 lliures.

Dites gestións, tingueren éxit inmediat. Ais pocs dies el Justicia 
rebia carta del Dr. Bernat Monfort manifestant que’l Rei Caries III 
es titolava l'Arxiduc— havia disposat que Tortosa donara a Vinarós dos

om

(1) Revista «San Sebastián» de Vinarós, Secció histórica, juny 1909.
(2) Perales «Décadas», t. III, llib. 4, cap. I.
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centes quarteres de blat además d'altres tantes que se’n enviaven. D. Car
ies d'Austria volent atraure’s del tot ais seus nous partidaris vinarossencs 
que disposaven de tan important plassa, els escrigué per mig del seu 
majordom D. Enriq de Gunter, en 3 de novembre, manifestant ais amats 
i fiéis Justicia i Jurats el seu sentiment per l’aflicció qe patia Vinarós, i 
fent saver que adelantant-se a la petició de socos, ja havia manat que de 
les provisións, aixis de boca com de guerra enviades a Tortosa, se’ls 
assistira en la proporció deguda al remei del moment, mentres donava 
altres ordes per a que no pararen els envíos que foren menester. En 
22 de novembre aplegá a la Vila un espléndit convoi de saques de fariña, 
la que per acort del Concell fon repartida a una arroba per cada casa, 
sobrant-ne encara per a fer pa per a la guarnició, i donant-ne també un 
cafís al convent deis agustíns i un altre al deis franciscáns que es tro- 
baven molt necessitats. No cal dir l’agraiment del poblé i l’aument en ell 
de partidaris del d'Austria.

A mitant de desembre, la capital del Regne assetjada peí general 
Basset i el coronel Nebot, s’entregava i proclamava també Rei a l'Arxi- 
duc. El virrei Villagarcia se’n fugí cab a Madrid, i en son lloc nomenat el 
Comte de Cardona i marqués de Guadalest, qui des de 1682 hem vist com 
a Comanador de Vinarós; ara tenia 54 anys d’edat, era Loctinent general 
de la Orde de Montesa, i fea tres anys que havia contribuit en absolut 
a resoldre definitivament el famós Pleyt deis 214 anys.

Guan Valencia proclamava a D. Caries d’Austria, el general inglés 
Jhones ab les tropes abades compostes de 2.500 inglesos i algunes com- 
panyies de cataláns i vinarossencs, posá en dispersió a les tropes borbó- 
niques que des de Benicarló ofenien a Vinarós, dixá setiada a Penyíscola 
des de’l 18 desembre, i passá a Sant Mateu quin Governador l’abandoná 
sense ressistencia. La sort afavoria a l’Arxiduc d’Austria. El Borbó a fi 
de contrarrestar ais austriacs, envié per la part d’Aragó al Comte de les 
Torres, sanguinari arrasador de Monroy, que baixá ab la cavalleria a apo
derarse de Sant Mateu. Mes ara, els sanmateváns ressistien victoriosa- 
ment, mentres es demanava auxili a Vinarós d’aon, a les ordes de D. An- 
toni Mas, Lloctinent de Comanador de la Vila, ixqueren algunes com- 
panyies de 240 homens i les corresponents pesscs d’artilleria, dispostos a 
batre al crudel comte de les Torres. El general inglés Jhones acudí en 
socos de Sant Mateu, i el comte de les Torres algá el seti i continua en 
direcció cab a Valencia, entrant de pas a Vilarreal que passá a sang i 
foc, ocasionant entre altres moltes victimes de l’incendi, uns tres cents 
morts per la soldadesca entregada al saqueig. L’historia de Vilarreal té 
senyalada ab pedra negra la memoria d’eixe any 1706.

Al bloqueig per térra de Penyíscola que seguía essent borbónica, 
contribuí Vinarós ab tot l’armament i artillería que li quedava disponi
ble, pagant la Vila els gastos. També, a petició deis aliats, contribuí al 
bloqueig per mar destinant la fragata de Sant Telm i altres dos barcasses 
convenienment tripulades y armades. En les actes de les Mans de Concells 
d aquells anys es veuen les ordes contradictories moltes vegades que
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rebia la Vila, i les tribulacións que passava per a poder atendré a tot 
lo que li demanaven les autoritats militars superiors.

En 23 de maig, un vol matiner de campanes anunciá a la Vila la 
derrota de les tropes de Felip V baix els murs de Barcelona que tenien 
setiada. El gran triomf de D. Caries d’Austria fon celebrat en Vinarós 
aquell dia ab solemne Te-Deum.

Com les armes abades també triomfaven per la banda de Portugal i 
per allá es dirigien a Madrid, l’Arxiduc es proposá anar a la capital i 
eixent de Barcelona sen vingué per la costa. En 29 de juny, savent-se 
a Vinarós que D. Caries d’Austria seguia eixe itinerari, acordá el Concell 
de la Vila que anaren a Tortosa a esperar-lo el Justicia, els Jurats, el 
doctor Bernat Monfort i D. Agustí Salvador, mentres un altra comissió 
era destinada a Sant Mateu per a retornar a la Vila l’artilleria que uns 
mesos avans s’havia portat allá en son socos, ja que ara farien falta per 
les salves al pas de l’Arxiduc proclamat Rei. L’Aposentador Real que 
anava davant a preparar el viatge, des de Sant Mateu demaná a Vinarós 
deu arrobes de peix, verdures, llimes, dolaos i conserves que foren re
meses allá. L’escultor de la Vila Josep Morales, junt ab Joan Llopis, 
Agustí Cruz i Salvador Miralles, per encárrec del Concell, van construir 
un inginyós castell de fusta al camí de Penyíscola per aon passaria la 
comitiva real, a fi de disparar salves d’artilleria, al mateix temps que 
adornat de banderes austriaques i del pais, donara gran efecte de festa. 
Aixis, tot preparat, quan D. Caries d’Austria passá peí terme de Vinarós, 
fon entussiáslicament aclamat peí poblé que havia eixit en pes a vore'l, 
i per tots li prestaren homenatge el Justicia, el Retor i el Virrei de Va
lencia Comte de Cardona qui havia vingut ademés com a Comanador 
de Vinarós i Lloctinent general de la Orde de Montesa, ja que aquí 
s’ajuntaven les tres jurisdiccións deis seus titols: terme de la Encoman
da, primera Vila que l’Arxiduc atravessava del Maestrat de Montesa, i 
primera térra del Regne. D’aquí, per Sant Mateu, havia de seguir viatge 
D. Caries a Valencia i d’allí a Madrid; mes, per estes terres rebé la nova 
de que se l’havia proclamat en Zaragoza, i canviá l’itinerari dirigint-se a 
la capital de l’Aragó, des d’aon aniria a la d’Espanya.

Ab la capitulació de Morella, que tingué el mes d’agost, ja només 
quedava en el Regne, Penyíscola per Felip V. Mes, no dixava de tindre 
també dins deis pobles els seus partidaris, a pesar de l'adversitat. En 
Vinarós la divisió aparegué ab carácter de certa violencia en el mateix 
Concell; tant, que’l Lloctinent de Comanador, Antoni Mas, per a donar 
unitat al Govern de la Vila, destituí ais titulars i nomená en son lloc 
Justicia a Joan Bte. Joan de Onofre, i Jurats a Joan Bte. Febrer de la 
Torre i a Jaume Forner. Com els cárrecs, deguts a tal orige, no podien 
ésser més que interíns, el Jurat Febrer de la Torre i el doctor Fra Josep 
Cambra religiós de Montesa, passaren comissionats a Ulldecona aon havia 
aplegat el Comanador i Virrei, qui doná la confirmado deis cárrecs. Eixe 
fon l’últim acte de jurisdicció que pugué donar sobre Vinarós el comte 
de Cardona, Marqués de Guadalest i Almirant d'Aragó, ya que la fortuna
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girava veles al seu Senyor D. Caries d'Austria i ab ell li tocaría pronte 
fugír de la ira del Borbó.

En efecte; l’Arxiduc, qui de Zaragoza aon se’l rebé ab entussiasme, 
aná a Madrid aon tingué una entrada geladíssima, d’allá va fer cap a 
Valencia per concell deis seus generáis que veien molt refor^at l’eixércit 
borbónic. De Valencia, aon juré els Furs i va permanéixer mig any, sen 
torná en 7 mars de 1707 a Barcelona. I en 25 d’abril es donava la gran 
batalla de Almansa, en la que la fortuna es giré completament de cara 
al net del Rei de Franca, i quedá destroijat l’eixércit de l'hereu del trono 
d’Alemanya, que no havia de vore repetida com en el seu avant-passat 
Caries V d’Alemanya i I d'Espanya, la reunió de les dos Corones en una 
sola testa. Ab gran facilitat, en conseqüencia, Felip V reconquistó per a 
la seua causa els Regnes de Valencia i d’Aragó; tan més, quant que’ls 
pobles no sentien en la seua entranya aquella disputa entre dos Princeps 
forasters, apoiats per nacións estrangeres segóns les conveniencies de 
cada una.

Quan a Vinarós aplegó la nova de la gran desfeta deis austriacs i la 
consegüent aproximació deis borbónics, molts deis que s’havien significat 
entre els partidaris de l'Arxiduc, tement les reprcsalies deis vencedors, 
abandonaren la Vila. La inquietut deis que es quedaven, aixis maulets 
com botiflets, era inmensa. I com en les gran nccessitats, Vinarós s'ha 
recordat sempre d’acudir ais seus Sants Patróns, per a tindre’ls de vale- 
dors foren baixats de l’Ermita a la Parroquia, el dia 15 de maig, Nostra 
Senyora de la Misericordia, Sant Sebastió i Sant Antoni, quedant en la 
Vila fins uns anys después de tant desastrosa guerra civil, com es dirá 
en son lloc.

El mateix dia, 15 maig de 1707, celebraren sessió els Jurats ab 46 
veíns, per absencia del Justicia i de la majoria deis Concellers, a fi de 
posar-se a to ab les circunstancies i lliurar a la Vila de les possibles cala- 
mitats; i s’acordó que’l Jurat en cap Febrer de la Torre, el Vicari de la 
Parroquial i dos religiosos de les Comunitats agustina i franciscana, 
s’adelantaren en busca de les forces borbóniques per a prestar homenatge 
a Felip V en nom de la Vila. Els representants de Vinarós feren cap a 
Cabanes aon havia aplegat el general borbónic Duc de Berwick, qui els 
asseguró la indemnitat de la Vila en vista de l’acte que portaven ells 
a efecte. Retornada la tranquilitat, el Concell envió a Valencia a Josep 
Vidal per a ratificar l'acatament a Felip V, segóns havia condicionat el 
Duc de Berwick. El qual entró en Vinarós el 19 de maig, només ab el 
seu Estat Major, fént-se-li un solemne ressibiment, ab vol de campanes, 
salves d'artilleria i vitors del poblé agrait.

Allotjat el Duc en casa de D. Joan Prima, allí reuní a les autoritats 
i clero, i disposó lo convenient al nou orde de coses, avans de seguir 
camí cab a Catalunya al sendemó. Dixó nomenat Governador del Distrit 
de Penyíscola, al Brigadier D. Sancho de Echevarría qui consideró millor 
residir a Vinarós; i disposó el Duc, que la enorme cantitat de blat que les 
seues tropes apresaren ais austriacs, fora dipositat ais almacéns de Josep
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Vidal, i d'allí quedava la Vila obligada de fer-lo transportar a la Cenia 
de Rossell.

D. Sancho de Echavarria va atendré a constituir de nou l'Ajunta- 
ment, quedant nomcnats en 14 de juny: Justicia, Joan Bte. Febrer de la 
Torre, ara borbónic: Jurats, Josep Vidal, mercader, i Nicolau Piera, 
cerer; Mustassaf, Damiá Doménech; Lloctinents, Agustí Pasqual i Josep 
Quixal den Nofre; Síndic, Joan Bte. Pasapera, pintor; Escrivá-secretari, 
Maties Domingo Mallach ; Assessor, el Doctor Faustí Crus.

Per eixe temps ocurría l'inhumá incendi de Xátiva, manat per Fe- 
lip V, después d’un mes d’haver-se rendit aquella plassa horrorosament 
saquejada pels francesos del general D. Asfeld. Mes, la venjanga de 
Felip V culminé en el Decret del 29 de juny borrant els gloriosos Furs 
deis Regnes de Valencia i d’Aragó otorgats pels grans Reis de la Recon
quista, i respectáis i venerats fins allí per tots els Reis filis de la térra, 
filis d’Espanya.

A 3 d’agost, un’altra Real Cédula manava Fus del paper sellat, fent-se 
publicar en la plassa de Vinarós per veu del pregoner a so de tambor i 
corneta. I el dia 9 d’octubre, usava l’Ajuntament de la Vila el primer 
plec de paper sellat i extenia en ell la primera acta en llengua castellana. 
A Fobra d’amor i de comprensió que entre les dos llengiies germanes 
s’havia vingut desenrollant, acabava d’interposar-se Fobra de l’odi per 
imposició venjativa de qui no podia sentir els nobles afectes deis pobles 
d’Espanya ja que no havia naixcut en ella.

Com en tot el Regne, també lanima vinarossenca es va extremir 
dolorosament, puix que tots, partidaris i no partidaris del Rei, quedaven 
peí Rei castigats. En tan tristes circunstancies, a 26 de novembre capi- 
tulava Morella a les forces borbóniques, i es forga estrany llegir en el bo 
de Segura Barreda (1) la gran alegría deis morelláns, contents i tot de 
pagar les creixcudes cárregues de guerra imposades pels que acabaven 
de matar els gloriosos Furs.

Molt li tocava patir encara a Vinarós! El general D’Asfeld., Gover- 
nador de Valencia, obliga al Maestrat de Montesa fer un donatiu a qui 
els llevava les llivertats, i en el repart fet en Sant Mateu, li tocaren a 
Vinarós pagar 2.300 doblas que’l Síndic de la Vila tingué que portar a 
Tortosa per a entregar-les al Comandant General de la Croix. El mateix 
general francés de Felip V, conminé a Vinarós al pago de 550 lliures al 
comte de Montenegro, per un altre repart que s’havia fet com a indem- 
nisació per les pérdues sofrides peí Regiment de dit comte, prop de 
Morella, fea més de dos anvs, causades pels micalets cataláns; quina 
cantitat degué portar-se a Cálig aon estava Montenegro, dins del plasso 
improrrogable de vuit dies. Altres 1.706 lliures foren exigides a Vinarós 
per a l’eixércit borbónic del Camp de Tortosa, ademés de les requises 
de palla i cibada per a la cavalleria, i racionaments per ais soldats de 
dit camp.

(1) «Morella y sus aldeas», tomo III, pág. 333.
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En acabar-se eixe fatídic any 1707, l'eixércit borbónic abandoná el 
Camp de Tortosa per a passar l'ivem a l'altra banda del riu Millars, i ab 
tal motiu altra vegada quedava la Vila sense defenga, exposta a les ven- 
jances d’uns i altres. El Justicia borbónic Joan Bte. Febrer de la Torre, 
que sis mesos arrere era Jurat austriac, no esperant res de bo, cas de que 
tornaren a Vinarós els de l’Arxiduc, sen fugí a Valencia; el mateix camí 
va mampendre el Jurat en cap Josep Vidal; i el Lloctinent de Justicia 
Agustí Pasqual es posá malalt. El mateix Governador militar Echavarria 
pensa que lo més segur seria retirar-se al fortíssim castell de Penyíscola; 
i dos dies avans de efectuar-ho, a 17 de desembre dixá proveits els llocs 
abandonats, nomenant Justicia a Batiste Juan, llaurador, Jurat en cap a 
Batiste Esteller, ciutadá, i Lloctinent a Joan Bte. Miralles, ferrer; además, 
doná facultats al Justicia Batiste Juan per a formar i crear concell ordi- 
nari al seu gust «en la forma que sempre se ha acostumat» (1).

Tot aixó es prou per a explicar la depresió d'ánim que hi hauria en 
la Vila abandonada per tots els que estaven obligats a deféndre-la. I com 
si encara no fora prou, Vinarós es veia obligat a pagar vuit lliures diaries 
per a la guarnido de Penyíscola; disposar i pagarse vuit homens de mar 
per a que ab la fragata vigilaren la costa de Penyíscola, Benicaró i 
propia; enviar 40 homens a reforgar el riu Millars; i que tots els obrers 
sense excepsió, anaren a reparar les muralles de Sant Mateu.

L’any 1708 no fon millor per a la Vila. Les tropes borbóniques, 
dixant els quartels d'ivern del Millars, tornaren cab al Camp de Tortosa, 
de quina ciutat a la fi s’apoderaren. Ja scgurs, van regresar a Vinarós el 
Justicia i demás fugits del Concell, i el Governador de Penyíscola també, 
al qual maná l’odiós D. Asfeld a 1 de setembre que la Vila li pagara 
238 lliures. La caixa municipal estava exausta per tants pagos i aprovisio- 
naments, —com el demant des de Ulldecona peí marqués de Revilla per 
a les seues tropes, a raó de 400 racións de pa i dos borregos per dia,— 
i es tingué que acudir ais reparts entre els veíns. Al final d’any, ab l’ajuda 
conseguida d'altres pobles, s’establiren dos quartels per a invernar dos 
esquadróns de cavalleria, i es pogueren pagar 28 lliures diaries exigides 
peí coronel francés Soerches qui havia entrat ab son Estat Major i 
quatre companyies de tropa.

En 1709 el Comandant general de Valencia maná el pago de la nova 
conlribució dita del quartel, per ais aquartelaments de tropes. A Vinarós 
se li va senyalar la cantitat de 670 lliures i 10 sous mensuals, a raó de 
una lliura i deu sous per veí. Mes, com la Vila no tenia més que 447 veíns, 
el Concell reclamá en la sessió del 3 de novembre, per a que es rebaixara 
degudament tan desproporcionada cantitat. La reclamació fon apoiada 
peí Governador militar Echevarría; tan justa era. Tot fon inútil; Vina
rós tingué que pagar sense obtindre un sou de rebaixa.

A 5 desembre, una nova disposició de Felip V acabava ab els tradi-

I

(1) Eixes noticies es troven a les «Mans de consells» de la Vila i no cal anotar- 
ho en cada cas; norma que seguim en tota l'obra.
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cionals i tan democrátics Concells de Vila, sustituint els Justicia i Jurats, 
per Alcaldes primer i segón, quatre Regidors, un Síndic y el Secretan!

La Encomanda de Vinarós i Benicarló havia sigut llevada per Fe- 
lip V al comte de Cardona, i donada a D. Josep de la Torre. Era Procu
rador general del nou Comanador, el noble vinarossenc D. Josep Borrás, 
qui cumplint la disposició real sobre reforma del municipi, enviá la llista 
del primer Ajuntament a la aprobació del Comandant general de Valencia 
D. Francés Caetano Aragón. El dia 1 giner de 1710, En Josep Borrás reu
ní en la sala capitular ais concellers, oficiáis i altres persones, i doná 
cónter de la manada reforma segóns les liéis de Castella. Tot seguit, 
estant facultat per a rebre jurament els que havien desser nomenats, 
passá ab ells a la Iglesia Parroquial, i ab tota solemnitat juraren i for
maren el primer Ajuntament: D. Joan Batiste Febrer de la Torre, Al
calde primer; D. Damiá Forner, Alcalde segón; Regidors: Dr. Agustí Es- 
teller, Dr. Faustí Cruz, D. Batiste Esteller, ciutadá, i D. Gregorio Gallén, 
boticari; Secretari, D. Maties Domingo Mallach, escrivá. A l'endemá, 
dia 2, celebraren la primera sessió.

En Valencia, el canvi ja havia tingut lloc dos anys avans, en 12 giner
de 1708.

No es prcsentava tan mal l’any 1710. El primer Alcalde Febrer de la 
Torre, d’acort ab el Governador Echevarría, reproduí les gestións per a 
conseguir la rebaixa de la exorbitant contribució del quartel; lo que 
en 28 d'abril concedí per fi el Comandant de Valencia, rebaixant a Vi
narós 2.040 lliures a l’any. A D. Sancho de Echevarría, ab tal motiu se li 
feu un acte d’agraiment de la Vila.

La guerra s’havia allunyat de Vinarós i no s’oien els seus clafits; 
pero, com es un camaleó que diuen canvia de color de tan en quant, les 
armes austriaques que en Almansa havien quedat desfetes fea tres anys, 
ara a 20 d'agost triomfaven altra volta en Zaragoza, i l’eixércit de D. Car
ies d'Austria torna victoriós a terres valencianes. El Governador Eche
varría i 1 alcalde Febrer de la Torre, novament abandonaren la Vila per 
a tancar-se en Penyiscola, dixant com alcalde accidental a Francés Trifú.

Tremolava Vinarós esperant com es venjarien els austriacs. Mes, 
en octubre entraren les forces de l’Arxiduc ab el comte de Zabala norae- 
nat Virrei de Valencia a la que tenia de reconquistar, i no hi hagué que 
deplorar cap violencia. Zabala, dixant en la Vila el gros de l'eixércit, es 
dirigí a rendir Morella setiada peí coronel Nebot des del 29 de setem- 
bre; i com aquella rendido no era fácil de conseguir, disposá que de 
Vinarós li traslladaren l'artilleria grossa i tot quant tenia dispost per a 
batre a Valencia, aplegant allá dalt el dia 25 de novembre els convois 
ab 150 acémiles. En 15 desembre es rendía Morella al Virrei electe deis 
austriacs, i els borbónics ab l’heroic Bustamante baixaven segóns capi
tulado a Penyiscola.

Tot seguit, la guerra torná a canviar de color, ara definitivament. 
El Duc de Vendóme havia sigut enviat per Lluis XIV de Franca en ausili 
del seu net, i guanyava la definitiva batalla de Villaviciosa que assegu-
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rava el trono d’Espanya al Duc d'Anjou. Es retiraren de Vinarós cab a 
Barcelona els austriacs per a no tornar més i Echevaria i Febrer de la 
Torre tomaren de Penyíscola a la Vila en 20 febrer de 1711. Al cap de 
poc, D. Rodrigo de Cepeda, President de la Cancillería de Valencia, doná 
orde al alcalde de Vinarós per a que confiscara les propietats deis que 
s'havien ausentat del poblé al retorn de les tropes borbóniques. Si els 
austriacs hagueren fet el mateix, apanyats haurien quedat triacs hague- 
ren fet el mateix, apanyats haurien quedat tots els vinarossencs, uns 
per altres! Molts deis emigráis, davant de la ruina que’ls amenagava, 
tomaren a la Vila a disposició de les autoritats, que essent les propies 
del poblé tingueren clemencia per ais seus paisáns.

A 17 d'abril de 1712, es va fer saver a la Vila que vindria el vencedor 
de Villaviciosa Duc de Vendóme, generalíssim de les Corones d’Espanya 
i de Franga. La estada s’anunciava que seria per a tota la temporada de 
l’istiueig, i I’Ajuntament acordá preparar-li allotjament digne en casa de 
la viuda d’En Pere Meseguer, ben situada, prop del mar en la plassa 
de Sant Agustí. Príncep tan ilustre, forgosament havia d’atraure l’aten- 
ció cab a Vinarós d’altres alts personatges; i aixis, quan ell vingué, 
aplegaren aiximateix els marquesos generáis de Montí, Guarchi i Aragón, 
el general Dadoncour, i les corresponents forces d’infants i de cavalleria.

El Duc de Vendóme no va vore cumplit el seu desig d'istiuejar en la 
hermosa platja vinarossenca. El dia 10 de juny va morir a causa d'una 
fulminant malaltia que es sospitava si seria deguda a una menjada d’os- 
tres deis Alfachs de l’Ebre. Ab tal motiu es celebraren grans exequies 
ab la fastuositat corresponent a l'altíssima representació del difunt, qui 
fon primerament soterrat en la Iglesia Parroquial. L’Ajuntament acordá 
en 17 joriol següent, que Partiste de la Vila Manuel Pujol esculpirá en 
la llosa sepulcral, l’escut d'armes del Duc i la lligenda: «Dux Ludovicus 
de Vandome hic jacet. Quem non Fama capit conlinel una brevis. Obiit 
die 10 junii, 1712». Que correspón a la nostra llengua: El Duc Lluis de 
Vendóme descansa aquí. Al que no cab en la Fama, el conté una petita 
urna. Morí el dia 10 de juny. 1712».

Eixa lápida, que es veu al peu del presbiteri de la Parroquial, en el 
centre, costá 25 lliures que foren pagades del depósit de llimosnes de la 
Mare de Deu (1). En l'arxiu parroquial es conserva el testament del 
Duc. Son cadáver fon traslladat més avant a l'Escorial, per pertányer a 
la familia real francesa, i per tant, a la del primer Borbó d'Espanya; 
tenia els titols de Duc de Vendóme, de Merceur i de l'Estruny, Comte de 
Drax i Príncep de Auner.

En 1714 acabá la guerra ab la rendició de Barcelona a Felip V, 
perdent també Catalunya els seus Furs. L’Arxiduc D. Caries ja estava 
ocupant el trono d'Alemanya; ab ell sen havia anat a la seua Cort im
perial el que fon Comanador de Vinarós i Virrei de Valencia, comte de 
Cardona i marqués de Guadalest.

(1) Arxiu mun. de Vin. carp. núm. 3.
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Dos anys més avant, a 14 setembre de 1716, moria també en Vinarós 
D. Sancho de Echevarría, Governador militar de Penyíscola i son Distrit, 
i Mariscal de Camp, que tant s'havia distingit en la seua estimació a 
la Vila.



CAPITOL XXXII

De cara a I'Ermita. Rogaúves. El Vot Sagrat de la Vila. Imatge de S. An- 
toni. Els Sants Patróns 14 anys en la Vila. Gran aixample del San- 
tuari. Retaules: deis mariners a S. Sebastiá; deis llauradors a Sant 
Antoni. Bula del Papa erigint la Cofraria de la Patrono. Nova Imatge 
de la Misericordia. Retaule de Paitar major. L’Ermita, centre d eixer- 
cicis. La redonda. Tradició i poesía. Embelliment de la capella de 
S. Antoni. El retaule antic de S. Telm. Particularitats en les rogatives.

Si en l’orde polític, tantes calamitats regalá a Vinarós el segle XVIII 
altre orde més elevat gojá la Vila de consols

en tal sentit dedicar
en sos comengaments, en
que li venien a servir de contrapés i refrigeri. Cal 
el capítol a l’Ermita, joia preuada de les generacións vinarossenques.

Es nostre guia documental el «Llibre de Determinacións del Clero», 
del qual extraem les noticies procurant conservar la fragancia delitosa 
de son temps i de son estil pie de seriositat, sincer i ingénuo. Es notable 

dites «Determinacións», después del 1707 soterrador deis gloriosos
—baix

que
Furs, seguixen escrivint-se en la llengua nadiua que abandonaren 
la forga del dominador— les «Mans de concells» municipals. Es conserva 
dit manuscrit a l’arxiu parroquial de la Vila, com ja havem anotat en 
capitols anteriors.

Tan bon punt comensa el segle, a 10 mars de 1700, el Síndic de la 
Vila exposa al Clero reunit en Capítol, que «atenent la gran necesitat 
que’s patix per falta d’aigua i les continúes rogatives que s’han fet i no 
ha estat Nostre Senyor servit de darmos aigua, per qo ha resolt la Mag
nífica Vila de que’s vaja en processó a baixar la Mare de Deu de Miseri
cordia conforme s’ha acostumat en altres ocasións; y fon resolt ques 
vaja; y encara que en altres ocasións s’ha acostumat anar de vesprada, 
ara sha resolt anar de matí y estar allí tot el dia. I aixi mateix es tractá 
del modo y forma que s’havia de baixar y rebre, y el cantar y modo 
dañar los Reverents; y fonch acordat y resolt que tots los que vullgues- 
mür^ar ? baixarla- 9ue anassen, anant d’assi alli y d’alli assi, ab les 
no harnero03]?-/ sombreros y báculs en la ma o gaiates; y que per a que 
que eixirá a 0nTntat> Tue los Reverents que anirán a la processó 
a la anada v l*’ qi¡,C també ixquen en la mateixa conformitat cantant 
nostram» ab fof60^3' y també al rebre el «suscipe deprecationem 
posaren en la y tr‘stesa! com se eixecutá com está dit y la

peanya davam de l’hort de Noguera, com la baixaren
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en processó molt devotament, baixant casi tota la gent descalzos y també 
los capelláns se descalcaren en la creu de Sant Joseph ab molts plors y 
llantos, y també ixqueren a rebre les dos comunitats deis convenís».

En 15 de mars fon resolt assistiren a la Mare de Deu de Misericordia 
—ja en la Parroquial— dos capelláns ab sobrepellís, cada hora, des de 
les sis fins l’Ave Maria. Al sendemá 16, el Síndic de la Vila diu que «ate- 
nent al gran socos y abundancia d’aigua que Nostre Senyor ha estat 
servit favorirmos tan puntualment luego (sic) que ha estat aqui la Verge 
Santíssima de la Misericordia, que per go que sia servit lo Reverent 
Clero de donar gracies conforme s'acostuma, pues la Magnifica Vila ja 
fará les demostracións en júbilos exteriors, y ara mateix dona recado 
per no cansar segona vegada en entrar en capitol, que lo dilluns primer 
vinent que cumplirá lo novenari a la Verge Santíssima, que es torne a la 
seua santa casa».

El dumenge no es pogué celebrar la provessó general a causa de la 
pluja, i el dillúns que s’havia de pujar la Verge Santíssima a sa Santa 
Casa, ho va impedir també l’aigua que seguía plovent; i aixis es dilatá 
la tornada a l’Ermita per al dia de la Encarnació, i per corre'1 riu se 
hagué dañar per lo pont.

Ais dos mesos, la Vila demostrava la seua gratitut solemnialment, 
algant acta d'acort ab el Clero, reafirmant el Vot Sagrat fet 12 anys 
arrere, i per a que la festa de la Misericordia es celebrara en avant ab la 
mateixa solemnitat que la de Sant Sebastiá.

Diu aixis l’acta:
«19 maig 1700 proposá lo Síndic de la Magnífica Vila que en vista 

de que varíes vegades y per varíes necessitats s'havia baixat a esta Santa 
Iglesia la Verge Santíssima de Misericordia, y que havent experimentat 
totes les vegades lo remei que’s suplicava per medi de la Verge Santíssi
ma inmediatament que es baixava, y en particular en lo any present, 
pues al 13 de mars se patia gran necessitat d’aigua i en dit dia se baixá 
la Verge Maria y el dia 14 y 15 y altres dies continuos fon socorreguda 
esta Vila ab molla abundancia d’aigua. Pues per go, atenent la Magnífica 
Vila ais grans beneficis experimentáis y per cumplir en sa obligado, pues 
ja en lo any 1688 vota de ferfi festa tots los anys la dominica infra octava 
de la Ascenció, pues ara se suplica per part de la Vila que el Reverent 
Clero servixea de pujar en processó y fer-se tot com se fa el dia de Sant 
Sebastiá. Fonch resolt se fasse com s’ha dit».

Encara el mateix primer any del segle, en octubre es tomá a baixar 
de l'Ermita a la Mare de Deu per a fer-li pregaries per la enfermetat 
del Rei, —l’últim de la Casa d’Austria,— i ademés per la necessitat 
d aigua. Esta vegada la comunitat de Sant Francés aná tots els dies de la 
novena, a visitar la Patrona fent-li deprecacións. Acabat el novenari, fon 
pujada la Verge a sa Santa Casa el dia 6 de novembre.

Passat any i mig, tornen els camps a sentir el torment de una gran 
sequia i en 19 d’abril de 1702 es baixá a la Patrona. Tanta era la necessi
tat que diuen les «Determinacións» que «molta gent anaren d assí des-
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calaos a ¡'Ermita y de ¡'Ermita assí casi tots, y tots los capelláns també 
se descalcaren des de ¡'Ermita al poblé». Dins de la novena ja va ploure 
ab abondancia, i el dia 28 d'abril s'acordá cantar el Te-Deum de grades 
i retomar la Patrona al Puig.

En este any, 1702, es va fer la Imatge gran de Sant Antoni Abad, 
per a donar-li més esplendor al cuite que des de inmemorial se ¡i donava 
en ¡'Ermita a una altra Imatge petita que ara es guarda en la sacristía 
del santuari. Sebastiá Miralles, mestre de carros, en representació del 
Clavari de l’Ermita, demaná al clero que la nova Imatge es pujara des 
de la Vila ab tota solemnitat; cosa que es concedí, i a 11 de giner del 
seguent any 1703, fon pujada procesonalment al santuari deis Patróns 
de la Vila. Es la Imatge que en la actualitat es venera. Els llauradors, 
consta en 1700 que «ja tenien costum» de celebrar tots els anys a l’Ermita 
la festa de Sant Antoni; la qual la celebrava la Cofraria deis llauradors 
ab missa solemne i sermó; i per la tarde, provessó general ab la Imatge 
petita del Sant, per la plassa de l’Ermita, i bendició deis animáis.

Les grans calamitats de la guerra de Sucesió quc’n el capítol anterior 
havem historiat, determinaren a la Vila baixar de I’Ermita en 15 maig 
de 1707, les tres estimades Imatges de la Mare de Deu de Misericordia, 
Sant Sebastiá i Sant Antoni, les quals foren posades a l’altar major de la 
Parroquial. Allí foren venerades sense interrupció durant 14 ays, perque 
en quant la guerra s'alluntá de Vinarós, es van mampendre en l'Ermita 
grans obres d'ampliació i reforma. L’interior del santuari —que aplegava 
fins ais altars actuáis de Sant Sebastiá i Sant Antoni,— fon engrandit 
ab la construcció del crusero, dos sacristies, camaril i cúpula, dixantla 
en les magnifiques proporcións que té en la actualitat. Eixes grans obres 
foren acordades per la municipalitat el dia 31 mars de 1715, i s’adjudi- 
caren ais mestres d’obres Joan Sánchez i Josep Pujol.

La primera pedra de tan importantíssima reforma, fon posada el 
dia 23 de joriol del mateix any, com consta en una nota del llibre^de 
Baptismes parroquial d’aquell temps, que diu: «En 23 de juliol de 1715 
se posá la primera pedra del nou crucero de la Ermita de Nostra Senyora 
de la Misericordia del Puig de la Vila de Vinarós, la qual fon beneida per 
mi Mosen Jusep Febrer, prevere, i Vicari Beneíiciat de esta santa Iglesia, 
la qual pedra fon colocada en son puesto per mans del Dr. Frei Jusep 
Ortells, Rector, Damiá Doménech i Agustí Reverter, Regidors, i Jusep 
Vidal ciutadá i clavari de dita Ermita. Assistiren en esta funció los Re- 
verents Jusep Escrivano, Jusep Joan, Jusep Carbó, Jusep Miralles, Preve
res, Juan Batiste Febrer, Juan Batiste Esteller, ciutadans y altres».

Els mariners, que si estaven d'antic agremiats baix l’advocació de 
Sant Telm els mercants, i de Sant Pere els peixcadors, no dixaven de 
mirar com a especial Protector al Mártir S. Sebastiá, al que sempre 
s’encomanaven en els perills de la 
en eixe esperit de reformes. En 1711 (1) en mig encara de les inquietuts

vida, s’havien adelantat a totsseua

(1) Ib. ib. núm. 20.
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guerreres, i aprofitant Testar el Sant Patró en la Vila, demanaren els 
mariners permís per a erig¡r-li un nou retaule o altar en 1’Ermita; 
Talcalde, regidors i síndic, a 11 d’agost de dit any, els van concedir la 
llicencia demanada. Mes, no eren aquelles circunstancies propicies; i al 
cap de sis anys, ja en plena pau i en el pie de les obres d’engrandiment 
del santuari mampreses per la Vila, tornaren a conseguir els mariners 
permís (1) per a fer-li el retaule a Sant Sebastiá. Fon en la sessió de 
í'Ajuntament del 17 joriol de 1717. Era alcalde de Vicent Blanchadell i 
presenté la instancia deis mariners el regidor Bernat Esteban Delago. 
A front de Thermós retaule —que es Tactual,— es lligen estes paraules 
que’ls pietosos mariners van fer posar per a memoria: «Devotos los ma
rineros, dedican con pió afán, este altar a San Sebastián.» Es Taltar 
d'estil propi de la época, artístic i ricament daurat. Aiximateix, en la 
ñau, entre els altars de Sant Sebastiá i de Sant Antoni, els mariners 
feren colocar un enrajolat de TAlcora ab pintures barnisades de la pri
mera época, representant una marina, i en el que es llig: «Se hizo este 
piso a expensas de los marineros».

A pesar de trovar-se les Imatges deis Sants Patróns en la Parroquial, 
era tal la forga de la tradició de pujar a TErmita en les necessitats de la 
Vila, que en 24 d'abril de 1720 es feu una peregrinació allá a causa de 
sequía i de moltes enfermetats.

L'any següent s’acabaren les obres d’aixample de TErmita, —iglesia 
i casalici en el que s’afegiren els pórtics i sales tal com están avui dia. 
La gran reforma fon celebrada degudament, i en 25 novembre de 1721, 
tot el poblé acompanvá les Imatges deis Sants Patróns de retorn a sa 
Santa Casa, después de tants anys de permanencia en la Vila. Sant Se
bastiá fon el privilegiat, trovant-se el nou magnífic altar, fet construir 
pels mariners. La Mare de Deu de la Misericordia s'alegrá ab la magni
ficencia del nou crusero, i ocupá en el novíssim camaril la presidencia 
del gran santuari, sobre Taltar provisional que també pronte seria re- 
format. Sant Antoni que retorné ab els Sants Patróns, com no tenia 
altar propi, fon colocat en el de Sant Pere, capella frontera a la de Sant 
Sebastiá.

Els llauradors, al punt van concebir la idea de ferli un retaule propi 
a Sant Antoni, i encarregaren la obra a ¡escultor vinarossenc Jaume 
Morales. El qual presenté al Gremi de Sant Salvador el dibuix de cóm 
havia concebí i el retaule, i essent del gust de tots, el Prior, Majorals i 
Elets, en 1722 ajustaren l’obra per 80 lliures soles les mans, donant-li 
tota la fusta. Al poc temps de comengada Tobra, morí Jaume Morales, i 
se li encarregá acabar-la a l'escultor de fora vila Josep Ochando, donant-li 
72 lliures pcl trevall que faltava. Acabat el retaule de Sant Antoni, es 
colocá l’any 1727 en la capella que ocupava Sant Pere, quin altar fon 
retirat, convcrtint-se en capella de Sant Antoni, tal com es veu actual-

(1) Ib. ib. núm. 3.
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ment. Era Prior mossén Antoni Pujalt, i Majorals de S. Antoni, Pasqual 
Miralles i Caries Boix.

L’any 1726, el primer de mars, el Síndic de la Vila demaná lloc per 
a entrar al Capítol del Clero, que a so de campana, com de costum, 
sliavia reunit en la sacristía presidint el Retor. El Síndic manifestá 
acte seguit al Capítol que «atenent que Nostre Senyor mos havia consolat 
en darmos aigua y neu per intercessió de Nostra Senyora de la Miseri
cordia, que la Magnífica Vila havia determinat se cantés lo Te-Deum; 
per tant, suplicava al Reverent Clero el cantar; y fonch resolt se cante 
lo domenge vinent». Les rogatives s'havien fet durant el mes de febrer 
anterior, baixant-se el dia 2, de l'Ermita, la Patrona. La qual no fon re
tornada a la seua Santa Casa fins el mes de maig, el dia de la seua festa 
votiva peí matí, pos en la Vila se li vullgueren fer moltes festes fins 
l'Ascenció en que se li celebrá provessó general.

En este mateix any, el gran amor de Vinarós a la Verge de la Mise
ricordia aplegá a coneiximent de la Santa Sede Romana, i el Papa Be- 
nedicte XIII publicá en 16 de novembre una Bula elogiosa erigint canó- 
nicament a l'Ermita la Cofraria de la Patrona i concedint extraordinaris 
privilegis i indulgencies (I). La Vila rebé ab singular alegría i entussiasme 
la preuada Bula Pontificia; i per a recort perenne del seu agraiment 
com de la seua devoció, el Clero a 13 maig de 1727 acordá dedicar en 
avant a la Mare de Deu de la Misericordia el quart dumenge de cada 
mes, ab provessó; devot acort que encara s'observa.

Per a cumplimentar dit acort, com no se disposava d’altra Imatge 
que la de l’Ermita, es maná construir-ne una semblant que seria venerada 
en la Vila, i hauria de servir per a les provessóns deis quarts dumenges 
de mes, provessóns generáis, i per a que es portara ais cofrares de la 
nova Cofraria Pontificia que caigueren malalts. La Imatge fon construida 
sense pérrua de temps, i al cap d’un mes, a 25 juny de 1727, era beneida 
ab gran solemnitat. Es la Imatge de la Patrona que es venera actualment 
en la Parroquial.

En 1730, la Vila recurrí al favor de la Mare de Deu de Misericordia a 
causa de gran sequía i d’enfermetats que ocasionaven moltíssimes de- 
funcións. L'alcalde Vicent Blanchadell interprelant la voluntat del poblé, 
es posá d’acort ab l'autoritat eclesiástica i el dia 1 de maig s’aná en pere
grinado a l’Ermita a baixar l’adorada Patrona, quedant, 
els manuscrits— afavorits en tot lo que’s demanava, aixis en aigua per 
a assegurar les colliles del camp, com en la desaparició de la mortífera 
malaltia.

om diuen

Complement de les reformes importantíssimes portades a cap en 
l'Ermita els anys anteriors, fon la construcció del retaule major per 
a la Patrona. Els elets de la Misericordia firmaren a 13 d’abril de 1733,

11 p?rr- de vin- Pergamí, el cual conserva el cordó i el plom ab el sa-
gell Papal que te a una cara les efigies de S. Pere i S. Pau, i a l'altra diu: «Bene dictus Papa XIII.»
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Ies condicións i pressupost de la obra, ab els artistes vinarossencs Fran
cés Verdera i son fill Ignasi (1). El preu s'estipulá en 500 lliures, i es 
senyalá la obligado de tindre llest el retaule per al dia 8 de setembre de 
l'any següent. I en efecte: en 23 setembre de 1734, ab extraordinaria 
solemnitat i grans festes, era inaugurat el preciosíssim retaule de Faltar 
major de l’Ermita dedicat a la Patrona. Es una obra de art que acredita 
la firma de verdaders artistes. Persones inteligents havien suposat que 
es tratava d’una obra del gran Vergara, i aixis ho havem vist publicat 
més d'una volta. Mes, la gloria pertany en un tot ais artistes vinaros
sencs Verdera, pare i fill.

L'Ajuntament i el Clero encara es proposaren coronar la gran trans- 
foració de l’Ermita en un altre orde més alt que estava per damunt de la 
seua competencia, ja que perteneixia a la Curia Romana. Mes, animats 
per lexit conseguit deu anys avans ab la Bula de Benedicte XIII, solici
taren en 23 maig de 1737 a la Congregació Romana de Rites la conseció 
per a la Parroquia de Vinarós, del reso especial de Nostra Senyora de la 
Misericordia.

A l’any següent d’eixa importan! gestió, tenia lloc una rogativa nota
ble per la brevetal ab que’s conseguí lo que’s demanava. A 23 d’abril de 
1738, el Síndic de l'Ajuntament proposá al Clero que «en vista no plovia 
no obstant fer pregaries des de el dia 3, anessen a l'Ermita les comunitats 
de Sant Francés y Sant Agustí juntament en lo Clero a demanar a la 
Mare de Deu el bcncfici del aigua y cas no ploure, baixar a María Santís- 
sima el durnenge dia 27. El dia següent 24, pujaren tots en rogativa a l'Er- 
mita y acabada la missa y lletanies, comcnsá a ploure en tanta abun
dancia que no pugueren tornar y se quedaren alli; y a l’endemá dia 25, 
aná enseguida un recado del Síndic per part del poblé demanant que 
cantaren una missa y Te-Deum en acció de grades».

Este any l'Ermita es convertí en centre d’eixercicis espirituals que 
havia de tindre éxil durant més d’un quart de segle. El lloc verdadera- 
ment privilegiat entre mar i montanya, además del benestar que oferiria 
l’Ermitori recent restaurat, i sobre tot la devoció que inspiren les Sagra- 
des Imatges deis Sants Patróns, tot convidaría a que’ls eixercitants es 
trovaren allí com en un reconet de la gloria. Les «Determinacións» donen 
cónter d'esta manera, de la lundació: «El 22 de novembre de 1738 con
gregáis, presidint lo Retor proposá este com fense els eixercicis en la 
Ermita de N. S. de Misericordia, se ha fundat en dit Santuari una Con
gregació de Eclesiástics pera fer tots los anys eixercicis y demanen 
llicencia los congregáis pera cantar un aniversari per tots los congre- 
gants difunts y fonch resolt, concedint dita llicencia».

També els seglars fundaren llur congregació de idéntica finalitat, en 
26 del mateix mes i any. L’acta original diu que es va tindre la Junta 
en la Ermita, baix la direcció deis P.P. Missioners Dr. Antoni Blasco

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 6.
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calaos a l’Ermita y de l’Ermita assí casi tots, y tots los capelláns també 
se descalcaren des de l’Ermita al poblé». Dins de la novena ja va ploure 
ab abondancia, i el dia 28 d'abril s'acordá cantar el Te-Deum de grades 
i retomar la Patrona al Puig.

En este any, 1702, es va fer la Imatge gran de Sant Antoni Abad, 
per a donar-li més esplendor al cuite que des de inmemorial se li donava 
en l’Ermita a una altra Imatge petita que ara es guarda en la sacristía 
del santuari. Sebastiá Miralles, mestre de carros, en representació del 
Clavari de l’Ermita, demaná al clero que la nova Imatge es pujara des 
de la Vila ab tota solemnitat; cosa que es concedí, i a 11 de giner del 
seguent any 1703, fon pujada procesonalment al santuari deis Patróns 
de la Vila. Es la Imatge que en la actualitat es venera. Els llauradors, 
consta en 1700 que «ja tenien costum» de celebrar tots els anys a l’Ermita 
la festa de Sant Antoni; la qual la celebra va la Cofraria deis llauradors 
ab missa solemne i sermó; i per la tarde, provessó general ab la Imatge 
petita del Sant, per la plassa de l’Ermita, i bendició deis animáis.

Les grans calamitats de la guerra de Sucesió que’n el capítol anterior 
havem historiat, determinaren a la Vila baixar de l’Ermita en 15 maig 
de 1707, les tres estimades Imatges de la Mare de Deu de Misericordia, 
Sant Sebastiá i Sant Antoni, les quals foren posades a l’altar major de la 
Parroquial. Allí foren venerades sense interrupció durant 14 ays, perque 
en quant la guerra s'alluntá de Vinarós, es van mampendre en l’Ermita 
grans obres d’ampliació i reforma. L'interior del santuari —que aplegava 
fins ais altars actuáis de Sant Sebastiá i Sant Antoni,— fon engrandit 
ab la construcció del crusero, dos sacristies, camaril i cúpula, dixantla 
en les magnifiques proporcións que té en la actualitat. Eixes grans obres 
foren acordades per la municipalitat el dia 31 mars de 1715, i s’adjudi- 
caren ais mestres d’obres Joan Sánchez i Josep Pujol.

La primera pedra de tan importantíssima reforma, fon posada el 
dia 23 de joriol del mateix any, com consta en una nota del llibre de 
Baptismes parroquial d’aquell temps, que diu: «En 23 de julio] de 1715 
se posá la primera pedra del nou crucero de la Ermita de Nostra Senyora 
de la Misericordia del Puig de la Vila de Vinarós, la qual fon beneida per 
mi Mosen Jusep Febrer, prevere, i Vicari Beneficiat de esta santa Iglesia; 
la qual pedra fon colocada en son puesto per mans del Dr. Frei Jusep 
Ortells, Rector, Damiá Doménech i Agustí Reverter, Regidors, i Jusep 
Vidal ciutadá i clavari de dita Ermita. Assistiren en esta íunció los Re- 
verents Jusep Escrivano, Jusep Joan, Jusep Carbó, Jusep Miralles, Preve
res, Juan Batiste Febrer, Juan Batiste Esteller, ciutadáns y altres».

Els mariners, que si estaven d’antic agremiats baix l’advocació de 
Sant Telm els mercants, i de Sant Pere els peixcadors, no dixaven de 
mirar com a especial Protector al Mártir S. Sebastiá, al que sempre 
s encomanaven en els perills de la seua vida, s’havien adelantat a tots 
en eixe esperit de reformes. En 1711 (1) en mig encara de les inquietuts

(1) Ib. ib. núm. 20.



HISTORIA DE VINARÓS 193

guerreres, i aprofitant Testar el Sant Patró en la Vila, demanaren els 
mariners permís per a erigir-li un nou retaule o altar en TErmita; 
Talcalde, regidors i síndic, a 11 d’agost de dit any, els van concedir la 
llicencia demanada. Mes, no eren aquelles circunstancies propicies; i al 
cap de sis anys, ja en plena pau i en el pie de les obres d’engrandiment 
del santuari mampreses per la Vila, tornaren a conseguir els mariners 
permís (1) per a fer-li el retaule a Sant Sebastiá. Fon en la sessió de 
l'Ajuntament del 17 joriol de 1717. Era alcalde de Vicent Blanchadell i 
presentá la instancia deis mariners el regidor Bernat Esteban Delago. 
A front de l'hermós retaule —que es Tactual,— es lligen estes paraules 
que’ls pietosos mariners van fer posar per a memoria: «Devotos los ma
rineros, dedican con pió afán, este altar a San Sebastián.» Es l’altar 
d'estil propi de la época, artístic i ricament daurat. Aiximateix, en la 
ñau, entre els altars de Sant Sebastiá i de Sant Antoni, els mariners 
feren colocar un enrajolat de TAlcora ab pintures barnisades de la pri
mera época, representant una marina, i en el que es llig: «Se hizo este 
piso a expensas de los marineros».

A pesar de trovar-se les Imatges deis Sants Patróns en la Parroquial, 
era tal la forga de la tradició de pujar a TErmita en les necessitats de la 
Vila, que en 24 d’abril de 1720 es feu una peregrinado allá a causa de 
sequia i de moltes enfermetats.

L’any següent s’acabaren les obres d’aixample de TErmita, —iglesia 
i casalici en el que s’afegircn els pórtics i sales tal com están avui dia. 
La gran reforma fon celebrada degudament, i en 25 novembre de 1721, 
tot el poblé acompanyá les Imatges deis Sants Patróns de retorn a sa 
Santa Casa, después de tants anys de permanencia en la Vila. Sant Se
bastiá fon el privilegiat, trovant-se el nou magnífic altar, fet construir 
pels mariners. La Mare de Deu de la Misericordia s’alegrá ab la magni
ficencia del nou crusero, i ocupá en el novíssim camaril la presidencia 
del gran santuari, sobre l’altar provisional que també pronte seria re- 
format. Sant Antoni que retorná ab els Sants Patróns, com no tenia 
altar propi, fon colocat en el de Sant Pere, capella frontera a la de Sant 
Sebastiá.

Els llauradors, al punt van concebir la idea de ferli un retaule propi 
a Sant Antoni, i encarregaren la obra a l'escultor vinarossenc Jaume 
Morales. El qual presentá al Gremi de Sant Salvador el dibuix de cóm 
havia concebit el retaule, i cssent del gust de tots, el Prior, Majorals i 
Elets, en 1722 ajustaren Tobra per 80 lliures soles les mans, donant-li 
tota la fusta. Al poc temps de comentada Tobra, morí Jaume Morales, i 
se li encarregá acabar-la a l'escultor de fora vila Josep Ochando, donant-li 
72 lliures peí trevall que faltava. Acabat el retaule de Sant Antoni, es 
colocá l’any 1727 en la capella que ocupava Sant Pere, quin altar fon 
retirat, convertint-se en capella de Sant Antoni, tal com es veu actual-

(1) Ib. ib. núm. 3.
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ment. Era Prior mossén Antoni Pujalt, i Majorals de S. Antoni, Pasqual 
Miralles i Caries Boix.

L’any 1726, el primer de mars, el Síndic de la Vila demaná lloc per 
a entrar al Capítol del Clero, que a so de campana, com de costum, 
s'havia reunit en la sacristía presidint el Retor. El Síndic manifestá 
acte seguit al Capítol que «atenent que Nostre Senyor mos havia consolat 
en darmos aigua y neu per intercessió de Nostra Senyora de la Miseri
cordia, que la Magnífica Vila havia determinat se cantés lo Te-Deum; 
per tant, suplicava al Reverent Clero el cantar; y fonch resolt se cante 
lo domenge vinent». Les rogatives s’havien fet durant el mes de febrer 
anterior, baixant-se el dia 2, de l’Ermita, la Patrona. La qual no fon re
tornada a la seua Santa Casa fins el mes de maig, el dia de la seua festa 
votiva peí matí, pos en la Vila se li vullgueren fer moltes festes fins 
l'Ascenció en que se li celebrá provessó general.

En este mateix any, el gran amor de Vinarós a la Verge de la Mise
ricordia aplegá a coneiximent de la Santa Sede Romana, i el Papa Be- 
nedicte XIII publicá en 16 de novembre una Bula elogiosa erigint canó- 
nicament a l’Ermita la Cofraria de la Patrona i concedint extraordinaris 
privilegis i indulgencies (1). La Vila rebé ab singular alegría i entussiasme 
la preuada Bula Pontificia; i per a recort perenne del seu agraiment 
com de la seua devoció, el Clero a 13 maig de 1727 acordó dedicar en 
avant a la Mare de Deu de la Misericordia el quart dumenge de cada 
mes, ab provessó; devot acort que encara s’observa.

Per a cumplimentar dit acort, com no se disposava d’altra Imatge 
que la de l'Ermita, es maná construir-ne una semblant que seria venerada 
en la Vila, i hauria de servir per a les provessóns deis quarts dumenges 
de mes, provessóns generáis, i per a que es portara ais cofrares de la 

Cofraria Pontificia que caigueren malalts. La Imatge fon construida 
sense pérrua de temps, i al cap d’un mes, a 25 juny de 1727, era beneida 
ab gran solemnitat. Es la Imatge de la Patrona que es venera actualment 
en la Parroquial.

En 1730, la Vila recurrí al favor de la Mare de Deu de Misericordia a 
causa de gran sequia i d'enfermetats que ocasionaven 
funcións. L'alcalde Vicent Blanchadell interpretant la voluntat del poblé, 
es posá d’acort ab l’autoritat eclesiástica i el dia 1 de maig s’aná en pere
grinado a l'Ermita a baixar l’adorada Patrona, quedant, 
els manuscrits— afavorits en tot lo que's demanava, aixis en aigua per 
a assegurar les collites del camp, com en la desaparició de la mortífera 
malaltia.

nova

moltíssimes de-

om diuen

Complement de les reformes importantíssimes portades a cap en 
1 Ermita els anys anteriors, fon la construcció del retaule major per 
a la Patrona. Els elets de la Misericordia firmaren a 13 d’abril de 1733,

. (1) Arxiu parr. de Vin. Pergamí, el cual conserva el cordó i el plom ab el sa- 
gell Papal que te a una cara les efigies de S. Pere i S. Pau, i a l’altra diu: «Bene dictus Papa XIII.»
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les condicións i pressupost de la obra, ab els artistes vinarossencs Fran
cés Verdera i son fill Ignasi (1). El preu s’estipulá en 500 lliures, i es 
senyalá la obligado de tindre llest el retaule per al dia 8 de setembre de 
l'any següent. I en efecte: en 23 setembre de 1734, ab extraordinaria 
solemnitat i grans festes, era inaugurat el preciosíssim retaule de 1'altar 
major de l'Ermita dedicat a la Patrona. Es una obra de art que acredita 
la firma de vcrdaders artistes. Persones inteligents havien suposat que 
es tratava duna obra del gran Vergara, i aixis ho havem vist publicat 
més duna volta. Mes, la gloria pertany en un tot ais artistes vinaros
sencs Verdera, pare i fill.

L'Ajuntament i el Clero encara es proposaren coronar la gran trans- 
foració de l’Ermita en un altre orde més alt que estava per damunt de la 
seua competencia, ja que perteneixia a la Curia Romana. Mes, animats 
per l’éxit conseguit deu anys avans ab la Bula de Benedicte XIII, solici
taren en 23 maig de 1737 a la Congregació Romana de Rites la conseció 
per a la Parroquia de Vinarós, del reso especial de Nostra Senyora de la 
Misericordia.

A l’anv següent d’eixa important gestió, tenia lloc una rogativa nota
ble per la brevetal ab que's conseguí lo que’s demanava. A 23 d’abril de 
1738, el Síndic de l’Ajuntamcnt proposá al Clero que «en vista no plovia 
no obstant fer pregaries des de el dia 3, anessen a l’Ermita les comunitats 
de Sant Francés y Sant Agustí juntament en lo Clero a demanar a la 
Mare de Deu el benefici del aigua y cas no ploure, baixar a María Santís- 
sima el dumenge dia 27. El dia següent 24, pujaren tots en rogativa a l’Er- 
mita y acabada la missa y lletanies, comensá a ploure en tanta abun
dancia que no pugueren tornar y se quedaren alli; y a l’endemá dia 25, 
aná enseguida un recado del Síndic per part del poblé demanant que 
cantaren una missa y Te-Deum en acció de gracies».

Este any l'Ermita es convertí en centre d'eixercicis espirituals que 
havia de tindre éxit durant més d’un quart de segle. El lloc verdadera- 
ment privilegiat entre mar i montanya, ademés del benestar que oferiria 
l’Ermitori recent restaurat, i sobre tot la devoció que inspiren les Sagra- 
des Imatges deis Sants Patróns, tot convidaría a que’ls eixercitants es 
trovaren allí com en un reconet de la gloria. Les «Determinacións» donen 
cónter d’esta manera, de la fundació: «El 22 de novembre de 1738 con
gregáis, presidint lo Retor proposá este com fense els eixercicis en la 
Ermita de N. S. de Misericordia, se ha fundat en dit Santuari una Con
gregació de Eclesiástics pera fer tots los anys eixercicis y demanen 
Ilicencia los congregáis pera cantar un aniversari per tots los congre- 
gants difunts y fonch resolt, concedint dita llicencia».

També els seglars fundaren llur congregació de idéntica finalitat, en 
26 del mateix mes i any. Lacla original diu que es va tindre la Junta 
en la Ermita, baix la direcció deis P.P. Missioners Dr. Antoni Blasco

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 6.
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i mossén Joaquín Miralles. Assistiren els congregants: Dr Francés Galia- 
no, coronel reformat i agregat a la plassa de Penyíscola, habitant en 
Vinarós; D. Joan Batiste Febrer de la Torre; son fill Joan Batiste Fe- 
brer, Beneficiat; Sebastiá Esteller, escrivá; Damiá Pons, fadrí estudiant; 
Josep Miralles i Guardia, notari apostólic; D. Caries Peña, Capitá de 
Dragóns del Regiment de Belgis, aquartelat en la vila de Benicarló; 
Dr. Tomás Cruz, lletrat; Jaume Puig, familiar del Sant Ofici; Pau Sega- 
rra, escrivá. D'esta reunió es formá la Junta que fon composta, per a 
President D. Joan Batiste Febrer de la Torre, Vispresident Jaume Puig, 
Celadors Dr. Tomás Cruz i Pau Segarra, i Depositan Sebastiá Esteller, 
escrivá.

En la mateixa acta consten els següents cofrares d’eixercicis: Vicent 
de Jesús, i María Miquel de Sant Josep, ermitans de Termita de Sant 
Pere, en el termc de Traiguera; Jacinto Queralt, de Alcanar; Dr. Alejos 
Mañas, de Alcalá; Jaume Fresquet, de Benicarló; Josep Coll, de id.; D. 
Manuel Esteller i Noguera, Jaume Camón, Pasqual Miralles i Puchal, 
D. Diego Pineda capitá del Regiment de Flandes, Pau Fabra de Benicarló 
i Francés Martí escrivá de id.

Una nota de les «Determinacións» en 16 d’abril de 1741, diu: «Con
gregáis la major part de la comunitat presidint lo Retor, fonch llegida 
una carta del senyor Bisbe de Tortosa en la que exorta a tots los Reve- 
rents se animen a fer los Eixercicis en la Ermita de Nostra Senyora de 
Misericordia; y pujaren a fer dits eixercicis lo Retor, Meseguer, Pujalt, 
Febrer, Batiste, Manera, Salvador, Castell, Collel, Vidal, Piera, Esteller, 
Reverter, Chaverrias y Covarsí, y comencaren los eixercicis en lo dia 1 de 
maig. I vingueren per Directors el Dr. Figuerola de Castelló de la Plana 
y el Dr. Prades de Morella».

I aixis, ab eixa importancia que trascendía de la Vila i s’extenia per 
la comarca, les congregacións d'eixercitants continuaren celebrant els 
Sants Eixercicis a TErmita deis Patróns de Vinarós, el 13 novembre de 
1742, el 29 desembre de 1746, el 10 novembre de 1767, i 18 octubre 
de 1769, que son les dates que consten com a mes notables. Els eixer
cicis del 1767 foren dirigits peí Retor de Benicarló Frey Gaspar Ferrer 
i el Retor de Cálig Dr. Frey Cosme Forner, íill de Vinarós. An este se 
Tapreciava molt en la Vila i en 26 setembre de 1764, el Clero va escriure 
al Lloctinent de la Orde de Montesa suplicant-li poses en terna per al 
Rectorat de Vinarós al Dr. Frey Cosme Forner «per les seues prendes 
rellevants»; cosa que’l Lloctinent va contestar tindria en cónter.

El terme de TErmita anomenat «la redonda», per les notes consta- 
tades en els cónters del temps, es veu lo ben dotada que es trobava, 
essent causa de que els Elets de la Mare de Deu de la Misericordia pugue- 
ren tindre TErmitori en el grau de importancia que este capítol revela. 
Consta que en 1744 «la redonda» va donar una collita de 40 cafissos de 
blat, i es van plantar quatre jomáis de vinya. En 1746, la collita de blat 
Pujá a 90 cafissos, contant-se 18 jornals de térra de pa que foren plantats 
de vinya. En 1748 havia en «la redonda» 22 jornals de vinya.
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Havem vist que’n les rogatives d'aigua, solien baixar de I'Ermita 
a la Mare de Deu de la Misericordia. L'any 1747, no per sequía, sino per 
malalties en la Vila i en les vinyes, fon baixat en rogativa, a 17 d'abril, el 
gloriós Patró Sant Sebastiá, i en la Parroquia el tingueren fins al mes 
de maig. Después de fer-li grans festes en acció de gracies, fon retomat 
a I'Ermita el dia de la Misericordia peí matí.

Just a la mitat del segle, naix una pia tradició que l'arreplega el 
coetani Dr. Diego Forner i passa a ocupar una estrofa deis Goigs del Sant 
Patró. Diu, que’l dia 10 de maig de l’any 1750, es van oir dins de I’Ermita 
grans colps, que es van interpretar com senyal de que Sant Sebastiá 
obrava un prodigi. Temps més avant, uns vinarossencs que tornaven de 
servir en l’Armada espanyola, digueren que’n tal dia, navegant cab a 
Cartagena de Indies, atravessaren per una espantosa tempestat i s'enco- 
manaren al gloriós Patró de la Vila; com tots es van salvar, ara es diri- 
gien a I’Ermita en acció de gracies.

Sobre eixa pia tradició, el poblé ha teixit un poc de poesia de la que 
no volem privar a les documentades págines d’esta Historia. Quan xicotet 
vaig sentir contar que en tal ocasió, en sentir els colps dins de I’Ermita 
que estava tancada, l’ermitá obrí per si havia algú dins; no va vore a 
ningú, i com era en fer-se de nit, —l'hora de la poesia misteriosa més 
popular...— Termita, tot estranyat, aná a despedir-se, com de costum, 
del Sant Patró, dient davant d’ell les oracións nocturnes. I quina seria 
la seua sorpresa veent que l'altar estava buit! Tot trist i plorós sen aná 
a dormir pensant si li havien robat el Sant Patró. I al matí següent, quan 
entrá al santuari, va vore que Sant Sebastiá ja tornava estar en son lloc 
pero ab les carnes banyades i plenes d'arena. I el bon ermitá, mentres el 
netejava ab el mocaor, anava dient: —Oh! Sant meu, que misericordiós 
eres... A algú l'has lliurat esta nit del perill de la mar... Pobret! Po- 
bret!... —i Taixugava devot i tendrament.

Mes, dixant la poesia —que dediquem al moderníssim Folklore,— 
tornem a la seriosa documentació histórica.

Consta en les «Determinacións» que'l 29 d’abril de 1751, havent 
gran falta d’aigua, baixen a la Mare de Deu i li fan les més extraordina
rios demostracións de veneració i agraiment, prenent part els Gremis 
deis Ilauradors i deis mariners, además del Clero, Ajuntament i persona- 
litats distinguides ab tot el poblé; i después de cantar el Te-Deum i fer 
provessó general el dia 20 de maig, fon retornada la Patrona a I’Ermita 
el dia 23.

En 17 d’agost de 1756, estant ja la llangosta talant els camps deis 
pobles veíns, i amenaqades les vides per febres pestilents, acudiren de 
rogativa a baixar a la Vila les Imatges de la Misericordia i de Sant Sebas
tiá. L'orde de la provessó fon eixe: «Primerament anave un Rosari que 
va pujar desde la capella del fossar —(plassa del Salvador)— a la Ermi
ta ; después diferents cofrares de la Cofraria de Sant Telm y del Salva
dor en cera menuda encesa; davant anava la venerable Tercera Orde de 
Sant Francés, portant la Creu davant, acostumada portar en les seues
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funcións; y últimament un Sant Cristo, vestit el qui el portava y los 
colaterals de vestes negres, y dos aches que el iluminaven; después se
rien les dos comunitats de religiosos de Sant Francés y Sant Agustí, y 
últimament lo Reverent Clero, y dins la comunitat del Clero es portava 
la Imatge de Sant Sebastiá, y ultimo loco anava Maria Santíssima de 
Misericordia baix palis. Los Reverents portaven tots aches. Les cofrades 
deis Marinés y deis Llauradós varen traure vintiquatre aches y també 
alguns particulars». Vinarós quedá lliure de dites plagues, celebrant mol- 
tes festes en acció de gracies; el dia 5 de setembre es cantá el Te-Deum, 
i a l’endemá es pujaren els Sants Patróns a l'Ermita.

Per falta d'aigua va ser baixada la Patrona en 4 maig de 1765, tor- 
nant-la a sa Santa Casa en 2 de juny, después d’obtindre lo que es dema- 
nava. A l'any següent, havent-se declarat unes malalties infeccioses que 
causaven moltes baixes, aixis com molta oruga i altres enfermetats en 
les vinyes, a proposta de I’Ajuntament foren traslladades les Imatges deis 
dos Sant Patróns a la Vila. En les funcións de rogatives predicaren els 
ilustres vinarossenes Dr. Tomás Ferrer, Canonge de Tortosa i Fra Fran
cés de Vinarós —de cognom Febrer— Provincial de la Orde de Caputxíns 
i Calificador del Sant Ofici. En acció de gracies es celebró un novenari de 
festes solemníssimes.

En 9 febrer de 1770 comentaren rogatives per aigua a la Parroquial. 
Mes, com no plovia i la necessitat era molta, a 20 de mars es va deter
minar acudir a la Patrona baixant-la de 1’Eimita a la Vila,; en quina roga
tiva van pujar al Santuari, els Agustíns ab el Nasareno, i els Franciscáns 
ab Sant Francés. Conseguida l’aigua, es cantá el Te-Deum el dia 15 d’abril, 
dia de Pasqua.

En 31 mars de 1788, a causa de gran sequía, es baixá a la Vila la 
Patrona; al seté dia de la novena de rogatives, comensá a ploure ab abun
dancia, no parant la pluja durant tres dies; per lo que es cantá el Te- 
Deum i es celebraren grans festes.

Altra vegada per necessitat d’aigua es baixá la Patrona en 16 d’abril 
de 1791; plogué dins la novena, i el poblé agrait li va dedicar moltes 
solemnitats i pujá a la Verge a l'Ermita en 22 de maig. D’estes festes 
donarem curios detall al final del capítol. Este mateix any, al tercer dia 
dhaver baixat la Patrona en 19 d’abril, el Gremi de llauradors animat en 
hermossejar el retaule que'n l’Ermita li dedicó a Sant Antoni fea sixanta 
quatre anys, determinó dorar-lo i ajustó el trevall ab el dorador Francés 
Pasapera i ab el pintor Isidor de Arce, per preu de 69 lliures només 
H no?5’ .d°nant d Gremi lot Vor necessari. En la festa de Sant Antoni 
jf , ’ s inaugurá la nova obra. I el Gremi, no satisfet encara, quatre 
defesfufs' 8>ner>— acordó completar l’embelliment de la capella
Arce hÜ ’ iient’ ’ P°sar taulells fins, i encarregant al pintor Isidor de 
per a enSjS so^re motius de la vida del Sant Abad. Tot s estrenó 
com es actual ^ ^nton* de 1793, quedant dita capella de l'Ermita tal

Al cap de tres ar>ys, en 14 d'agost de 1769, com una plaga de llangosta
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causava grans estragos en molts pobles de la plana, teraent el mateix 
mal per ais camps de la Vila, els vinarossencs s’aclamaren com de cos- 
tum a la Mare de Misericordia i a Sant Sebastiá, quines Imatges babearen 
de I’Ermita, veent-se amparats i lliures de la plaga.

Per les rogatives que hem anat historiant es nota que la Mare de 
Deu de la Misericordia era pregada en les necessitats d’aigua; Sant Se
bastiá ho era per malalties i plagues del camp, i els dos a l'hora en les 
grans calamitats generáis.

Mariners i llauradors els veem en el transcurs del segle, en noble 
emulació per a traslladar a l’Ermita l’esplendor deis seus devots i potents 
Gremis. El deis Mariners, encara al final del segle, vullgueren posar allí 
dalt un recort més de la seua pietat. A l’efecte conseguí permís de l'Ajun- 
tament per a colocar a l’Ermita el retaule antic del seu Patró Sant Telm 
que havia estat a la Parroquial, per aon se’n fabricava un de nou. El se
cretan del Gremi «de Mareantes» Josep Mayó, en nom de tots, a 1 giner 
de 1797, suplicá al Reverent Clero l’aprobació de tal determini per a cele
brar una festa anual en l’Ermita el dia tercer de Pasqua de Ressurrecció, 
o en cas d’impediment llegítim, en consevol altre dia que fora agradable 
al Clero; del qual es demanava que pujaren sis Reverents en tal festa, 
per a cantar-se la missa major ab sermó, vespres i provessó «en la matei- 
xa forma que ho practica el Gremi de llauradors ab el gloriós Sant An- 
toni Abad».

L'históric retaule de Sant Telm es colocá en el crusero de l’Ermita, 
banda de l’Evangeli, aon des de l’any 1715 havia estat l’altar dedicat a 
Sant Josep; el Sant Patriarca, per esta causa, fon posat també en dit 
retaule de Sant Telm, quedant tal com está al present.

Aposta havem dixat per al final d’este capítol el donar a conéixer 
algunes altres particularitats que s’observaven en les baixades i retorns a 
TErmita en les rogatives, quin historial del segle XVIII acabem de fer 
cronológicament ab lo demés que’n l’Ermita deis Sants Patróns va ocu
rrir de notable. Detalls de la baixada els dona la página de les «Deter- 
minacións» que traslladem:

«En 17 de abril de 1776 suplicá al clero lo síndic de la Vila si els 
venia be baixar la M. d. D. de Misericordia lo dia 20, sens que practicaren 
demes funcións de rogativa que en altres necessitats s'ha practicat antes 
de baixar esta Senyora, pues la gran necessitat no ho permitía; y puja
ren en processó. La processó fon en esta forma: davant un deis Rs. por- 
tava un Sto. Cristo, después seguien los Reverents en les mucetes al cap, 
cantant ab gravetat: Nuri sumus digni; y ultimament les dones resant 
lo Rosari. Posats a la Ermita tots los Reverents digueren missa a intent 
de la Vila y se cantá una missa votiva de M.a Sntma. solemne a intent de 
la Vila. Es resaren 3 parts de Rosari en lo discurs del dia, y después que 
fon hora cómoda, precedint una plática que feu lo Dr. Josep Soriano, se 
ordená la processó en la forma que per lo mati y els Reverents baixassen 
a M.a Stma. en brassos y fins la torre de Noguera en lo arrabal de Cálig a 
on esperaven les comunitats de Sant Agustí y Sant Francés y Rt. Clero;
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y posada M.a Stma. en peanya que portaven quatre Reverents, proseguí la 
processó: al arribar al fossar —(plassa del Salvador)— feu volta general. 
Les aches que pagá el Clavari de l’Ermita les portaven davant dita Imat- 
ge; les que portaven les cofraries del Salvador y S. Telm y altres parti- 
culars anaven davant la 3.a Orde de S. Francés que assistí a esta funció. 
Hagué penitents de diferents maneres, y algunes doncelletes vestides de 
penitencia. Arribada la processó a la Iglesia, se colocá M.a Stma. baix un 
docel; y cremaren sempre desde que s’obria la Iglesia fins que es tan- 
cava, quatre ciris tot lo temps que estigué en la Parroquia; y predicó 
esta nit lo Prior de S. Agustí el R. P. Lector Fr. Carlos Agramunt; y ense
guida es predicó algúns dies de missió, precedint al sermó explicació de 
doctrina cristiana y una part de Rosari; predicó lo primer dia lo R. Rec
tor, y enseguida lo P. Guardia (deis franciscóns), el R. Lector P. Llorens 
Igual; lo Prelat Ginata, Dr. Diego Forner, P. Tomás Lacruz (deis agustíns) 
y altres. Totes les dies continuava lo R. Clero les rogacións y finits los 
altres, se cantava la lletania. I les comunitats de religiosos per la ves- 
prada venien de rogativa. Lo dumenge seguent se feu altra processó 
general de rogativa portant a Maria Santíssima en peanya per la mar, 
a la que concurrien molts penitents y es tragueren moltes aches. Fon 
molt devota y es cantava a 4 veus lo motet Suscipe deprecationem nos- 
tram».

El mateix document diu que el dimars per la tarde, quint dia de la 
novena, ja comensá a ploure, i seguí per la nit ab tanta abundancia com 
se podia desitjar; i el dimecres a mig dia repetí la pluja, i a les tres de la 
tarde baixá el Servol. El poblé demaná gojós, el Te-Deum i Novenari 
solemníssim, al que assistiren les Autoritats, Gremis i tota la Vila, aca- 
bant ab gran provessó general.

Una altra página del llibre del Gremi de Llauradors dona a conéixer 
les particularitats de les festes quan es conseguía la gracia demanada, 
i també de la tornada a l'Ermita. Es una nota que apuntó el Prior de la 
Cofraria sobre les festes de gracies a Nostra Senyora de la Misericordia 
per haver plogut: comentaren el dia 9 maig de 1791 en esta forma: dia 9, 
va fer la festa el Retor de la Parroquia; dia 10, el Rvent. Clero de la 
mateixa; dia 11, el Gremi de Llauradors; dia 12, el Gremi de Mariners; 
dia 13, els músics; dia 14, el Rvent. Vicari Dr. Soriano; dia 15, la Mag
nífica Vila, que elegí tal dia per caure en dumenge i poder fer la provessó 
general ab més solemnitat, pero no es pugué fer per causa de la pluja. 
Les demés funcións fins a quinze, les van fer algúns particulars i carrers. 
El dia 19 tingué lloc la provessó general que a pesar de ser dia laborable 
«ha sigut —diu la nota,— la més Huida que s’ha vist en Vinarós pels 
molts y primorosos altars ques colocaren per tota la volta»; el Gremi de 
Llauradors va construir-ne un molt bonic a la porta de la scua casa social. 
Hi hagué 7 gaites —juglars,— moltes dances, barcos de combat de cris- 
tiáns i moros, i altres coses. Va ixir la provessó a les sis de la tarde, i 
entró a les nou de la nit «presidint a tots el Gremi del Salvador a pesar 
de que ixqueren 190 aches».

-
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El dia 22 fon el retorn de la Verge a la seua Santa Casa, i se la va 
traure baix palis fins la Creu del camí de 1'Ermita, aon havia un altar 
en el que es colocá la Mare de Misericordia; es digué una loa de despe
dida i es van disparar els canóns del Fortí que s’havien portat an aquell 
lloc; allí es feu la despedida plorant tot el poblé que acompanyá a la 
Patrona fins dalt a l'Ermita. En pujar la Mare de Deu, va eixir Sant Se- 
bastiá portat en peanya, constituint eixe ressibiment del Pairó a la Patro
na, un deis espectacles mes tendres i conmovedors. Al Santuari es celebrá 
la funció acostumada tots els anys en la festa de la Misericordia. Va ser 
imponent vore peí camí del Puig a tot el poblé, ab totes les banderes i 
estandarts de la Parroquia, i vuit aches enceses tot el camí portades per 
quatre llauradors i quatre mariners.

El Prior de la Cofraria deis llauradors, diu que anota totes estes 
coses per a felis memoria deis esdevenidors.



CAPITOL XXXIII

Gremi deis llauradors: unió de les tres Cofraries. La Casa del Salvador. 
Ermita de Sant Gregori. Memorial deis llauradors i mariners. Grans 
obres en les capelles de S. Antoni (Ermita) i Sm. Salvador. Suscrip- 
ció patriótica. Estadística. La seda. Gremi deis fusters: S. Josep. 
Gremi deis mariners: altar de S. Pere; altar de S. Telm. Naus jetes 
a l'ataraganál. Acció heroica i apressament de pirates. Gremi deis 
teixidors; telars. Els soguers.

Al capítol que precedix, historial de 1'Ermita en el segle XVIII, ocu
pen els llauradors i els mariners, lloc preeminent. Per a entendre millor 
la llur actuació, es per lo que tot seguit historiem la vida d'ells en l’as- 
pecte social i en el religiós, complementant-se l'un a l’altre.

En lo social, com ja queda dit, estaven les activitats económiques de 
la Vila agrupades gremialment. I cada Gremi tenia ademes le scua Cofra- 
ria per atendré a la part religiosa i moral.

Els llauradors tenien des de inmemorial la Cofraria de Sant Antoni 
Abad a 1’Ermita deis Sants Patróns de la Vila. I en la Parroquial, com ja 
queda apuntat, tenien la Cofraria del Salvador pertanyent al Gremi. Com 
la de 1’Ermita no pertanyia a dit Gremi, es considerá la conveniencia 
de la unió, i ad ell aplegaren per acort pres en 15 juny de 1722, segóns 
consta en els manuscrits gremials de l’arxiu parroquial. L’acta de la 
unió establí els nous estatuís segóns el següent articulat:

Primerament: que les dites dos cofraries s’unixen i formen una 
sola, per esser de llauradors. Els majorals s’elegirán el dia de Sant Sal
vador. Les festes del dia de S. Salvador i del de S. Antoni, correrán peí 
seu cónter. Segón: per ais gastos que s’oferixquen necessaris a dites 
cofraries, donarán els cofrares un cánter de vi per cada cent cánters de 
la collita; i si, peí discurs del tcmps, els pareguera ais elets rebaixar esta 
obligació, ho podrán fer. Tercer: tots els cofrares tenen obligació de 
donar la brisa de la collita, tenint 
qual la tornarán al

els elets el recollir-la; laque pagar
seu amo si la demana, pero pagant-se ell els gastos. 

Quart: tots els efectes que es recollixquen, aixi de blat, com de vi, com 
d altres almoines, anirán a poder del Clavari el qual les guardará. Quint: 
per al acertat régimen i bona direcció d'esta Cofraria, serán nomenats 
dotze elets i un clavari, dos deis quals serán jutges contadors per a 
passar-li cónters al clavari, después de la festa del Salvador, deis efectes
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entrats en son poder, segóns el capitol anterior. Sisé: la Cofraria contri
buirá ais gastos de les dos festes i la almoina de la missa deis dumenges, 
donant ais majorals vint lliures. Seté: quan parega convenient llevar 
o afegir algúns capitols o coses de les dites anteriorment, ho podrán fer 
els 12 elets ab el Prior. Vuité: per a que tot lo dessus dit, resolt i capitulat 
tinga la major forga i es puga portar a son degut cumpliment, s’acordá 
recurrir i representar a Sa Ilustríssima per a que en cas de ser del seu 
gust i aceptació, es servixca aprobar els capitols referits, interposant 
a l’efecte la seua autoritat i decret; aixis ho demanen i supliquen ab el 
rendiment degut a Sa Ilustríssima els cofrares de dites cofraries, i espe
ren este favor i gracia de la grandesa i justificació de Sa Ilustríssima.

Encara tenien els devotíssims llauradors una tercera Cofraria: la 
deis Sants de la Pedra, S. Abdón i S. Senén. El Gremi animat de l'esperit 
d’unió entre els seus agremiáis, procurá també acoplar dins de la seua 
organització an eixa Cofraria; cosa que es portá a efecte l'any 1758. Eixe 
any, en 19 de febrer, els majorals deis Sants de la Pedra, van acordar fer- 
li una peanya, encarregant-la a l’escultor vinarossenc Miquel Gisbert; 
es feu la contrata en 24 de mars, per preu de 40 lliures, soles les mans.

Unides dins del Gremi les tres cofraries de llauradors, es comentaren 
a elegir, además deis cárrecs capitulats, sis majorals que corresponien 
dos per cada cofraria. Ells cuidaven d’arreplegar les almoines, i de tot 
lo tocant a les festes de les cofraries. El Prior era un sacerdot resident 
del clero parroquial i estava encarregat de la part religiosa. Els 12 elets 
eren al mateix temps que autoritats en les cofraries, concellers del Gremi 
en quines dclliberacións prenien part, i intervenien en tot lo que afec- 
tava al seu govern.

Fcta la unió dins del Gremi un any es determiné fer la festa de 
S. Antoni Abad en la Parroquia a fi de donar-li més solemnitat, i que la 
bendició deis animáis s’efectuara davant de la Casa gremial del Salva
dor. Tal com s'havia acordat, es cumplí al peu de la lletra la festa en la 
Vila. Mes, no tots els llauradors estaven conformes en trencar la tradició 
inmemorial; i aixis algúns d’ells pujaren a celebrar peí seu cónter la festa 
a l’Ermita segóns costum. Com la protesta estava en l'ánim de tots, eixe 
acte de indisciplina fon per tots plenament justificat i el Gremi revocá 
l'anterior acort, tornant les coses com estaven avans, i celebrant-se ja 
sense interrupció fins a nostres dies la típica i tradicional festa de Sant 
Antoni Abad a l’Ermita deis Sants Patróns.

La festa de la Cofraria deis Sants de la Pedra, quan la unió, passá 
a celebrar-se ab tota solemnitat a l’endemá del Santíssim Salvador—fes
ta principal del Gremi;— i al tercer dia es cantava l’aniversari general 
per a tots els agremiats difunts.

La Casa Gremial deis llauradors era la que encara avui dia es diu la 
Casa del Salvador, en la plassa del mateix nom popular del Salvador, i 
consistía en un pis ab escaleta i planta baixa convertida en almacén. 
En ella celebrava el Gremi les Juntes i es custodiava la caixa de caudals, 
ab tres claus que tenien : una, el Clavari, altra el Prior, i la tercera els
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Majorals. També es guardaven allí tots els objectes del Gremi; en la 
planta baixa estaven els graners, bodega, envasos per al vi, premsa, carro, 
pesos, aladres, i demés eines del camp.

L’any 1746, en atenció a les creixents necessitats imposades per la 
importancia del Gremi, es determiná fer de nou dita Casa social, cosa que 
es portá a efecte tot seguit. Acabada l'obra de la nova Casa, s’acordá a 
l'any següent 1747 fer una nova peanya i Imatge del Salvador, de lo que 
quedá encarregat l’escultor Josep Ochando; el qual presenté previament 
el dibuix al Gremi i aprobat, s’ajustá el trevall per 62 lliures només les 
mans. Feta la peanya i la Imatge, s’oferiren per al daurat i pintat, els 
artistes Francés Pasapera i Bertomeu Aranda; el Gremi acepté les pro- 
posicións més ventatjoses de Aranda, en 7 maig de 1748, peí preu de 
70 lliures. Segóns les condicións del contrate, per a la festa del Sm. Sal
vador del mateix any, es pogueren beneir i estrenar les noves peanya i 
Imatge, espléndidament daurades i pintades.

En 1755 es restauré la vella Imatge del Salvador que avans era por
tada a les provessóns, i fon colocada en una capelleta de la frontera de la 
Casa Social. En dita frontera, es posé l’any 1770 el baleó, i fon canviada 
l’antiga Imatge del Salvador per un altra de nova, que es la que encara 
hi ha en nostres dies. Davant de la Imatge havia un farol, que tenia obli
gado d’encendre'l totes les nits la dona que habitava la Casa ab esta 
condició i la de netejar-la i tindre-la conforme.

Veent-se el Gremi deis llauradors potent i capas per a mampendre 
encara més grans obres, en 26 desembre de 1779 acordé cumplir el vot 
que havia fet a Sant Gregori d’algar-li una Ermita per haver-los lliurat 
milagrosament duna plaga terrible de llangosta. Posats d’acort ab el reli- 
giós de S. Agustí, fill de la Vila, Fra Pere Gonel qui posseia grans concixi- 
ments arquitectónics, presenté este un plan que agradé molt al Gremi 
i quedá ell mateix encarregat de dirigir la construcció. El dia 9 maig de 
1780 es celebré la festa de S. Gregori ab més solemnitat que mai, anant 
la provessó tradicional fins al lloc senyalat per a la nova Ermita, i allí 
es benehí i colocó la primera pedra, a cosa d’un quilómetre de la Vila, 
en el camí de l'Ermita deis Sants Patróns.

A la Primavera de l’any seguent 1781, l'oruga amenagava les collites, 
i els llauradors li feren pregarles a Sant Gregori ab un triduo de dijunis 
els dies 23, 24 i 26 d’abril. El 27, assistiren a la missa solemne i Comunió 
general. Después anaren provessonalment, ab la Imatge del Sant, al lloc 
on ja la seua Ermita estava en plena construcció, i allí es va beneir el 
terme ab l’aigua passada peí Cos de Sant Gregori que es venera en Nava
rra, d aon havien anat a portar-la dos del Gremi conforme a vella costum.

Com en les provesóns del Corpus, alguna altra Cofraria vullguera 
tindre lloc més preeminent que’l que tcnien les Cofraries deis llauradors 
i deis mariners, velant eixos per llur prestigi guanyat per l’antigor i sos- 
tigut ab continuo progrés, acudiren al Bisbe de la Diócesi com autoritat 
competent, a fi de conseguir el respete de tots ais drets de les Cofraries 
deis dos més potents Gremis de la Vila. A l’efecte, a 20 juny de 1783, els
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Gremis del Salvador i de S. Telm, dirigiren al Bisbe un Memorial en el 
que ab justa i comprensible vanitat pugueren estampar: «Ilustríssim Se- 
nyor: Estos Gremis son el lluiment de totes les funcións, sostenen la 
fábrica de la Iglesia, la del seu Ermitori, la de S. Gregori que actualment 
s'está construint, i son el principal foment de tota obra pia». Cóm no 
s’havien de vore respectáis els drets de les Cofraries de tan importants
1 benemérits Gremis?

No consta per quina rao, en 24 mars de 1790, l'autoritat civil va 
prohibir al Gremi deis llauradors la capta del blat per les eres, ni en 
temps de recolecció de les garrofes i de la verema, com s'acostumava. 
La prohibició no podia ser més impopular, i els llauradors del Gremi 
acordaren pendre’s més interés encara per a que’l fondo gremial no min- 
vara, i plens d'entussiasme oferiren de les seues collites tot quan fos 
menester. Tan veritat fon l’oferiment deis agremiats, que’l Gremi el dia
2 de febrer d'aquell ivern 1791, va vendre 895 cánters de vi que se li 
donaren d'almoina sense caldre anar a demanar-ho, segóns estava prohi- 
bit. La rara prohibició fon causa de que'l Gremi, aquell any, arreplegara 
més que mai.

Bona proba en va donar avans de tres mesos, prosseguint els grans 
gastos en lluiment deis seus Patróns, del propi Gremi i de la mateixa 
Vila, que des de anys arrere venia sostenint, sense mai arredrar-se. El dia 
19 d’abril de 1791, en la Casa Gremial, coneguda en aquell temps per 
casa de S. Anloni 
l'arxiu parroquial,— es reuniren 
Rosell, Batiste Gombau i Sebastiá Miralles; els majorals de Sant Antoni, 
Josep Doménech i Vicent Doménech; el clavari Josep Forner Segarra; 
els elets, Damiá Doménech, Bertomeu Vilar, Sebastiá Paulo, Josep Bor
des, Batiste Morales, Sebastiá Esteve, Josep Planosa, Josep Forner, i 
altres molts cofrares, ab assistencia de Josep Blanchadell alcalde ordi- 
nari. El majoral del Salvador Batiste Gombau manifestá que l'any 1722 
s’ajustá el retaule de S. Antoni Abad a l’Ermita de Nostra Senyora de la 
Misericordia i quedá acabat l’any 1727 i que semblava convenient ara 
dorar-lo, demanant ais reunits que es serviren determinar cóm volien 
s’hermossejés el retaule. I fon resolt que’l retaule fos tot dorat sense 
escatimar res, per tindre la Cofraria prou per a tot; mes atenent a que’l 
Prior mossén Diego Forner era apenyorat per la Cofraria i miraría les 
coses ab la major satisfacció, i com estava absent a predicar de S. Vicent 
Ferrer a la vila de Traiguera, que se l’esperara i es juntarien per a fer 
la última determinació i ajust ab Francés Pasapera dorador, i Isidor de 
Arce pintor que s’oferí a fer-ho ab la major conveniencia i perfecció. 
Passats deu dies, en 29 d’abril es tornaren a congregar els mateixos ab 
el Prior mossén Diego Forner i els artistes Pasapera i Arce, fent-se les 
capitulacións per a la obra, ajustant-se 69 lliures per trevall de mans 
solament, en tres pagues: una en comensar la obra, altra a mitant, i la 
tercera al final, si estava el retaule en deguda forma.

A 21 giner de 1792, reunits el Prior mossén Forner, el clavari Josep

om se la anomena en els manuscrits gremials de 
els majorals del Sm. Salvador, Francés
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Forner Segarra, els majorals Pasqual Miralles, Jaume Doménech i Cris- 
tófol Doménech, i els elets Josep Antoni Forner alguasil, Sebastiá Esteve, 
Agustí Arnau, Damiá Doménech, Bertomeu Vilar i Josep Miralles, pro- 
posá el Prior que havent Partiste Isidor de Arce acabat de dorar el retaule 
de S. Antoni Abad, es determinés lo que fora més convenient per a aca- 
bar-li de pagar. Fon resolt per tots, que estant informáis de que’l dit ar- 
tiste havia cumplit a satisfacció, s’admitira el retaule sense necessitat de 
reconeiximent de périts. Finit aixó, vullgueren posar la capella de l'Er- 
mita a tó ab el retaule, i s’acordá fer posar taulells barnisats i unes 
faixes de mate blanch ais recóns i cantoneres i aon pareguera necessari; 
i además, ais costats de la capella es colocaren ab mares adequats, dos 
llensos de proporcións degudes, representant algúns passatges de la vida 
del Sant o fets milagrosos del mateix, cosa de que s’encarregá l'artiste 
Isidor de Arce. Tot s’estrená junt ab l’antic pendo restaurat, en la festa 
de l'any vinent 1793.

Al mateix temps que s'efectuaven eixes obres a l'Ermita, altres igual- 
ment importants se’n portaven a cap en la Vila per cónter del Gremi deis 
llauradors. En 17 febrer de 1792, congregáis el Prior, majorals i elets en 
en casa del clavari Josep Forner, fon resolt hermossejar la capella del 
Sm. Salvador en la Parroquia ab talla de guix. L’escultor Josep Ochando 
va rebre per son trevall 47 lliures, anant a cárrec del Gremi el fer les 
bastides i donar-li un peó per a ajudar-lo. Quan al cap de tres mesos es 
va vore acabat l’embelliment de la capella ab gran satisfacció de tots, 
la Junta en 29 de maig acordá completar l’obra fent dorar tota la capella 
i l’arc, ab or brunyit, broncejat i mate. Els artistes encarregats foren: el 
dorador de Valencia Manuel Latorre qui aleshores estava dorant i estu- 
cant la Iglesia Parroquial, i el dorador i pintor veí de la Vila Isidor de 
Arce. Cada u va fer la mitat de la obra, cobrant per mitat el cost total 
que es va estipular de 230 lliures. La Cofraria del Salvador s’encarregá 
de fer les bastides, i aná pagant en tres plassos. Ais artistes se’ls senya- 
laren punt per punt les obligacións del dorat, brunyit, alabastre, aixis 
com de «adornar ais Sants vestits a la italiana ab les cenefes d’or, el 
vestit del color corresponent i donar color de carn a les cares i mans, 
i a les cams deis serafíns».

La festa del Santíssim Salvador, la celebrá aquell any 1792, el Gremi 
en la capella de la seua Cofraria, ja acabada i dixada com una tasseta
d’or.

Una eloquent demostració de potencia i de alt patriotisme va donar 
el Gremi deis llauradors tan bon punt com acabava eixes costoses obres 
en l'Ermita i en la Vila. En 19 febrer de 1793, l’alcalde convocá una reu
nió magna de les forces vives, a fi de cumplimentar una Real Orde sobre 
allistament voluntan per a la guerra contra els revolucionaris francesos 
que havien escandalisat al mon guillotinant ais seus Reis i a quants ciu- 
tadáns els venien a ma. El Gremi, generós i patriótic, s’oferí a pagar cinq 
homens, a raó de tres reais diaris cada un per tot el temps que durara la 
guerra. Además, individualment es va obrir una suscripció entre els agre-
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miats, quins noms estamparen! per a etem honor en el capítol XXXV 
que dedicarem mes en particular a les coses municipals.

Dona idea de la gran producció agrícola que en aquell temps era la 
prosperitat de Vinarós, la destrossa que va causar una tempestat de pe- 
dra en 25 d’agost de l'any 1739 (1). Només en la vinya, la tassació perital 
que's va fer, senyalá la pérdua de 60.000 cánters de vi.

Una nota estadística de l’any 1754 (2) fa constar que hi havia en la 
Vila 26 carros, 69 carretones, 285 matxos i 144 ases. Lo que atés al temps 
de que es trata, denota no escassa importancia, ja que tindre animal i 
carro o caretona era casi de potentats.

També contribuí Vinarós a l'esplendor de la industria sericícola que 
tan de nom va donar a Espanya i particularment al Regne de Valencia. 
Consta en les «Mans de consells» (3) que la collita de seda en la Vila fon: 
l'any 1753, de 263 lliures i 10 onces; l'any 1754, de 240 lliures i tres onces; 
l'any 1755, de 359 lliures i sis onces; l’any 1756, de 343 lliures i sis on
ces; l’any 1757, de 231 lliures i nou onces; l'any 1764, de 174 lliures. 
Es senyalen eixes dates com a collites més importants de seda.

Els colliters de seda que hi havia a Vinarós l'any 1784, eren: Llei- 
sona, 14 lliures de fina; M. Tomás Forner, 8 11.; Rita Martorell, 2 11.; 
Peregrina, 2 11.; Cristófol Arnau, 2 11. i 3 onces; Pere Valencia, 3 11.; María 
Carrasco, 4 11.; la filia del Chulito, 4 11.; Diego Chacón, 8 11. i 3 on.; Masal- 
ducar, 11 on.; Mariana Borull, 6 11. fina, i 1 11. més; Aga. Llopis, 5 11. fina; 
Vicent Catalá, 4 11. fina; Agn. Rita Oller, 6 11. fina; M. Teresa la Castellana, 
4 11. fina; M. Arnau, 8 on. fina; Tomás Agn. Doménec, 1 11. fina; Cristófol 
Gil, 13 11. fina i 5 11. més; Latorre de Palacio, 3 11. fina; Enrique, 6 on.; 
Bosch, 10 on. fina; Josep Balaguer, 1 11. i 6 on.; Fernando Sales, 8 11.
1 on.; Joaquín Puchal, 6 11.; María Agna. Albalat, 5 11.; Claudio, 2 11.; 
Josep Forner, 3 11. i 4 on.; Francés Camós, 2 11. i 9 on.; Batiste, 3 11. i 
8 on.; Agn. Peris, 2 11. i 4 on.; Francés Polo, 4 11.; la ratada de Moino, 
3 11. Francés Parex, 4 lliures. Havem copiat la llista deis colliters de seda 
tal com está a l’arxiu municipal; en ella es veuen algúns noms o cognoms 
a soles, i apodos ab tota la seua ingenuitat i gracia.

Gran concomitancia ab els Gremis deis llauradors i deis mariners, 
tenia el Gremi deis fusters ab les seues seccións de fusters propis, de 
carros, tonellcrs i meslres d'aixa. La prosperitat d'uns, implicava la deis 
altres. L’any 1785 constava el Gremi de 40 fusters. Senyal del seu florei- 
ximent era l’esplendor que seguía donant-li a la seua Cofraria de Sant 
Josep, tan ben dotada des de’ls mateixos comen$aments de la Iglesia 
Parroquial nova. En dit any, a fi de no traure de son altar per a les pro- 
vessóns l’antiga Imatge de Sant Josep, els fusters van determinar fer-ne 
una de nova. I en 17 de maig del mateix any, van acordar que la nova 
Imatge es guardara en casa del Prior, que era un deis Beneficiáis de la 
Parroquia; i que sempre quan la Imatge del Patriarca s'haguera de trau-

(1) i (2) Arxiu 
(3) Ib. ib. ib.

de Vin. carpeta núm. 6.mun.
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re de casa del Prior, havia d’ésser ab la major solemnitat, assistint el 
Gremi.

La Imatge antiga del Patriarca Sant Josep es la que actualment es 
venera en son propi altar; la Imatge nova, destinada per a les provessóns, 
es també la que avui dia es trau en elles.

El Gremi deis mariners seguix paralelament ab el deis llauradors, la 
seua vida espléndida en tot el segle XVIII, continuant ab l'aplicació d'a- 
quelles savies capitulacións que no gastaven els anys, perque informades 
com estaven de l’esperit religiós, tenien solucións adequades o contri- 
buien fortament a trobar-les per al desenrotllament de la vida en tots els 
seus aspectes moráis i materials, benéfics i de cultura. La demostració 
de la seua potencialitat queda patentisada en el capítol anterior dedicat 
a l'Ermita, en la que els mariners tan de lluiment van posar.

Els peixcadors agrupats en la Cofraria de Sant Pere, en la Iglesia 
Parroquial, no es vullgueren quedar arrere en l'esperit de bolles reformes 
i construccións que a les demés cofraries animava, i acordaren dorar 
també el seu altar. El dia 8 febrer de 1753, celebraren els peixcadors ab 
gran festa l’estreno del dorat de l'altar del seu Sant Patró. A l’any se- 
guent, dia 28 juny de 1754, el Gremi de peixcadors de Sant Pere va fer 
cantar en la Parroquial un Te-Deum ab tota solemnitat, en acció de gra- 
cies per haver eixit lliures algunes barques, de la persecució d'unes naus 
corsaries mores que per poc les fan cautives.

Per una Real Orde de 3 mars de 1767, es maná reglamentar deguda- 
ment l'us i govern de 10 parelles de bou per a la peixca en la matrícula 
marinera de Vinarós, cosa que es portá a efecte sense dilacións (1) ja 
que la industria peixquera de la marinería vinarossenca era remarcable.

Els mercants reunits en la poderosa Cofraria de Sant Telm, van tin- 
dre gran goig l’any 1743 per haver declarat el Papa Benedicte XIV a 1 de 
juny, el cuite inmemorial de dit Sant. La Cofraria acordá fer unes andes 
noves i nova Imatge, i demaná permís al Capitol del Clero per a convidar 
a les comunitats d’agustíns i franciscáns per a la festa que s’organisá 
per al segón dia de la Pasqua de l’Esperit Sant. En 1797 construiren el 
nou altar en la seua capella de la Parroquial, la que aiximateix feren 
dorar i pintar, posant-la a l’altura que li corresponia a Gremi tan impor- 
tant. El retaule vell, com queda apuntat al capitol anterior, fon traslladat 
a l'Ermita.

No hi han dates concretes sobre les construccións i existencia de 
vinarossenques fins al segle XVIII, quan totes les noticies parlen 

tan alt de les seues ataraganes o lloc de construccións navieres, des de 
molt antic. Segurament eixes dates han desaparegut per les causes que n 
altres llocs d esta Historia senyalem. Mes, la importancia de la marina 
vinarossenca fon tal, que a pesar d’eixa falta de dates, sobreix de manera 
indubtable, acreditada per totes bandes, segóns s’ha vist en el curs d es
tes págines.

naus

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 7.
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La inscripció més antiga que es coneix (1) es la de un «londro S. Jo- 
sep», de 77 tonellades i mitja, construit en Vinarós, ignorant-se quín any. 
Eixa ñau es destruí en la platja de la Vila en giner de 1808. Venen des
pués dos llauds: el «Sant Agustí» de 24 i V2 tonellades i el «Verge del 
Roser» de 30 tonellades, construits en les ataraganes vinarossenques 
l’any 1786, no constant per quí. Des de dit any fins acabar-se el segle 
XVIII, hi han inscrites 26 naus de més de 20 tonellades, de les mateixes 
ataraganes. Entre eixes naus destaca el bergantí Sant Josep de 100 tone
llades de port, propietat de Josep Agustí Esperanza, construit l’any 1787. 
Hi ha noticia de moltes altres inscripcións, pero sense constar de quines 
ataraganes, ni noms deis constructors, ni anys.

Tanquem l’historial de la marinería vinarossenca en el segle XVIII, 
ab un fet valeros digne d'ésser cantat en un poema épic. A punta d'alba 
del dia 15 juny de 1780(2) es descobriren en la mar, front a la Vila, un 
paquebot, un escampavía i un llaud, corsaris, que intentaven apoderar-se 
de les naus que havia a la platja. L’alarma desperté a la població ab el 
sarabastall de la tragedia inminent. Els mariners sense arredrar-se i 
sense contar ais enemics, ni mirar els desproporcionáis mitjos de defen
sa, armaren al punt quatre llanxes a les que pujaren gent de mar i gent 
de térra, baix el mando deis patróns Josep Mayo, Joan Bte. Tosca, Damiá 
del Mas i Nicolau Bas; apressa i corrents seguiren dos llanxes més, i 
totes es feren mar en dins de cara ais pirates, a rem que més movía el 
coratge que’ls brassos fornits. Els corsaris maravellats d’aquell contra- 
atac ab armes tan inferiors a les d'ells, cregueren desfer-se’n pronte d’a- 
quelles llanxes descarregant sobre d’elles dos canóns de calibre dos i tres 
lliures de bala, granades, trabucs i fusilería. Hora i mitja durava el com
ba!, en mig de la més gran estranyesa deis pirates que veien Ies llanxes 
vinarossenques invulnerables a les seues tremendes descárregues de me
tralla, quan els vinarossencs lograren abordar al paquebot apressantlo; 
en ell hi havien 12 de tripulado, composta de los inglesos, un moro, un 
veneciá i els demés mahonesos. També estaven al paquebot dos valen- 
ciáns que’ls corsaris apresaren el dia 12 en Moncófar, i altres cinq a tots 
els quals van donar llivertat els vinarossencs. Del combat va resultar 
mort un inglés; deis vinarossencs ningú sufrí ni la més Ileu ferida. Els 
victoriosos, més envalentonáis encara, atacaren al llaud i a l’escampavia 
que estava armat ab quatre canóns; pero, els corsaris no s’atreviren 
a auxiliar al paquebot i fugiren mar en dins. Els vinarossencs oferiren la 
victoria i els trofeus al Mártir Sant Valent quin Sagrat Cos acabava d’a- 
plegar a la Vila, memorable data de la que mos ocuparem més avant.

En eixe famós combat no es parla de l’antigua fragata de Sant Telm 
que tants bons servicis havia donat en altres temps; seria que ja els 
anys l'haurien arreconada. I a fi de que la Vila tinguera la seua propia

(1) Noticies estretes deis Ilibres de la Oficina de l’Ajundantia de Marina de 
Vinarós.

(2) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 8.
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defensa per mar com avans, cinq mesos después, en 30 de novembre, el 
Rei concedí que'n les seues ataraganes poguera construir dos llanxes 
canyoneres conforme al nou invent que en Cartagena es practicava.

Igualment que’ls altres, seguía la seua gloriosa tradició el Gremi deis 
teixidors baix l'advocació de la Cofraria de Santa Ana. En 1784 hi havia 
en la Vila 24 telars: d’ells, eren 2 de cinq pams, i els demás de tres pams 
i mig. Es teixia en els primers, roba tramada de coto que s’importava de 
fora el Regne; els altres telers teixien llens casolá.

La Real Junta d’Agricultura i Comers de Valencia, per mig de l’es- 
crivá Jaume Fernández, a 3 juny de 1785, cumplint orde superior de 30 
d’abril, demaná a la Justicia i Regidors de Vinarós, si baix la llur juris- 
dicció hi havien Gremis de soguers, cordellers i espardenyers, i en cas 
afirmatiu, per quines ordenances es governaven. L’alcalde Agustí Esteller 
contestá en 6 de joriol, que feta averiguado resultava que només havien 
dos mestres soguers que eren Josep Comes de Sebastiá, i Sebastiá Comes 
de Josep, els quals ab quatre oficiáis trevallaven cordes, cordells i fils per 
a les barques i demás necessitats de la població; no es governaven per 
cap reglament ni ordenanza, pero tenien un Real Privilegi concedit al 
Gremi de soguers, donat en Madrid a 24 d’octubre de 1671 per la Reyna 
Donya María Ana com a mare tutora i procuradora del Rei D. Caries II.

En els manuscrits gremials de l'arxiu parroquial consta aiximateix, 
que’l Gremi deis sabaters tenia per Patróns a Sant Crispí i a Sant Cris- 
piniá.



CAPITOL XXXIV

Passa el Nunci. Retaule del Roser. Cofraria de S. Cristófol. Capella del 
fossar. Tercer orgue. Visites de Bisbes. Lignum Crucis i altres Reli- 
quies. Pila baptismal. Arxiu i sacristía nova. Misses d'Hora. Reu- 
nións del Clero. Incident per les campanes. Passa el Cos de S. Cli- 
ment. Conflicte d'autoritats. El Bisbe Lasala consagra la Parroquial. 
La Platja Santa. Aixample de la Capella de la Comunió. La Dolorosa 
d'Esteve. Altres coses. Rectorilogi.

La Iglesia Parroquial fon visitada al comen?aments del segle peí 
Nunci Apostólic en Espanya, el dia 4 d’abril de 1702, celebrant la Vila i el 
Clero degudament el pas de tan alt personatge que anava camí de Bar
celona. Monsenyor Fansidori, Arquebisbe de Damasco i Nunci de S. S., 
en aplegar a Vinarós fon rebut a la porta de la Iglesia peí Reverent Retor 
i Clero ab hábits de chor, i Autoritats de la Vila Justicia, Jurats i Concell; 
entrá fins Faltar major, orá breus moments, doná la bendició al poblé 
que omplia de gom a gom la Parroquial, i es retirá tot seguit a casa mos- 
sén Josep Doménech, per a descansar avans de seguir el viatge que I’efec- 
tuava ab un germá d’ell, un nevot i catorse d’acompanyament i servici. 
El Representant del Papa pugué admirar la natural bellesa de Vinarós 
i el seu progrés i religiositat, plasmats en totes les obres deis seus filis, i 
d’una manera especial en la hermosa ñau de la Iglesia Parroquial aon 
totes les activitats de la Vila anaven acumulant els tresors de la llur 
devoció enlla^ada ab l’amor patri.

L’antiquíssima Cofraria de la Mare de Deu del Roser no podía que- 
dar-se fora d’eixa poderosa corrent renovadora, i feu construir un nou 
retaule, el qual después maná pintar i daurar. En 30 joriol de 1703 es ce- 
lebrá el final d’eixes obres ab solemne Te-Deum, quedant tal com es en 
l’actualitat la capella del Roser, que es la segona a la banda de l'Evangeli 
tocant al presbiteri.

Queda referit cóm a causa de la guerra de Susseció, l'any 1707 foren 
baixades de l’Ermita les Imatges de la Misericordia, S. Sebastiá i S. An- 
toni, que van permanéixer en la Parroquial per espai de 14 anys. I allí 
també queden anotades les diferents funcións de rogatives ais Sants 
Patróns durant el segle, que omplin d’una suau espiritualitat les págines 
paraleles de l’historial de la Parroquia, ánima de la Vila. Afegirem aquí 
una nota de les «Determinacións» per constituir un cas que’l Capítol del
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Clero va resoldre com especial, ab voluntat de que no constituiría un 
precedent. Fon el que seguix: «En 10 giner de 1703 proposa el Racional 
per part de Sebastiá Miralles, Mestre de Carros, supdelegat del Clavari 
de N.a S.a de Misericordia que se havia fet una Imatge del gloriós Sant 
Antoni Abad y que esta se havia de colocar en l'Ermita de Misericordia, 
en la capella de Sant Pere, havent totes les llicencies cabals que se han 
menester, y diu que si el Reverent Clero vol servir de pujar en processó 
la dita Imatge ab set Reverents, y fonch determinat que es vaja, pero 
que no servixca d'eixemple per a ningún altre cas» (1).

Vinarós va tindre l’íntim i sa orgull de vore la seua Iglesia fent de 
catedral l’any 1708, en que’l Bisbe de Tortosa Dr. Silvestre García Esco- 
lano va conferir en ella ordens sacerdotals el dia 21 de setembre.

El nou Bisbe de la Diócesis Dr. Joan Miguelles Mendaria, en joriol 
de 1715 va rebre instancia de Vinarós demanant permís per a constituir 
una Cofraria a Sant Cristófol, lo que concedí tot seguit el dia 17 del 
mateix mes, firmant el decret el Vicari General D. Hermenegildo Moso 
de la Vega. La devoció deis vinarossencs a Sant Cristófol era vella, com 
havem vist que ja de antic el posaren al Portal d’amunt de la muralla 
i en la Parroquia primitiva tenia altar ab els Sants Metges. A mitant 
del segle XVII, se li construí en la Parroquial nova, un altar davant de la 
pila d’aigua beneida de la banda esquerra. I ara vullgueren dedicarli una 
Cofraria.

Obtingut el permís, es passá a estudiar i redactar les constitucións 
per les que la Cofraria s’havia de regir; i ja tot llest, el dia 1 giner de 1716 
va tindre lloc la sessió fundacional en la sacristía de la Parroquia. Van 
assistir, el Retor Dr. Fra Josep Ortells qui presidí, i: Joan Llanusa, Re
gidor primer i regent de la vara de Justicia per enfermetat de Josep 
Covarsí alcalde ordinari; Josep Berthomeu, Lloctinent de Comanador i 
Baile; Damiá Doménech, Agustí Reverter i Agustí Besló, Regidor; Josep 
Borrell, alguacil major; Nicolau Piera, Procurador general; Maties Do
mingo Mallach i Eseller, escrivá públic i de l’Ajuntament; Joan Batiste 
Febrer de la Torre, Josep Vidal i Batiste Esteller ciutadáns; Francés 
Trifú i Josep Freginer, mercaders; Joan Salom i Batiste Miralles, llaura- 
dors; Pere Bo, boticari; Roe Corrau, cerer; Tomás Miralles, plater; 
Francés Pasapera, dorador; Sebastiá Miralles, mestre de carros; Antoni 
Comes, soguer, i Gaspar Pujol, sastre. Aixis quedá erigida i creada «de 
nou» —diu l’acta arxivada— en la Iglesia Parroquial i en Faltar de Sant 
Cristófol, una Cofraria baix la invocació i honoriiicencia del Sant, en 
alabanza i gloria sua i deis seus milacres i en suplicado de son patro- 
cini».

La festa es celebrava cantant-se el dia 9 de joriol solemnes Vespres 
i Completes; el dia 10, missa solemne ab sermó, i per la tarde Vespres, 
provessó peí carrer de la Puríssima i goijos del Sant. Eixe dia s elegien

(1) Vide Capítol XXXII.
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els majorals i el Prior. El dia 11 es celebrava aniversari general i quantes 
misses resades podien, pels cofrares difunts; i jurava els cárrecs la 
nova Junta.

Els cofrares pagaven un sou d’entrada i sis diners a l’any, que es 
cobraven el dia del Sant a la porta de la Iglesia aon es colocava una 
taula per an este efecte. Foren els primers majorals: Josep Vidal, Joan 
Batiste Febrer de la Torre, ciutadáns; Antoni Comes, soguer, i Sebastiá 
Miralles, mestre de carros. L’any 1728, la Cofraria va fer construir una 
peanya, i Febrer de la Torre regalá una Imatge de S. Cristófol que tenia 
en sa casa, i es la mateixa que ara encara ix a les provessóns.

Al Capítol del Clero celebrat el dia 9 mars de 1725, es va llegir una 
circular del Bisbe manifestant que a instancia del Rei d'Espanya, el 
Papa acabava de declarar de precepte la festa de S. Joaquín per a les 
terres espanyoles. Com per a conseguir esta gracia havien trevallat molt 
i distingidament els preclars vinarossencs del segle anterior, Venerables 
Dr. Damiá Esteller i P. Joan Bte. Miralles, el Capítol determiné celebrar 
ab tota solemnitat un Te-Deum que s'anunciá ab vol de campanes, asso- 
ciant-se tota la Vila a la alegría produida per la conseció del Pontífice 
Roma.

El dia 7 maig de 1727,, queda fundada peí devot vinarossenc Joan 
Corrau, la bella costum de la Missa d’Hora o de Nona per a la festa 
de la Ascenció.

L’any anterior, a 22 maig de 1726, s’havia donat cónter al Capítol 
del Clero, que una persona donava 40 lliures per a fer una capella al 
fossar, i 40 lliures mes per a fundar misses. Es va resoldre afirmativa- 
ment. Mes, com evidenment la cantitat per a fer la capella s'havia de 
pendre com una base tan sois, es comentaren a recollir almoines. Al cap 
de set anvs, la capella del fossar ja estava construida; el dia 10 d'agost 
de 1733 fon beneida, i al sendemá es canté per a solemnisar-ho, un ani
versari general. A l’any seguent, 10 de maig, s’estrená una campana per 
a dita capella que estava en lo que avui es plassa del Salvador o Jovellar 
i edifissi de leseóla de dalt que aleshores s’anomenava plassa del fossar.

Ouan apenes si havia passat mig segle que la Parroquial tenia l'orgue 
que sustituí a l’antic, ja es determiné fer-ne construir un tercer; lo que 
indica que aquell no omplia prou a satisfacció les necessitats artístiques 
i solemnials requerides per les grans funcións que en el temple es dona- 
ven conforme a la importancia i progrés de la Vila, aixis les propies i 
solemníssimes parroquials, deis Gremis, i de les Cofraries, com les ex
traordinarios de Rogatives i per altres causes. El nou orgue fon un deis 
millors d’aquella época, ab joc de pedáis que en aquell temps era una 
gran novetat, invent importat d’Alemanya, i que la Vila era una de les 
primeres del Regne en utilisar. Gestionat i conseguit el degut acort de 
l’Ajuntament de la Vila (1), l’any 1740 fon encarregada la construcció ais

(1) Arxiu mun. de Yin. carpeta núm. 24.
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germáns Nicolau i Maties Salanova. El cost fon de 1.500 lliures, sense 
contar la frontera, portes i pintures. Les bases de l’ajust es van escritu
rar peí notari Josep Lluis Aiza. Conforme a la cláusula senyalada per al 
temps en que l'orgue havia d’estar acabat, es va estrenar la nit de Nadal 
de l’any següent 1741, constituint un aconteiximent per a la Vila.

En les «Determinacións» de l’arxiu parroquial d’aon son la majoria 
d’eixes noticies, consten tres visites extraordinaries episcopals: en 16 g¡- 

de 1737, la d’un Bisbe de l'Armenia (Asia); en 25 giner de 1739, la del 
Bisbe de Barcelona; i en 8 setembre de 1747, la del Bisbe de Jaén.

Consta a 1 desembre de 1743 un llegat de donva Francisca Rabasa, 
viuda del Capitá Varat, per a que es diguera missa tots els dies a l’Ermita 
resant-se les tres parts de Rosari, i fer ademés el talam de la Mare de 
Deu de l'Assumpció per preu de 500 lliures.

Es importantíssima una acta de l'any 1748 donanl cónter de la do- 
nació d'algunes Reliquies, entre elles, del «Lignum Crucis», feta a la 
Parroquial pels ilustres vinarossencs Fra Agustí Vilar, Provincial deis 
Caputxíns, i Dr. Antoni liles, Beneficiat de la Iglesia de S. Lloréns de 
Valencia. Diu aixis l'acta: «Lo Dr. Salvador representó com lo Reveren- 
díssim Pare Lector Frey Agustí Vilar de Vinarós, Provincial deis Ca
putxíns del present Regne, fill de la present Vila, en lo dia 10 de giner 
ha donat a esta Iglesia Parroquial les Reliquies seguents: «Lignum Cru
cis D. N. J.» —(de Nostre Senyor Jesucrist)—; partícules de ossos de 
S. Pere y S. Pau, S. Lluc, S. Marc, S. Jeronim, S Bonaventura, S. Llorens, 
Sta. Maria Magdalena de Pazzis, Sta. Ana Mare de la Verge, partícules 
del manto de S. Joseph y sandalia de la Verge Maria, com consta per la 
fe auténtica que envia fetxa «Roma in Portam Flamíncam dic 18 mensis 
Januarii 1730», firmada per «Bartolomcum episcopum Dasensem». Item 
representa com lo Dr. Antoni liles pvre. Beneficiat y residenl de la 
Iglesia Parroquial de S. Llorens de Valencia, fill de la present Vila, en lo 
dia 17 d’abril del present any ha enviat y donat al Rvent. Clero Parro
quial de esta Iglesia, «Partículas sacras ac venerabiles Ligni Sanctíssimi 
Crucis D. N. J. C.» —(Partícules sagrados i venerables de la Fusta de la 
Santíssima Creu de Nostre Senyor Jesucrist)—, com consta per la fe 
authéntica que ha enviat, data en 25 abril 1746, firmada per «Vincentium 
cardinalem Viquium», les quals reliquies y authéntiques foren presenta- 
des per lo Dr. Salvador en nom del Rvent. Clero, al Sr. Vicari General 
de Tortosa pera que este, en virtut de son decret, el que donó en lo dia 
23 de abril de 1748, concedixca la llicencia de poderles expondré al poblé 
y seis done la veneració deguda. I se li dona al Dr. Salvador la facultat, 

consta per lo decret, de poder expondré les partícules del Lignum 
Crucis primo loco dites, y colocarles en altre lloc y posar en lo lloch 
ahont estava el Lignum Crucis en lo relicari de S. Clement Papa y Mártir, 
que dit Dr. Salvador fa per ser de la reliquia insigne que té authéntica 
Dr. Cristófol Fuster prebere de Albocácer, la que jo he vist. Les authén
tiques se encontrarán en lo nostre arxiu en lo departament aon está un 
rótul que diu Indulgencies. I enseguida fon resolt que se escriguen les

ner
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gracies al P. Provincial y al Dr. liles, lo que practicá lo Dr. Salvador en 
nom del Rnt. Clero; y també se acordé que luego estigueren en sos reli- 
quiaris, se cante una missa solemne ab orgue y el Te Deum laudamus, en 
acció de gracies, que se exposen en públic los dos reliquiaris. I es canté 
dita Missa y Te Deum, dia 14 juliol 1748.»

Segóns una nota del Llibre de Baptismes corresponent, el dia 24 no- 
vembre de 1751 es va comensar a batejar en la Pila colocada a l'altar 
deis Sants Metges i S. Joan Bte. El Dr. Diego Forner batejá en tal dia, fes- 
tivitat de S. Joan de la Creu, al recent naixcut del mateix dia, fill del 
matrimoni Francés Camós i Bárbara Forcadell, posantli els noms de 
Joaquím, Joan de la Creu i Ramón, essent padríns els jovens Francés 
Esteller i María Carmela Esteller. Dos dies después, el 26, batejá el 
Dr. Pere Escribano a la primera xiqueta qui rebé els noms de Josefa, 
Pasquala, María, Carmela, filia deis esposos Josep Darder i María Adell, 
essent padríns Josep Forner i Josefa Esteve.

El dia 25 maig de 1752 van aplegar a la Vila, des de Roma, les Re- 
liquies de S. Fidel, S. Amanci, S. Pacific i Sta. Coronata, enviades peí 
religiós caputxí Fra Agustí Villar de Vinarós. Ab gran solemnitat, dites 
Reliquies foren traslladades el dia 28, des de la Casa Abadia a la Iglesia 
Parroquial.

Queda apuntat que’ls constructors del nou orgue no havien tingut 
la contrata més que per a la part técnica musical. Les pintures i llensos 
de les portes de Porgue anaren a cárrec de Joan Pasapera, al qual se li 
pagaren per dits trevalls 110 lliures, el dia 7 desembre de 1752.

La preocupado cultural del Clero es posé en eixe temps de relleu, 
acordant el dia primer d'agost de 1753, la constmcció de local apropiat 
per a constituir l'arxiu parroquial, base indispensable, junt ab el muni
cipal, per a tot estudi historie de la Vila. L’arxiu parroquial es construí 
en la Iglesia, damunt la sacristía primitiva, banda de la Epístola. En el 
mateix Capítol del Clero s’acordá fer una sacristía nova, prenent terreno 
cab a dins a continuació de la primitiva, la que es considerava massa 
xicoteta.

També es va determinar la renovado del pisso de la Iglesia, aixis 
com la ornamentado de les columnes i trones, quins trevalls van donar 
principi el dia 13 d'agost de 1754. An eixes obres complementarles de la 
gran Parroquial, s’afegí la construcció de la balconada per damunt de la 
cornisa que dona la volta per l’interior de la Iglesia, la qual va anar 
a cárrec, en 1 mars de 1755, del manvá Josep Ferrer, costant 70 lliures. 
Essent Camarera de la Mare de Deu d’Agost en 1761 donya Casilda Los- 
tau, alcansá del Bisbe de la Diócessi fer una novena ab tota solemnitat 
al toe de l’Ave Maria, per a la festa de l’Assumpció; i que’l dumenge de 
la octava es celebrara Missa d’Hora major ab exposició del Santíssim 
Sacrament.

Encara que l’historial de les rogatives va unit al deis Sants Patróns, 
aquí devem fer especial menció duna rogativa celebrada el 26 febrer 
de 1763, per causa de la molta oruga que perdía les vinyes. S’aná al
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bovalar en provessó i es digueren les oracións propies del cas per a 
malair la oruga, per a lo qual tenia la Parroquial de Vinarós conseció 
de Roma que portá el Canonge Mañes en 3 maig de 1707. La oruga va 
desaparéixer i en memoria del benefici es plantá la Creu que's dia de 
S. Pere Mártir.

A la preocupació cultural que avans havem anotat, pertany una pro
videncia del Bisbe de Tortosa, en cumpliment de la qual, el Capítol 
vinarossenc determiné en 19 d’octubre de 1765, que es celebraren tots 
els dissabtes reunións del Clero per a conferencies moráis. En 7 de giner 
de l’any següent, es torna a parlar de la construcció de l’arxiu i de la 
sacristía nova, per a seguir les obres; mes, afegint la construcció de dos 
compartiments ab nou sepultures per a sacerdots.

A l’istiu d’eixe any, es va moure un incident d’autoritats per la pre- 
tensió de l’Ajuntament de que li perteneixia la propietat de les campanes. 
Morí en 2 d’agost de 1766, el síndic de la Vila Caries Bellafont, i els 
regidors Escrivano i Miralles, manaren al sacrista que tocara a mig vol 
la campana grossa i no la de Sant Sebastiá com era costum ais enterros 
generáis, alegant aquella propietat. El Capitol del Clero es presenté a la 
Sala de la Vila en persona de l’arxiver acompanyat del notari Reverter, i 
protesté de dit acte, fent constar que la mateixa protesta s’havia fet en 
1704 quan morí Tomás Bonet lloctinent de Justicia, en 1713 per la mort 
del regidor Dr. Agustí Salvador, en 1716 per la del alcalde Josep Covarsí, 
i en 1749 per la del regidor Pasqual Agustí; i desprenent-se que’l dret 
era del Retor per resolució de 18 maig de 1685 i altres. La reclamado fon 
atesa, i al mes següent a 20 setembre s’efectuá l’enterro del Dr. Tomás 
Salvador abogat i Tinent de Comanador, assistint l’Ajuntament ab má- 
cers, i tocant-se les campanes com ais demés enterros generáis.

L’any 1767, dia primer de maig, fon descmbarcat en la platja vina- 
rossenca el Cos de Sant Climent, destinat per a la Vila de Sant Mateu. 
Ab tal motiu va vindre el Vicari General diocessá per a comprobar el 
Cos del Sant ab l’auténtica; resolt lo qual, ab lo que es passaren algúns 
dies, el Cos de Sant Climent fon honoríficament despedit per la Vila 
en tindre que traslladarlo cab a la de Sant Mateu. Vinarós vullgué ho- 
norar majestuosament el Cos del gloriós Sant al que havia hostatjat en 
casa del Dr. Agramunt, i des d’allí, a les dos de la tarde se’l va acompa- 
nyar en provessó general fins a la era de Noguera, aon es beneí el terme; 
assistiren ab el Clero parroquial, les comunilats d’Agustíns i de Francis- 
cáns, i els Gremis de mariners i llauradors ab atxes. El Cos del Sant el 
portaven a brassos els sanmateváns que havien vingut aposta a Vinarós, 
i des de 1 hort de Noguera, seguiren camí cab a la seua Vila.

Una altra gran satisfacció va tindre Vinarós eixe any. L’ilustre fill 
de la Vila Dr. Lasala fon nomenat Bisbe Auxiliar de Valencia aquell istiu 
de 1767, i en la Parroquial es canté solemne Te-Deum el dia 30 d’agost. 
El preciar vinarossenc avans de pendre posseció de tan alta dignitat, 
vullgué passar uns dies entre’ls seus coterranis i aná a la Vila el 17 de 
novembre, permaneixent en ella fins el 27 de desembre. Autoritats i poblé
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li demostraren llurs homenatges i carinyo, manifestant el Dr. Lasala 
íntim agraiment i oferint-se de cor al seu poblé. A la despedida, es curiós 
fer notar el protocol que s'observá ab l’autoritat eclesiástica de la Vila: 
acudí el nou Bisbe electe a despedir-se del Retor i Clero reunits a l’efecte 
en Capítol, per a entrar al qual l’esperaven a la porta de la Iglesia el 
Síndic acompanyat de tres Reverents, a la entrada de la sacristía el 
reberen els demés Beneficiáis, i l'últim de tots el Retor.

Respecte a conflictes, de més importancia fon el suscitat al cap de 
quatre anys de l’anterior de les campanes. El dia 20 de giner de 1770, 
festa de Sant Sebastiá, congregáis en la sacristía de la Parroquial la 
major part del Capítol de Beneficiáis, manifesté el Retor que B. Lostau 
havia lograt del Comanador un decret concedint-li de per vida que ningú 
li puguera llevar l’honor que des de més de 30 anys tenia sa casa dañar 
darrere de les Imatges de la Mare de Deu de la Misericordia i de Sant 
Sebastiá, en totes Ies provessóns que estes ixqueren. El mateix dret 
pretenia la Vila; es trevallá inútilment per a una avinenga; i a fi d’evitar 
escándols, es determiné suspendre la provessó que ix a rebre la que 
baixa de l’Ermita. Enterat el Síndic de la Vila protesté i en nom de la 
mateixa va suspendre la festa del dumenge següent. Avisat el Comanador, 
maná que Lostáu anara davant i ais costats de la Imatge de S. Sebastiá; 
mes, com aixó era propi del Clero, no es va permetre i quedé sospesa 
la festa. Com a superior del Comanador, es va escriure al Lloctinent 
general de Montesa per a que solucionara el confiicte; mes, la seua in
tervenció fon inútil. I enredant-se aixis unes autoritats en altres, es 
trovaren front a front, el Tribunal Eclesiástic de Tortosa i I’Audiencia 
Real de Valencia: aquell no permitía les provessóns, eixe les permitía i 
les manava a l’Ajuntament. Per tal motiu, totes les provessóns quedaren 
sospeses aquell any; i encara al seguent, tampoc es va poder celebrar 
la festa de S. Sebastiá.

En 25 joriol de 1772, es va llegir des de’l púlpit un decret de la Real 
Cambra sobre reducció, suspensió i unió de Benifets i cóngrues; quedant 
els 40 Benifets que havien sigut fundats en la Parroquial, reduits a 17 i 
dos cóngrues, de les quals una per al Retor i l’altra per al Vicari que 
passaria a ser-ho perpetuo. El primer vicari del nou régimen fon el 
Dr. Vicent Cantavella, fill de Vistabella, qui va pendre posseció a 6 d’oc- 
tubre següent, mes donant lloc a la protesta del Capítol per no voler 
aceptar els cárrecs usuals com a úllim entrant. En 13 febrer de 1776 va 
pendre colació canónica i posseció de la Vicaria Perpétua, el Dr. Josep 
Soriano, fill de Vilarreal, qui estigué en el Clero de Vinarós 51 anys, 
distribuits en 30 anys de dit carree i 21 de Beneficiat, sempre molt ben 
vullgut i adquirint gran autoritat pels seus trevalls que anirem anotant.

El Bisbe vinarossenc Auxiliar de Valencia Dr. Lasala, notificá a la 
Vila en abril de 1773, haver sigut nomenat per a la Seu de Solsona; i 
el dia 12 de dit mes, a proposta de l'Ajuntament es canté solemne Te- 
Deum ab assistencia de les Comunitats, tocant-se les campanes al vol. 
El preclaríssim vinarossenc, avans dañar a residir al seu Bisbat, també

son
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vullgué ara passar peí seu poblé. En 25 de maig es va llegir en Capítol 
una carta del Secretan de Cambra del Bisbe de Tortosa, prevenint que 
havent de passar i detindre’s en la Vila el Dr. Lasala, se li feren tots els 
honors i ceremonies com es practicaría ab el Bisbe de la Diócessi, puig 
li tenia concedit territori i tots els Pontificáis. Conforme a les resolucións 
preses en el Capítol, el Rector, el Síndic i els dos Beneficiáis més antics, 
van anar el dia 29 en carruatge a rebre al Dr. Lasala, al que trovaren ja 
eixint de Benicarló; i havent-li besat la ma i feta expresió de benvinguda, 
es traslladaren al cotxe del Bisbe, el Retor i el més antic; en quina forma 
entraren en la Vila aquella tarde, mentres es fea un gran vol de campa- 
nes. Els demés del Clero s’esperaven a la porta de casa son germá Batiste 
Lasala, a l’extrem del carrer Major de cab al mar i ma dreta.

Mentres estigué en la Vila celebra algún Pontifical i confirmé; en 
quines funcións, tot el Clero acompanyava al Dr. Lasala des de la seua 
habitado fins a la Parroquial, i ab el mateix ceremonial después a sa 
casa.

El dia 3 de juny, d’acort ab el Dr. Lasala. anaren a Tortosa el Retor 
i Francés Reguart, Regidor Degá de la Vila, per a suplicar al Bisbe 
diocessá Dr. Bemat Velarde donara permís a Filustre vinarossenc per a 
consagrar la Parroquial en la que havia sigut batejat. Conseguida la de- 
guda llicencia, el dia 6 es preparé la Consagració per a l'endemá, ab la 
provessó de les Reliquies que fon aixina: del Sagrari de Faltar major es 
traslladá S. D. M. a la Capella de la Comunió; altra volta el Clero a Faltar 
major, el Dr. Lasala posé en un vas ab coberta tot de cristal, les Reliquies 
deis Sants Mártirs Generós i Lliberat, dos grans d'incéns i un pergamí ab 
la següent inscripció:

«MDCCLXXIII die VII mensis Junii. Ego frater Raphael Lasala bap- 
tizatus in hac Ecclesia, ex ordine heremitarum S. Agustini Episcopus 
Celsonensis, consagravi Ecclesiam et Altare hoc in honorem Assumptionis 
B. Marías Virginis et Reliquias S. S. Martirum Generossi et Liberati in eo 
inclusi; et sequtis Christi fideles hodie unum annum, et in die aniversario 
consacrationis hujusmodi ipsam visitantibus quadraginta dies de 
Indulgentia in forma Ecclesia consueta concessi». Que vol dir: Any 1773, 
dia 7 del mes de juny. Jo, Fra Rafael Lasala, batejat en aquesta Iglesia, 
de FOrde d’Ermitáns de S. Agustí, Bisbe de Solsona, he consagrat la 
Iglesia i l’Altar este, en honor de FAssumpció de la Verge Maria, i he 
posat Reliquies deis Sants Mártirs Generós i Lliberat; i concedixc en la 
forma acostumada per la Iglesia, des d'avui per un any, i en Faniversari 
de la consagració, 400 dies de Indulgencia ais fiéis seguidors de Crist que 
la visiten.

La provessó aná de Faltar major a la Capella de la Comunió aon 
fon depositat el Vas de les Reliquies. Acabada la provessó, es digué se- 
mitonat un nocturn ab invitatori i laudes deis Sants Mártirs. En dita 
Capella s algá un altar portátil aon quedé el Vas de les Reliquies, el qual 
lligá ben be el Bisbe Lasala ab son cordó de seda i sagellá ab el 
sagell petit, en diferents parts per fora. El pergamí el rubricá i li posé

vera
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el sagell gran. Además, en l’altar portátil, es depositaren totes les alt 
Reliquies; s'establí una vela ab dos presidents i es dixá la TctIpc- 7”res 
fins al dia següent per a la Consagració. 8 Sia ° erta

A l’endemá, dia 7, va tindre lloc la gran ceremonia traslladant-se el 
Vas i totes les Reliquies, des de la Capella de la Comunió a l’altar maior 
De acte tan grandiós, girem al peu de la lletra lo que consta en les «De- 
terminacións» —ja escrites en castellá per manament superior d’octubre 
de 1768—. Diu aixis:

«En dia 7 juny de 1773, l’Hustríssim i Reverendíssim Sr. Dr. 
Rafel Lasala, vivint encara sa mare la Sra. Clara Locella, batejat 
Parroquia en 8 d’agost de 1716, de l’Orde deis Ermitáns de S. Agustí, 
Mestre en Arts, Catedrátic de Filosofía, Doctor en Sagrada Teología i 
Catedrátic de Matemátiques en la Universitat de Valencia: en la seua 
Religió, Mestre Rector del Colcge de S. Fulgenci, Prior del Convent de 
Ntra. Sra. del Socos extramurs i dos vegades Prior de S. Agustí de Va
lencia; el que predicá la Quaresma en esta sa patria l'any 1751, i el 
sermó d'exequies de nostre católic Monarca el Sr. Felip Quint; el que 
fon Bisbe de Adramita in partibus, examinador sinodal, Bisbe Auxiliar i 
Governador de l'Arquebisbat de Valencia, al present Bisbe de Solsona, 
consagrá la present Iglesia Parroquial i son altar major, assistint ab 
capes Mossen Caries Esteller i el Dr. D. Diego Fomer; de Diaca i Sub- 
diaca, Mossén Tomás Forner i el Dr. D. Vicent Piera; de cantors Mos- 
sén Francés Reselló i Mossén Batiste Morales; de Diaca per a obrir 
la porta major de la Iglesia al tercer Atollitas portas..., etc. el Dr. Josep 
Esteller. La funció durá quatre hores i mitja. Digué la missa, acabada 
la consagració, el Dr. Diego Forner. Assistiren les dos comunitats regu- 
lars de Agustíns i Franciscáns descalzos, convidats per part del Rvent. 
Clero i Vila, havent-lo aixis acordat el Clero a petició de 1 Ilm. consa
gran!. La vespra havien ajuntat capítol «more solito» presidint el 
Retor. Assistí el Magnífic Ajuntament i totes les persones visibles de la 
present Vila i moltes de fora; feren de Mestres de Ceremonies el Dr. Ni- 
colau Corrau, pvre. fill d'esta Vila i Beneficiat residen! de la Parroquial 
de S. Martí de Valencia, i el Dr. Vicent Cantavella, Vicari d’esta Iglesia. 
Autoritzá la Escriptura en deguda forma Francés Reverter, Escrivá Real 
i Apostólic, la que publicá en el presbiteri de dita Iglesia en presencia 
de I’Ilm. Bisbe de Solsona, deis testics i demés presents. Assigná S. S. I. 
el dia 3 de febrer per a resar del dia Aniversari d’esta Consagració. Posa 
S. S. I. reliquies en les sis ares deis altars de Ntra. Sra. del Roser, del 
Salvador, de S. Telm, de Sant Crist o Nom de Jesús, Santa Ana i de les 
Animes. Está també consagrada la Capella de la Comunió 
per les creus que están a les seues pilastres a l’entrada de dita Capella. 
Governant la Cadira Apostólica, Clement XIV; Rei d Espanya, Caries III 
de Borbó; Bisbe de Tortosa, D. Bernat Velarde; Retor d esta Iglesia, 
el Dr. D. Vicent Esbrí de l’Orde Militar de Ntra. Sra. de Montesa 
i S. Jordi de Alfama; residents en el Clero, además deis ja dits, Dr. Agustí 
Vidal, Degá Dr. Pere Escrivano, Dr. Tomás Forner i Miralles, Mossén

Fra 
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Josep Ferrer, Mossén Agustí Fuster, Mossén Agustí Comes, preveres, 
Dr. Francés Bertomeu, Diaca, Mossén Vicent Carreres i Mossén Josep 
Botari, Subdiacas. Acabada la funció i dixat S. S. I. en sa casa per part 
del Retor i Clero, i també de part de l’Ajuntament d'esta Vila, es dona- 
rem moltes grades per haverse aixis dignat distingir la Iglesia Parro
quial de la seua patria.»

Mentrestant, les obres que, com queda dit, es portaven a cap a 
l’interior de la Parroquial, es van extendre també a l’exterior per l’any 
1779, lluint-se i pintant-se al frese la frontera, campanar i voltants. 
A l'extrem del mur que dona al liare del carrer S. Cristófol, fon pintat 
eixe gloriós Sant antic guardiá de la Vila per eixa banda; i en el mur 
de la part trassera que dona a la plassa después dedicada a S. Valent, 
es pintá una gran esfera (1).

Grans i extraordinaris aconteiximents tingueren lloc en 
Tambada del Cos del Mártir Sant Valent l’any 1781, i del Cos de la 
Mártir Santa Victoria l'any 1785; fets de tanta magnitut mereixen capítol 
especial que’ls dedicarem.

Mos resta dir aquí, que'l dia 11 joriol de 1783 s’estrená una Custodia 
nova posant de manifest a S. D. M. en la festa de S. Valent. El viril 
s'havia encomanat fer-lo l’any 1781 a Targenter Antoni Piñol; costá 181 
lliures, i el pes fon de 181 i tres quarts onccs de plata, sensc contar el peu.

A causa deis desembares de tantes Reliquies i Cossos de Sants, la 
platja de Vinarós aplegá a tindre el calificatiu popular de «la Platja 
Santa». I es que no solament foren desembarcades allí les reliquies i 
Sants Mártirs de que n’hem fet menció, sino també el Cos de Sant Gau- 
denci «per a l’altra banda de Castejón» 
parroquial, sense determinar més,— el de Santa Vicenta per a Canta- 
vieja, i el de Santa Celestina per al lloc de Aguilas.

El Cos de Santa Celestina el portá un llaud, a la matinada del dia 
20 joriol de 1786, procedent de Barcelona. Anava tenint cónter un frare 
caputxí, i la Santa fon depositada en casa de Manuel Febrer i d’allí se 
la traslladá al lloc de Aguilas.

Del Cos de Santa Vicenta, diuen les notes arxivades del Dr. Pere 
Escrivano, que aplegá a la platja el dia 1 de juny a la una del dia, no 
constant l'any; correspón a la segona mitat del segle. Diu que fon cone- 
gut el barco perque havia isat tres banderes i gallardets. Una de les naus 
anclada en la platja, saludá ab 
fer salves ab la seua artillería, la Vila li va corespondre ab cinq cano- 
nades des de son baluart, i seguiren les naus que tenien artillería. AI trau- 
re de bordo el Cos de la Santa, torná a disparar el barco, i repetí les cinq 
salves la Vila; quan el Cos aplegá en térra, altra volta saludá el galuart 
ab cinq canonades; enseguida es tiraren les campanes al vol, i formada 
la provessó acompanyant el Clero, fon conduit el Cos de Santa Vicenta

la Vila ab

diuen les notes de l’arxiuom

canonada. Quan el barco anelá i vauna

(1) Els dos dibuixos encara es noten, sobretot quan la pluja banya dites parets.
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a la casa —ara coneguda per Posada deis tres Reis— aon vivia el repre
sentan! de Cantavieja. En eixa casa estigué el Cos de la Santa junt ab dos 
caixes de reliquies, algúns dies, fins que anaren els aragonesos i «se ho 
emportaren a brassos molt contents».

Avans d'acabar el segle, tingué lloc el definitiu aixample i hermosse- 
jament de la Capella de la Comunió, com li corresponia acabades les 
grans obres d’embelliment de la Iglesia. Promotor de tal hermosseja- 
ment fon el vilarrealenc Dr. Soriano, Vicari Perpétuo, qui es proposá 
aixamplar la Capella que tenia el Sagrari a l'altar de S. Sebastiá. A l'efec- 
te s’obrí pas en sentit paralel a la ñau de la Iglesia i es construí el cru- 
sero, el presbiteri i l'altar per al Sagrari. Es obra del famós escultor 
valenciá Josep Esteve Bonet, la Imatge de la Verge al peu de la Creu 
que es construí per a l’altar de la Comunió (1). La Imatge, duna majes- 
tuositat grandiosa, de talla al natural, representa a la Verge María soste- 
nint en els scus bracos a Jesús mort, sentada al peu de la Creu. El poblé 
la venera ab el nom de la Dolorosa, i es una bellíssima escultura, a juí 
de técnics, deis millors temps del gran Esteve; verdadera joia d'art de 
que s'envanix justament la Parroquial de Vinarós.

En 1794, baix plec de condicións, s’encarregaren de dorar la Capella, 
Vicent Viatella, i el tantes vegades nomenat Isidor d'Arce, per 450 lliures. 
Mes, si Arce en els contrates anteriors dixá satisfets ais que en ell con
fiaren, ara fon al contrari: l’obra es revisa ans d’acabar-se, i es trovaren 
defectes valorats en 145 lliures. El contrate quedé rescindit i se’n feu 
un de nou ab Ramón Campos, per 650 lliures, entrant ademés del dorat, 
altrcs obres complementaries. Aiximateix es subasté la construcció de 
quatre figures deis Sants Evangelistes, per a colocar-los en la mitja 
taronja, i ho feu Domingo Capafóns per 66 lliures.

Les obres de la Capella de la Comunió finalisaren l’any 1803.

Rectorilogi:
1. — Fra Felis Vicent, fins l’any 1703.
Des de 1703 fins 1713, fon regida la Parroquial pels Ecónomos se-

güents :
En 11 giner de 1703 fon nomenat mossén Ildefonso Espinos.
En 19 octubre de 1707, el Dr. Josep Serra, per estar pres en Penyís- 

cola mossén Espinos, a cansa de la Guerra de Susseció.
En 27 febrer de 1709, torné a encarregar-se de l’Economat mossén

Espinos.
2. — En 2 mars de 1713 prengué posseció de la Retoria, el Dr. Fra 

Josep Ortells, de Segorb, qui al cap de tres anys renuncié i es despedí 
del Clero en 16 setembre de 1716.

Fon Ecónomo fins 1718, el Dr. Josep Esteller.

(1) Llórente en «Vaencia», t. I. pág. 197, nota: diu que dita escultura pertany 
a l’any 1798.
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3. — En 1 d'agost de 1718, es possecioná de la Retoña el Dr. Fra 
Antoni Estop, de Gandía, regint la Parroquia durant 46 anys, fins la seua 
mort ocurreguda a 19 d’agost de 1764.

Ais cinq dies, 23 d’agost, fon nomenat Ecónomo el Dr. Josep Es-

4. — En 20 de febrer, Dimecres de Cendra de 1765, ocupá la Retoria 
el Dr. Fra Marc García, qui havia sigut Retor de Albocácer i de Benassal. 
Era natural de Silla —Valencia—. Passá a la Retoria del seu poblé natal 
en 1771, despedint-se del Clero de Vinarós a 13 desembre de dit any.

En 30 desembre de 1771 ocupá l’Economat per tercera vegada el 
Dr. Josep Esteller.

5. — En 16 maig de 1772 fon la presa de posseció del Retor Dr. Fra 
Vicent Esbrí, qui govemá la Parroquia 16 anys. Morí en 8 febrer de 1788.

6. — En 1788 obtingué la propietat de la Retoria vinarossenca el 
Dr. Fra Josep Rico. En nom i representació d’ell, va pendre posseció el 
dia 25 d’octubre, el Vicari Perpétuo Dr. Soriano. El Dr. Rico regí la Parro
quia per espai de 30 anys.

Tots els Retors propietaris del segle XVIII foren de l’hábit de la 
Orde de Montesa i S. Jordi de Alfama, conforme a les prerrogatives mon- 
tessianes de que'n parlárem al capítol corresponent del segle anterior.

teller.



CAPITOL XXXV

La platja-port. Construccións sobre muralles. Ve el Virrei. El distintiu 
deis Regidors. La primera quinta. Passa un Infant. Rentes de la Vila. 
Les aigües del Cenia. Bombardeig deis inglesos. Comí a Benicarló. 
Trasllat de VHospital. El Servol gelat. La peyta i el motí de dones. 
Tassa de preus. Comanadors. Pa blanc. Es seguix demanant la carre
tera a Zaragoza. La tercera Casa de la Vila. El desaigüe del Caminás. 
Guerra contra Franga: llista d'honor. Senyalament de collites. El 
Fortí. Estadística.

Reconeixent la importancia de la platja vinarossenca, encara que 
desprovista de port propiament dit, per Real Orde donada en 5 desem- 
bre de 1709, se la equipará com a port, junt ab Penyíscola, ab els de 
Alacant, Denia, Xátiva i Valencia, per al comers de fora el Regne, aixis 
d’embarc com de desembarc; quedant tancats els demés llocs de la costa 
valenciana, baix la pena ais contrafahedors de dos centes lliures. Dita. 
R. O. anava firmada per Eugeni de Valdenoches.

En rao directa ad eixa importancia, Vinarós pagava les contribucións 
d'Equivalents, Aleábales, Cents i Millóns, que’n l’any 1715 pujaven a 
4.156 lliures i 19 sous (1). El dia 8 d’abril d'eixe any, el Superintendent 
General de Valencia D. Rodrigo Caballero, exigía a la Vila el pago de 
7.035 pesos per repart de dites contribucións, dins del plasso més breu 
possible.

I degut a la necessitat que la Vila sentía d'aixamplar-se, cosa que 
donava realitat a la importancia en que se la tenia, l’Ajuntament en 
1 d’abril de 1716 doná permís a D. Marc de Araciel i altres veíns, per a 
edificar cases a la banda de la primitiva muralla, des de'l carrer de la 
Puríssima fins a la de S. Isidre, i des de la casa de D. Joan Lasala al 
carrer de S. Vicent; per sobre estava el Valí arrimat a la muralla.

S'anava trencant el cinturó amurallat que tantes glories doná a Vi
narós, mes que la seua gran vitalitat ja l’anava fent inútil. En 1723, final- 
ment, quedá l’antiga muralla donada per finida. El dia 2 de desembre, 
com consta en les «Mans de consells» corresponents de la Vila, se doná 
per establiment a Batiste Febrer de la Torre, un tros conegut per el Valí,

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 3.
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situat a l’arraval de la Mare de Deu del Socos, des de’l trinquet fins la 
eixida del carrer de S. Joan, tocant a la muralla, quina paret se li concedí 
també, i aon havia de construir cases de dos pissos.

En eixe mateix any va vindre a la Vila el dia 16 de novembre, el 
Virrei de Valencia Príncep de Campoflorido, ab gran i lluit acompanya- 
ment. S’allotjá en casa de D. Joan Orcina. El Virrei considerant la trans
formado progressiva de Vinarós, que de Vila apta per a la guerra havia 
passat al pacífic desenrrollament del comers i del trevall, tan ben plas- 
mats en els seus poderosos Gremis, va fer arreplegar les armes de les 
mans del poblé com a inúlils i ja perilloses.

Per eixe temps, mossén Josep Febrer, junt ab altres veíns, havia su- 
plicat a l’Ajuntament que fora construida per a S. Domingo de Guzmán 
una capelleta al carrer Major, al costat de la finestra gótica de la que 
en aquell temps era Casa Capitular, damunt del portal del carrer del 
Roser; cosa que es concedí i es portá a cap; es la capelleta que en dit 
lloc encara existix, dedicada al gran Sant espanyol fundador del Rosari. 
Aixis el carrer Major ja tenia son dia, com els demés de la Vila, per a 
celebrar sa festa anyal, ab Missa, juglar, enramades, banderes i festers.

El desarme del poblé ordenat peí Virrei, va tindre en certa manera 
un agrados complement en saver-se que per el Tratalat de Viena, l’em- 
perador d'Austria Caries II havia renunciat ais seus drets a la Corona 
d’Espanya que havia pretés quan encara era Arxiduc. Vinarós que per 
causa d'uns i altres, tan sofrí en la guerra de Susseció, rebé ab goig la 
nova de dit Tratat, i en 30 maig de 1725 acordá l’Ajuntament celebrar 
ab tal motiu, tres dies de festes i llumenaries, que foren l’admiració deis 
pobles veíns.

Enaltra sessió, a 24 mars de 1726, l’alcalde Joan Bte. Febrer de la 
Torre exposá que a fi d’acabar les rinyes que de quant en quant s’ocasio- 
naven pels ressagos de les passades divisións, convenia realcar l’auto- 
ritat; i s’acordá que’ls Regidors tornaren a usar l’honorífic distintiu de 
bandes de tafetá roig que antigament s'havien portat, quan el privilegi 
de les chics, i que inscnsiblement havien caigut en desús. El mateix any, 
en 10 sctembre, va tindre lloc en la Vila el primer sorteig de soldáis peí 
sistema de les quintes. La orde la doná el Virrei de Valencia, i en dit 
dia foren allistats i sortejats 17 fadríns.

Catorze dies después, el 24, per mig de pregó foren convocáis els 
Gremis de mariners i de fusters, ab assistencia de l’Ajuntament i del 
Retor, i se’ls exposá algunes ventatges que’l Rei concedía ais que s’allis- 
taren voluntaris a son servid segóns els oficis.

L'any 1731, quan l’Infant D. Caries, Duc de Parma, es traslladá ais 
seus Estats d'Italia, en son itinerari cab a Barcelona visita la Vila, oca- 
sionant un dia de gran visualitat. Fon el dia 13 de novembre, a les tres 
de la tarde quan entrá l’Infant a Vinarós. Per tal motiu, estaven a la 
Vila el Bisbe de Tortosa, algúns Canonges i l'Abad de Benifassá Fra 
Robert Forner vinarossenc, els quals ab l’Ajuntament i Clero, saludaren 
a l’Infant. Ab el futur Rei d’Espanya anava el Virrei de Valencia i altres
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altes personalitats. D. Caries havia fet nit en Benicarló, i aixis después de 
descansar en Vinarós, seguí son viatge, acompanyant-lo el Virrei i demés 
autoritats valencianes fins a Sol del Riu, final del Regne, aon al poní del 
Cenia esperava el Virrei de Catalunya. El de Valencia, cumplida la seua 
missió, sen tornó a Vinarós aon passá la nit en casa del Lloctinent de 
Comanador D. Manuel Esteller, per a tornar-se'n a l'endemá a la capital 
del Regne; aquella nit, la Vila s'engalaná ab llumenaries.

Les rentes ab que contava la Vila, i lo que produiren durant els 
anys 1728 al 1734, foren (1):

L'arrendament de la taverna i panadería produí en dits anys, 940 lliu- 
res i 6 sous. —La carnicería, 4.158 lliures.— Tenda d’oli, 830 11. 9 s. —Ai- 
guardent, 418 11. 3 s.— Peixca salada, 309 11. — Mesura, 514 11. 14 s. — 
Pes de la fariña, 1.310 11. — Tres forns de coure pa, 1.314 11. 14 s. — Pes 
de la romana, 527 11. — Contaduría de sardines, 451 II. 2 s. — Neu, 706 11.
— Fems del Comú del terme, 22 11. 13 s. — Molí den Castell, 324 11. 3 s.
— Hostal del carrer de S. Cristófol que compró l'Ajuntament a Francés 
Doméncch i Franch de Valencia l’any 1719, produí d’arrendament 206 11. 
12 s. — Tenda de savó per a l'abast del consum deis anys 28, 29 i 30, 
produí 48 11. — Drets de patents de les embarcacións, 155 11. — Sisa deis 
géneros que's venen i canvien en la Vila ab aquells que no paguen el 
dret Real en virlut de Real Privilegi perpétuo de temps inmemorial, 
1.985 II. — Benefici de les peytes que corresponien els veíns i terratinents 
per les pesses i heretats que posseien al terme, mitjansant facultat del 
Sereníssim Rei D. Jaume el Conqueridor, a raó de 876 lliures cascún 
any, computados en els set anys referits, 6.134 11. 2 s. — Tres censos 
275 sous, sumen 95 11. 5 s. — Total, 20.426 lliures.

Una de les vives atencións de la Vila estava en l’interés de conservar 
la propietat sobre les aigiies del riu Cenia des de'l segle anterior cons- 
tanment disputada per la veina vila catalana de Ulldecona. En 20 setem- 
bre de 1733, el Governador de S. Mateu, conforme a la petició de Vinarós, 
disposó lo següent que consta en paper sellat (2): «El Noble frey D. Be- 
net de la Figuera i Calataiut, Cavaller profés de la Orde i cavalleria de 
Ntra. Sra. de Montesa i S. Jordi de Alfama, Governador de S. Mateu i 
son partit; i per ell, son Asscsor el Dr. Felip Albessa: fa saver ais senyors 
alcalde ordinari i demés Ministres de Justicia de la vila de Ulldecona, 
que el dia 16 de setcmbre comparegué Josep Balaguer procurador de la 
Justicia i Regiment de Vinarós exposant i demostrant que de temps inme
morial té Vinarós posseció quieta, pacífica i titolada de les aigües del riu 
Cenia, per al rec i demés que se ha oferit en les terres anexes al molí 
de’n Castell propies de dita Vila sense regulació ni limitació alguna, 
com a amo absolut, usant de les aigües a son arbitri per a tot lo que se li 
haixca necessitat; i com s’ha entés que Ulldecona pretén inquietar i per- 
torbar esta posseció, protesta Vinarós la salvetat del seu dret: se disposa

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núra. 6.
(2) Ib. ib. carpeta núm. 24.
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que baix la pena de 200 lliures, no pertorbe Ulldecona a Vinarós en la 
quieta i titolada posseció de dites aigiies, sense cap limitació. I si Ullde
cona entenia tindre algún dret, que’l demostré dins 10 dics, passats els 
quals els será posat silenci perpétuo. Dat. en S. Matcu a 20 setembre de 
1733».

Si Ulldecona acudí dins del plasso senyalat, non tenim noticies. Mes, 
de totes maneres, al segle següent tornarem a trovar l’assumte.

Contra tot dret d’humanitat, ja que Vinarós havia esdevingut a ser 
una població indefensa per haver quedat oberta en desmantelar-se les 
muralles, dos naus ingleses vingueren en 12 de mars de 1743 a la platja 
vinarossenca i apressaren un barco de fariña, al qual después de saque- 
jar-lo li pegaren foc; i encara no satisfets, van bombardejar la Vila aquell 
dia i el següent, disparant més de mil tres centes canonades que sem
braren de bales els camps i de danys materials la població; pero, sense 
atrevir-se a posar els peus en térra. El dia 16 es celebrá en la Vila gran 
fundó d'acció de gracies a la Mare de Deu de la Misericordia, per no 
haver ocurregut en el bombardeig cap desgracia personal, segóns una 
nota de l'arxiu parroquial. A l’istiu, el Governador de la plassa de Penyís- 
cola, per orde del Rei, disposá en 13 de joriol, que es recolliren deis 
camps de la Vila les bales de cañó disparades pels inglesos. Ja n'hi ha- 
vien 518 de trovades, les quals segóns eixa disposició, es van pagar a raó 
de 2 reais «vellón» cada una de les del calibre 24-18 i 16; un real i mig, 
les de 12 i 8; i un real les de 4 (1).

Per eixe temps es va mampendre la construcció d’un camí per a 
millorar les comunicacións ab la companyera d’Encomanda montessiana 
la vila de Benicarló. Acabades dites obres, fon aprobat el camí a 13 d'a- 
bril de 1753, com consta en la Ma de consells d’aqucll any.

En comentar la segona mitat del segle XVIII contava Vinarós ab 
785 veíns, corresponents a 2.431 ánimes. En estes condicións es dixava 
sentir la necessitat de traslladar l’Hospital a lloc més higiénic que'l que 
ocupava el carrer de S. Jaume, massa en mig de la aglomerado de la 
Vila. Era cosa convenient per a tots: per al poblé, en evitació de pos- 
sibles contagis, i per ais malalts necessitats de més sol i aires lliures. 
El resident del Clero mossén Josep Febrer de la Torre remeiá tan 
tida necessitat, dixant en testament per a tal fi, a 7 maig de 1753, la 

casa (2) situada en la gran plassa ravalenca del Fossar, al mateix 
indret aon estava la Gremial del Sm. Salvador deis llauradors. Dita casa 
la usufructúa Teresa Real de Raferbunyol. Fetes les diligencies del 
es conseguí en 15 setembre del mateix any, l’autorització del Bisbe de 
Tortosa Dr. Bertomeu Camacho, per a traslladar l'Hospital des de 
antic lloc del carrer de S. Jaume, a la casa llegada per mossén Febrer. 
La hermosa plassa ravalenca, s’anomená des d’aquell moment plassa 
de 1 Hospital, que havia de conservar per més de una centuria.

sen-

seua

cas.

son

(1) Ib. ib. ib. núm. 6.
(2) Ib. ib. carpetes núms. 20 i 72.
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L’any 1759 es prohibí que foren mesurades les garrofes en canasta, 
manant que es pesaren per arrobes; constituien les garrofes una de les 
principáis collites del terme (1).

Pretenia la vila de Cálig tindre algún dret per a pasturar els seus 
remats i cavalleries, en els termes llindants de Vinarós i Benicarló; mes, 
les dos Viles de la Encomanda s’oposaren i guanyaren el pleyt en 1762 (2).

Dixá memoria l’any 1766 per la gran gelada que va fer al mes de 
giner. El dia 18, el frct fon tan extremat que es gelaren les aigües que 
baixaven peí Servol, i la gran bassa que hi havia prop de la Creu del 
Clot; conta una nota d’aquell temps com a cosa extraordinaria, que la 
gent caminava per damunt del gel. La gelada fon general, pos diu la refe
rencia coetánea que l’Ebre es gelá també, de manera que es passava per 
damunt, duna banda a l'altra, com per térra ferma.

Se feren grans demostracións d’alegría el dia 17 de febrer d'este 
mateix any, quan es va saver que havia aplegat al port de Larache la ñau 
de guerra «La Galicia» transportant cautius espanyols que l’Emperador 
del Marroc generosament retornava al Rei d'Espanya; entre els cautius 
lliverats hi havia algúns vinarossencs.

També en este any, 1766, una Real Cédula de 7 de maig, comunicada 
a l'Ajuntamcnt en 20 d’agost, declarava propis de la Vila els drets de 
Peyta, Pes, Romana i Mesura, aixis com els continguts en la concordia 
aprobada peí Rei, també en Real Cédula de 25 octubre de 1742, que la 
d’este any recordava. Com ja havem vist en este mateix capítol, més que 
una declaració, era un rcconeiximent de drets que Vinarós ja tenia 
d'antic.

I finalment, aiximateix en este any es va incoar un expedient sobre 
documcnts de la secretaria municipal que havien sigut cremats uns i 
extraviáis altres, quedant palesa una de les causes de les deficiencies 
que’s troven a l’arxiu de la Vila.

El tribut de la peyta era la contribució deis terratinents per les seues 
heretats. Els que no posseicn bens pagaven el tribut dit «corralejo». Per 
Real Cédula de 16 setembre de 1676 (3) es lliurava la Vila deis arbitris 
de Peixca i de Sisa; pero es declarava que seguiría cobrant-se la Peyta. 
Tal excepció no va caure gens be entre el poblé; i quan, al cap de mes i 
mig es posa la peyta a la cobranza, fon causa d'un amotinament de dones 
desacostumat. Les dones, a les onze del matí del dia 11 de novembre, 
van muntar al campanar i tocaren a somatén, posant a tota la Vila en 
motí. La revolta fon molt seria, pos es va pegar foc a les cases del recau
dador Manuel Meseguer, de Gaspar Prima, de Agustí Sabater escrivá, 
de Batiste Pinyol alcalde plassero i del Regidor major Reguart.

A l'any seguent, una Orde del Regent de la Real Audiencia de Valen
cia maná en 5 d’octubre de 1768 que l'almotacén —el mustassaf antic—

(1) Ib. ib. carpeta núm. 6.
(2) Ib. ib. ib. núm. 23.
(3) Ib. ib. carpeta núm. 72.
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de la Vila, posat d’acort ab els Diputáis i Personer del Comú, senyalaren 
els preus a que s’haurien de vendre tots els comestibles, aixis de térra 
com de la mar (1). La tassa posada a benefici del poblé, a fi d’impedir 
abusos, no els paregué acertada ais mariners i acudiren en queixa presen- 
tant una exposició a l'Ajuntament, i donant al mateix temps una llissó 
de ciutadania ais revoltosos de I'any anterior.

En 1769 es doná cónter d'un Real Decret estrany: era del 6 d'abril i 
prohivia I’us del tabac-rapé ab fortes penes, particularment ais empleats 
ais quals, probat per tres testics que havien usat rapé, haurien de quedar 
destituits i impossibilitats per a poder colocarse de nou.

La Encomanda de les dos Viles, tan prestigiosa, i que fins a l’últim 
Austria era eixercida llares anys per un mateix cavaller, ara anava pas- 
sant d’unes mans a altres sense detindre's gran cosa. Trovem de Coma- 
nador I'any 1770, a D. Pere de Salazar i Oterrera, Mariscal de Camp, 
Capitá General i President de la Real Audiencia i Provincia de Guatemala 
en Indies, Cavaller de Montesa. Mes, podía el Comanador estar en les 
Amériques ab el titol honorífic de les dos Viles; la seua autoritat con- 
tinuava essent eixercida com avans per un lloctinent fill de la térra. 
Lloctinent era aquell any Joan Bte. Lasala i Borrell, qui nomená l’Ajun- 
tament per a I'any següent, manant que’ls elegits acudiren el dia 1 giner 
(2) de I’any nou 1771, a la Missa Major de la Parroquia per a jurar el 
cárrec i pendre posseció, conforme a l’antiga costum, baix pena de 25 lliu- 
res. Fon alcalde, Pere Antoni Cruz, persona de prestigi, que ocupá la 
presidencia de l’Ajuntament molts anys.

Al cap de deu anys ja la Encomanda havia sigut donada a un altre. 
Era Comanador en 1782 el cavaller D. Juan de Dios de Zayas, i son apo- 
derat Agustí de Pinedo.

Este any va haver una novetat en la Vila: en 12 setembre de 1782 
es va establir en ella la primera fleca de pa blanch, que tenia’I nom de pa 
francés. Perteneixia ais propis de la Vila, que l'arrendava produint-li 
renta anual de 163 lliures.

Continuant els aixamples de la població, en 1783 s’establien solars 
vora la mar, en les atara?anes, per a construirs almacéns, a favor deis 
prestigiosos Joan Bte. Lasala i Joan Bte. Lostau. Indici es aixó del gran 
moviment comercial que havia en la platja vinarossenca. I com tan 
tatjosament podía ser aumentat ab els productos de l’Aragó —algúns deis 
quals, a pesar de tot venien en cavalleries,— era causa de que no s’aban- 
donara la vella idea de la construcció d’una carretera de Vinarós an 
aquell Regne. Per aixó, encara que a causa de tantes contradiccións com 
la idea tingué, havien passat tants anys sense que cap poblé deis afectats 
la ressucitara, Vinarós li torná a donar vida en 1784, demanant novament 
al Rei la construcció de la carretera quin itinerari ja estava aprobat des 
del passat segle, fea més de centuria i mitja; i ademés, un altre camí

una

ven-

(1) Ib. ib. carpeta núm. 7.
(2) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 8.
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de carro que passant per les montanyes de Benifassá i per la vila de 
Peñarroya, fera cap a Alcañiz. La demanda de Vinarós fon aceptada peí 
Rei, ara com el segle anterior; i el Comte de Floridablanca dirigí una 
Real Orde a 11 de juny del mateix any, al Corregidor de Valencia, ma- 
nant-li que es posara d’acort ab el síndic personer de Vinarós a fi de 
procedir a reconéixer la direcció deis camíns proposats i cálcul del cost 
i exposició deis arbitres per a efectuar-ho.

Mes, encara no havia aplegat l'hora de vore Vinarós satisfets els seus 
desitjos. Aquell reconeiximent i proposta d’arbitres, fon cosa llarga, i els 
transtorns subsegüents de la guerra de la Independencia i altres, inuti- 
lisaren els bons propósits en aquells anys.

Mentimentres, conforme al constant progrés i creiximent de la Vila 
que l'havia obligat a edificar per damunt de les antigües muralles, també 
la Casa Capitular quedá xicoteta i necesitada de lloc més ampie per a 
poder atendré a totes les necessitats del bon govern. En 13 de mars del 
1784, l’Ajuntament solicita permís de l'Intcndent del Regne de Valencia, 
per a la construcció d’una nova Casa Capitular, perque la que havia al 
carrer del Roser damunt del portal, resultava incómoda per tindre que 
pujar per una escala de pedra al descubert i no disposar de lloc per ais 
papers d’oficina i arxiu, ni per ais juíns verbals que's tenien de celebrar 
en casa del Assesor, ademes d’estar la carniceria a la planta baixa. El lloc 
destinat per a la nova Casa Capitular fon en la plassa de la Iglesia, davant 
per davant, el que probablement havia ocupat la Parroquial primitiva, 
i aon ara estava la escola municipal des de que’l municipi, per canvi 
aiximateix probable, cedí per a la Capella de la Comunió de la Parroquial 
nova, el lloc aon dita escola havia estat en el carrer desaparegut den 
Borrás (1). L’Ajuntament, al solicitar el trasllat, oferí que la escola segui
ría en la planta baixa de la nova construcció. El dia 24 del mateix mars 
es justiprecié l’obra per 1.702 lliures. S’autoritzá la subasta el dia 27; 
i al mes següent, dia 17 d'abril, es va rematar per: 775 lliures en el trevall 
d’obrers, 635 lliures en fusteria, i 252 lliures en ferreria. Total, 1.662 lliu
res. Fon aprobat el 2 de juny.

La nova Casa Capitular es Tactual, que fa la tercera en el temps; les 
altres dos foren, la primitiva damunt del forn del carrer de S. Joan ab 
entrada peí carrer Major, i la que li seguí al centre del mateix carrer 
Major ab entrada peí carrer del Roser.

Una altra millora es va mampendre en eixe any. Ab la desaparició 
de l'antic cercle de muralles, la Vila quedava oberta a les inondacións 
produides per Ies grans plujes. En 1777 la Vila sofrí una d’eixes inonda
cións, i totseguit es posé en estudi la manera d’evitar en lo possible tal 
calamitat. En 3 joriol de 1784, fets dits estudis plasmats en adequats 
proiectes, el Concell Suprem concedí permís a l'Ajuntament de Vinarós 
i Junta de Propis, per a obrir una gran acequia que recollira les aigües 
deis temporals tan perilloses a la Vila. El proiecte que s’adoptá fon el

(1) Vicie Capítol XXIV.
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de l’arquitecte de les obres reais Vicent Gaseó. El dia 18 del mateix mes 
es celebró una reunió extraordinaria en la iglesia del mar de Santa Mag
dalena, acudint l’Ajuntament presidit per 1'alcalde, la Junta de Propis, 
el Retor de la Vila i el Prior del convent de S. Agustí. Hi havia en dit 
convent el religiós vinarossenc Fra Pere Gonel, gran arquitecte, autor de 
l’hermosa ermita a S. Gregori, tot just acabada de construir. Tots els 
reunits resolgueren que ningú millor que’l P. Gonel per a dirigir les 
obres de la gran acequia proiectada del Caminás; i donada la conformi- 
tat, afegí ademes el P. Prior deis agustíns que la mitat del sou que li 
correspondria al P. Gonel, el cedia a favor de dites obres i benefici de la 
Vila.

Les obres del Caminás per a conduir les aigües al riu per l’indret de 
S. Gregori, es van portar a cap ab tota diligencia, i van costar 2.094 lliu- 
res, 5 sous i 5 dinés (1).

També es repará l’any 1784, el pont del camí a Barcelona. I encara 
la vitalitat de la Vila era tanta, que pugué acudir en socos de la Casa de 
Misericordia de Valencia, destinant per a fi tan caritatiu dos dinés per 
cada cánter de vi i de vinagre de la collita (2).

L'any 1785, el Comte de Floridablanca comunicó una Real Orde de 
25 novembre, per la que es concedía autorització a Francés Antoni Este- 
11er per a construir un hostal al carrer de S. Francés; eixe fon l’orige de 
la Fonda de la Estrella que ha aplegat fins ais nostres dies encara que 
canviant de nom.

El pa blanc, dit francés, obtingué bona acullida, ja que en 18 mars 
de 1785 s'establia la segona panadería d'esta classe, ais tres anys de con- 
cedir-se la primera. Com aquélla, també eixa perteneixia ais Propis de la 
Vila.

Per eixos anys es construía la carretera general de Valencia a Bar
celona, atravessant la Vila; i per a contribuir a dites obres, una Orde de 
30 giner de 1786 disposá la entrega de la sexta part deis sobrants de Pro
pis. Esta obligació es va fer extensiva a tots els pobles situats fins a vuit 
llegües de distancia de dita carretera.

Una cosa digna de notar-se es, que'ls matriculáis en la llista de mar 
no podien eixercir mai cap cárrec municipal (3). Una R. O. de 1788, els 
al?á eixe inexplicable prohibició, i en virtut d’ella, en 1790 ja foren 
proposats, seguint en avant obtenint cárrecs en l'Ajuntament en igualtat 
de condicións ab els demés veíns.

Com s’ha vist, molt grans eren els pagos i gastos de la Vila, apart els 
extraordinaris de guerra apuntats al capítol XXXI. Els destináis a les 
coses de la Iglesia, no produien a la Vila tanta extorsió, ja que tot el 
poblé contribuia agradosament ab una especie de contribució voluntaria 
i indirecta, com era l’almoina deis forns per a la Mare de Deu del Cap

mun’ de Vin- carpetes núms. 8, 9, i 20.(2) Ib. ib. ib. núm. 24.
(3) Ib. ib. carpeta núm. 9.
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d'Altar; les quals almoines, com consta en la «Ma de consells» 
de 1790, produien 450 lliures a l’any. municipal

Les salvatjades i crims espantosos de la Revolució francesa havien 
obligat a Espanya, d'acort ab la civilització europea, a declarar la guerra 
a la nació vcina l’any 1793. Demanada peí Rei la cooperado necessaria a 
tots els pobles, per R. O. de 4 d’abril es celebré en la Sala de la Vila una 
reunió magna el dia 19 del mateix mes, presidint l'alcalde i ab assistencia 
deis Gremis i de tots els que representaven alguna activitat de la pobla
do. Es tratava d’un allistament voluntari per a formar part d’un Regi- 
ment de mil homens que prenia el nom de les Ordens Militars, i en el 
qual tenien entrada els voluntaris de Vinarós per ésser la Vila de la 
Orde de Montesa (1). Com queda dit en son lloc, el Gremi de llauradors 
generós i patriótic, oferí pagar cinq voluntaris, i ademés contribuiren els 
agremiats a la suscripció que s’obrí per a ajudar ais gastos. Mos plau 
insertar la llista d'honor deis que van contribuir: Francés Covarsy, 20 
reais; Silvestre Gasó, 40; Batiste García, 20; Mariano Morales, 100; 
Maties Agramunt, 20; Josep Jordá, 320; Olaguer Bonet, 20; Salvador 
Forner, 60; Agustí Giner, 10; Agustí Esteller, 80; Ventura Puchol, 4; 
Josep Gil (lo liare) 30; Josefa Gombau, 30; Batiste Gombau (Nap), 10; 
Manuel Escrivano, 100; Ildefonso Miralles, 60; Viuda de Bte. Miralles, 
16; Viuda de Nicolau, 10; Francés Verdera, 10; Domingo Doménech, 30; 
Francés Miralles, 20; Josep Riba, 100; Agustí Obiol, 40; Cristófol Banas- 
co, 28; Domingo Forner, 120; Don Pasqual Febrer, 150; Roe Escuder, 60; 
Carlos Quixal, 20; Agustí Arnau, 10; Francés Arnau, 16; Agustí Gombau, 
40. Francés Doménech, 60; Josep Giner, 40.

L'Ajuntament d'acort ab el Clero, va fer celebrar rogatives per a l'é- 
xit de la guerra.

Per cert, que ais pocs anys, entronisat Napoleó per damunt deis 
crims revolucionaris, la Cort d’Espanya feu alianza ab el Corsari d'Euro- 
pa, i en conseqücncia foguejá la guerra contra Inglaterra. Vinarós acudí 
a remeiar en lo que li era factible la nova calamitat pátria: doná volun- 
tariament 4.824 reais l'any 1798.

Si Vinarós podia acudir a l’ajuda de l’Estat ab més de lo que li 
corresponia, era perqué degut a la seua savia organització tradicional, 
encara no del tot destrocada per les novetats que’l centralisme exótic 
anava imposant, gosava la Vila en totes les seues activitats d un sentit 
recte del be comunal, que es traduia en progrés i benestar per a tots. 
L'Ajuntament, si be ja havia comengat a desfigurar-se, encara justament 
en lo que conservava de tradicional, seguía donant eixemple de bon go- 
vern. Aixis, en lo que s’atenia ais Estatuts del segle anterior. Es un detall 
curios el dret que l’Ajuntament conservava per a senyalar els temps de 
les collites a fi de protegir la economía total de la Vila.

la sessió municipal celebrada a 20 setembre de 1794. 
En ella s’acordá que «seguint la práctica de tots els anys, es cride ais

Ciar es veu en

(1) Ib. ib. ib.
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. nrdinaris per a enterar-Ios del reconeiximent que deurán 
quatre experts o per a vore SJ ja Verema está o no madura»,
practicar per to Riba> Manuel Forner, Francés Doménech i Josep 
Eren dits PenIS' cumpiiren ab el reconeiximent i donaren cónter baix 
Banasco; els q ^ ^ qug segóns les Ilurs observacións, encara que’l 
jurament, el ' nQ corria cap perill encara que no es veremés tot 
rarni eslava Jtame-t acordá; que es comen?ara la verema el dia 27; els 
^'adelantaren serien castigáis ab cinq Iliures moneda del Regne i la 
verema perduda, quines penes senen irremisibles; i per a observar, eixi- 
ría la ronda el dia 26. t

La Vila aplegá a sentir la necessitat de algo que substituirá a la des
truida muralla contra el perill deis corsaris que seguía viu. Reconeixent 

crearen dos companyies de milicies urbanes en 1773;tal necessitat, es
i en 1795 fon reconstruit i posat en millors condicións d’efectivitat, el 
Fortí de la platja de les ataraqanes fet el segle anterior, costant l’obra 
1.110 Iliures. Tot lo qual fon completat l'any 1799 ab la construcció de 
llanxes canyoneres i adquisició de canóns de 24, pagats deis fondos de 
propis (1).

En 1779 el cupo per contribució de Vinarós era de 4.190 pesos (2). 
Proba del moviment ascencional de la Vila durant tot el segle, son 

les estadístiques, segóns les quals:
en 1754 havien 2.431 ánimes, corresponent a 785 veíns,
» 1757 2.788 697
» 1781 » 4.272
» 1787 » 5.803
* 1797 » 7.025

1.068 
1.451
1.626 »

Es cunós el detall estadístic de l’any 1787, a 7 d’abril. Havien: sol- 
ters, 1,663; soiteres, 1484; casats, 1.169; casades, 1.172; viudos, 88; viu- 
des, 227. Entre dits veíns es clasifica ven: 1 Retor, 1 Vicari, 14 Beneficiáis, 

sacnstáns, 2 acólits, 11 nobles, 4 abogats, 6 escriváns, 20 estudiants, 
207 J'°rna!ers- 8 comerciants, 183 artesáns, 138 criats, 

ficació deis mariner^ ^ ^ ^Ur mi*itar' ^rovem a faltar la especi-

que de81791taei8001Me^ parroquia,s de ^última dena del segle 
Acabi el Jl H hagUeren a Vinarós 2.275 naiximents.

Sedaví D. Antón' Rcssea* Comanador de Vinarós i Benicarló el Duc de 
D. Guillem White 3r. as’ tenint Per Apoderat o Procurador general a 
Vinarós i també dél HU1 rf andu municipal consta com del comers de
nen?a de Comanador l White havia pres posseció de la Llocti-

dUOr en 21 febrer de 1791.

, es veu

(2) íb! Ib eK'a núm. 21. 
carpeta núm. 23.



CAPITOL XXXVI

El Cos incorrupte del Mártir S. Valerit. Memoria del militar D. Josep 
Carlos Esteller. Cóm conseguí el Cos del Sant. De Nápols a Cartagena. 
Arribada a Vinarós. Festes. Es depositat el Cos en la Parroquial; 
la Sang en S. Francés. Cassos milagrosos: la cega de Máso. Mariners 
i llauradors es disputen la Clavaria.

A l’arxiu parroquial de Vinarós i al municipal 
hi ha una copia autoritzada de la Memoria que escrigué Don Josep Carlos 
Esteller, dirigida a D. Francés Antoni Esteller, relatant l’adquisició en 
Roma i conducció a Vinarós, del Cos del Mártir Sant Valent, l'any 1781. 
Per a donar cónter de fet tan important, millor que extraure les noticies 
de dita Memoria, mos sembla mes acertat pendre la Memoria mateixa 
girada a la valenciana Mengua.

Era D. Josep C. Esteller un militar vinarossenc que estava al servici 
del Rei de Nápols. El Director General d’aquell eixércit el distingí tant, 
que’l nomená son secretari. Ocupant eixe alt cárrec fon quan conseguí 
per a la seua térra el Cos del Mártir S. Valent, lo que ell mateix explicá 
com seguix:

Amic i senyor D. Francés Antoni: En cap ocasió com en la present 
puc obeir les scues indicacións ab major gust, ja que’m demana noticies 
de cóm vaig obtindre el Cos del Gloriós Mártir S. Valent i del viatge fins 
a Cartagena; en quin concepte li conteste manifestant-li que desitjós de 
dixar una perpétua memoria ais meus compatricis, sense poder acertar 
lo que enviaría, ja que les ocupacións inacabables del meu cárrec no’m 
permitien separar-me del meu destí, una nit entre altres, i senyaladament 
la del 18 de giner de 1780, quan ja estava al Hit, cavilant sobre l’assumte, 
se’m posá al cap demanar a Sa Santitat el Cos de un Sant; pensant en 
aixó me posí totes les dificultáis que altres podrien ferme; sobretot, la 
reflexió de que’s tratava duna gracia que sois la dispensa el Papa a 
persones reais i difícilment a personatges de superior jerarquía. Ab tot 
i aixó, prou per a capacitar-me, no’m fon possible pegar l’ull en tota la 
nit, esperangat en que lograria lo que semblava impossible. Me’n aní a la 
Secretaria peí dematí, i al temps de donar els bons dies al meu Quefe 
l’Exm. Sr. D. Caries Floirant, Tinent general i Inspector d’aquella real 
Infanteria, reparant en el meu rostre pálid, me preguntó si estava malalt, 
a lo que li vaig contestar que no, sino que ho causava el no haber dormit

arpeta número 8—
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per la idea que se m’havia ficat al cap de demanar al Papa el Cos d’un 
Sant. Es va riure dit Cavaller, i’m conté que ell, quan passá per Roma 
l’any 1777, comissionat peí Rei i obtinguda la fortuna de besar li el peu- 
a Sa Santitat, li va fer igual petició ab el ñ de colocar el Cos d'un Sant 
en una iglesia sacramental del Cantó de Orania sa patria, fundació de la 
familia; mes, el Papa li ho negé en redó; aixis es que reputava molt difi- 
cilíssim que jo ho conseguirá, i ademes, de conseguir-ho, s’haurien de 
seguir uns gastos per a mí impossibles; afegint, pero, que si volia la in
fluencia deis Cardenals Orcim Albaño, Retzonico i Carrafa, amics d’ell, 
que podia jo mateix escriure'ls i ell firmaría. No fent cas d'eixos oferi- 
ments, vaig comensar la tasca del dia atenent al meu carree; passat mig- 
dia me’n aní al meu allotjament, i en acabant de diñar vaig retirar-me 
a la meua secretaria particular, i sense atendré ais obstacles anunciats 
vaig escriure en lletí una súplica al Papa demanant-li atrevidament me 
regalara el Cos d’un Sant. En aixó va vindre a casa el Reverent P. Mestre 
Germano, Provincial de la Real Militar Orde de Mercedaris, que pregun- 
tant per mí a la meua muller, li contesté ella inquieta pensant que jo 
trevallava en coses del real servid, i per ésser hora irregular temía que 
la meua salut sen resentirá, suplicant-li que entres a distraue'm. En 
efecte, entré el Religiós, me va renyir i’m convidé a fer un passeig ab ell. 
Jo, per tota contesíació li vaig entregar la súplica al Papa per a que ve- 
gera si havia algún despropósit en el lletí que des de la edat deis 12 anys 
no l'havia practicat. El Religiós la llegí admirat i declaré que no hi havia 
res a corretgir; pero’m posé per davant les dificultáis de les que ja m’ha
via fet cárrec. Sense escoltar-lo tampoc, vaig posar en net la súplica i 
acompanyant-Ia ab una carta que dirigí a l’Ilustríssim Monsenyor D. Fe- 
lip Bonamici, Camarer secret de Sa Santitat i Secretan de Breus lletíns 
que s’escriuen a Princeps Sobiráns, la vaig enviar per la Posta: ais sis 
dies me contesté dit digníssim Prelat haver fet entrega de la súplica al 
Papa qui li va dir: lo testo senza dubbio debe essere un spirilu arrogante 
militare; afegint dit Prelat que’l negoci era molt difícil, mes que per la 
seua part faria lo que podria. Resposta que’m dixé tranquil. A mitant del 
següent febrer, l’Excelentíssim Marqués Don Caries de Mario, Secretan 
d'Estat i del despaig de Gracia, Justicia i Eclesiéstic, me diguc que'l Nunci 
de Sa Santitat havia demanat informes de mi, i que tan ell com el Príncep 
Campoflorido. Capitá General d’aquells reais eixércits, li havien dit de 
mí mil picardies, per lo que estava obligat a donar-los les degudes mer- 
cés. El dia 30 de mars, quan més lluny estava de pensar en l’éxit de la 
súplica, vaig rebre carta del citat Ilustríssim D. Felip Bonamici, partici- 
pant-me que la Santitat de Tactual Pontífice reinant Pió VI, per efecte de 
la seua clemencia, me tenia regalat des de’l dia 27 del mateix mes, el Cos 
del Gloriós Mártir S. Valent, ab la redoma de la sang, i que li contestara 
si me 1 havia de dirigir per mar o per térra. Tan gran fon el meu goig 
i el de la meua familia, que mos pensavem perde el juí. El dia 3 al matí, 
quan vaig aplegar a casa del meu Quefe, sense més ni més, me dona 
l'enhorabona i una carta en la que l’Exm. Mariscal D. Joan Asenci de



HISTORIA DE VINAROS 235

Coyrueto, Tinent General deis eixércits de les Dos Sicilies, li dia que'n 
1'Aduana quedava un caixó en el que venia el Cos del Mártir S. Valent 
que’l Papa'm regalava. Per la tarde, a les 21 hores d’Italia, acompanyat 
del meu fill D. Damiá Manuel, subrigadier, i ab un criat, un volant i un 
voluntan del meu Regiment, vaig anar a l’Aduana aon m'entregaren el 
caixó que conduit per dos homens, el fiu traslladar a ma casa. El dia 9 
del mateix mes, ab pública solemnitat i convit de molta oficialitat, obrí 
el caixó i reconegué el Cos del Sant, Film. D. Domingo Ruso, Bisbe de 
Monopoli, per expressa comissió de l'Arquebisbe de Cartagine D. Maiteo 
Testa, qui des de Roma havia sigut encarregat del reconeiximent que no 
pugué efectuar per impedir-li-ho habituáis indisposicións. A l’endemá, ab 
assistencia del citat Bisbe Dr. Ruso, del Fiscal, del Protonotari Apostólic, 
i del Rvent. P. mestre fra Ildefóns Cesáreo de la Orde tercera de S. Fran
cés, comensá la meua muller a vestir al Sant, ajudada per dos mestres 
sastres que cosien els hábits que la meua muller tallava; els quals hábits 
son els mateixos que ara porta el Sant. La nit del dia 18 quedá el Sant 
vestit del tot i colocat en la urna que sagellá dit Prelat Sr. Ruso. Fins al 
dia 1 d'abril en que s’embarcá en la polaca anomenada Ntra. Sra. del 
Carme i S. Miquel Arcángel, patrocinada peí Capitá Francés Paula de 
Cápua, quedá el Sant Cos dins la urna en l’Oratori de casa meua, aon 
vingué innumerable gentada de tota gerarquia diariament a visitar-lo.

El dia 9 del mateix abril. Dilluns Sant, a les 10 i mitja del matí, vam 
ixir del port de Nápols cab a estes tenes, ab el convoi d’altres cinq basti- 
ments carregats de blat i fusta de construcció per a Cartagena, amparats 
per una ñau de guerra napolitana de nom «S. Joan», de 64 canóns, coma
nada peí coronel D. Geroni Boloña.

El 12, Dijous Sant, experimentarem en el canal de la isla de Pous 
a Sardenya una mitjana borrasca ab brava mar de Ponent: el 13, desco- 
brirem la Sardenya. El Dissabte Sant, havent creixcut el mar i vent de 
proa, la Ñau mos feu scnyal de virar de bordo i aferrar per a salvar-mos 
en la bahia de Calleri. A ía distancia de 12 milles de la mateixa, reconei- 
xent la Ñau un bastiment que’l sospitava enemic i que venia cab a mosa- 
tros des de'l cap de Carbonera, mos va fer senyal de unió, i junt ab la 
Ñau aguantaren! tota la nit en la mar. El 15, Pasqua de Resurrecció, 
veent que eren fort la mar i el vent de Ponent, vaig disposar que'l basti
ment en que jo anava embarcat ab els meus filis D. Damiá Manuel, 
subbrigadier, i D. Ignasi, cadete, virés de bordo i anara a pendre fondo 
en una cala del Cap Carbonera; tots els altres bastiments van fer lo 
mateix, i la Ñau quedá davant rcsguardant-mos. Después de diñar, 
rem un bot i vam saltar en térra per a proveir-mos de llenya a la 
tanya. En fer-se nit, descobrirem per la punta del Cap Carbonera, un 
bastiment lletí que reconeguérem seria una galeota de moros. Hora i 
mitja después de les oracións, se mos vingué damunt la galeota ab inten- 
ció d’arrambar algún bastiment del convoi; mes, se li tiraren 17 cano- 
nades ab bala que la van descalabrar un poc. En oir les canonades s arri- 
má la Ñau, i veent la causa ordená sarpar; al practicar-ho, la polaca

arria-
mon-
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nostra que estava més adelantada que les altres, es va vore damunt de la 
galeota mora a la que doná cassa disparant-li, corresponent-li aquella ab 
dos tirs, i potser l'apresara si la Ñau no li haguera fet senyal d’abandonar. 
Seguirem a la Ñau que portava tres farons encesos, prenent rumbo cab 
a mig-dia, quina bordada continuárem fins la una del dia següent que, 
virant de bordo, mos vam posar en viatge ab la proa al Ponent, mitja 
quarta a leveche, ab poc vent de Llevant. El dia 17 fon tan grossa la 
mar i el vent de Llevant que'ns doná molt que fer, trovant-mos a l’altura 
del golf de Lión en mig del Canal; el 18 matinet, casi calmat el vent 
i també la mar, descobrim l’illa de Menorca i prop d’ella un convoi de 
dos fragates i 15 transports que prenguerem per francés. El 19 tingué- 
rem poc vent i descobrirem Mallorca, sense altra novetat que reconéixer 
al lluny una gran barcassa que la Ñau cridá a la obediencia, i si be a 
forga de vela pareixia vindre, quan descobrí la Ñau virá de bordo i apreté 
a fugir, de lo que inferim que seria de Mahó o de l’Argelia. El 20, en fer-se 
de dia, descobrim altres dos barcasses ab rumbo cab a Berbería, pensant 
igualment eren argelines. El 21 mos tocé trevallar tot el dia per a entrar 
a la bahia de Mallorca, cosa que’l vent frese de térra no mos va permetre 
fins a la mitja nit. El 22 i 23, els passárem anclats en la Bahia i visitárem 
la ciutat de Palma. A les nou del matí del 24 vam continuar el viatge cab 
a Cartagena. El 25 mos molesté el vent i mar de Llevant, una pluja se
guida i boira espessa que no mos dixava vore de popa a proa, per lo que 
cada u va pendre el rumbo que millor li paregué. Una hora aváns de l’Ave 
María, reflexionant de que estavem molt prop de térra segóns el camí 
que haviem fet, mos afligí la consideració de que si continuavem aquella 
proa, podiem embestir contra térra, i si virárem de bordo prenent rumbo 
cab a mitjdia que es la Berbería, ademes del trevall que se mos seguía 
aquella nit a causa del fort Llevant, podiem caure en el perill d'algún 
bastiment d'enemics. En mig d’este conflicte, units tots els de la embar- 
cació nostra, vam recorrer al patrocini de nostre Gloriós Mártir S. Valenl 
resant-li ab fervor en veu alta tres Pare nostres, Ave Maries i Glories; ais 
tres minuts sentírem l'efecte de nostres pregaries, ja que per la interces- 
sió del Sant, es digné l'Altíssim dixar-mos vore en mig de la pluja, la illa 
de Tabarca a la distancia de dos milles, a la qual a for^a de veles lográ- 
rem, después de l'Ave María, donar fondo en la gran Cala del lloc Nou, 
aon quedárem aquella nit i tot el dia 26. El 27, cab a les nou del matí, 
com el vent i mar de Llevant seguien lo mateix, vam determinar fer-mos 
a la vela, conseguint anclar al port de Cartagena a la una de la tarde. 
Vam saltar a térra, i ab els meus filis mos presentárem al General i de
más Quefes de la Plassa, com també a l’Intendent per la meua comissió. 
Al matí del 28 vaig desembarcar el Cos del Sant depositant-lo al convent 
de S. Agustí, celda del P. Prior Fra Josep Pericas. Havent observat que 
s havia trencat el cristal de la banda deis peus de la urna, se feu pre
senciar per part d’aquell Vicari General Dr. Ignasi Madrid, son fiscal i 
protonotari Apostólic D. Agustí Ferrer, qui veent que cap cristal deis que 
portaven era a propósit, i per a no obrir la tota per darrere sage-urna
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liada des de Nápols, determiné que’s posara una fusta per fora aon fal- 
tava el cristal, de lo qual raen doné testimoni. Allí en Cartagena vaig 
dixar el Sant depositat al convent dit i a cárrec del dit Prior i del Capitá 
D. Tomás Agustí de Lassala, Ajudant Major del Regiment de Infantería 
de Nápols, a qui li doní la clau del caixó per lo que puguera ocurrir; i ab 
els meus filis i mon camarer Joan Monticelli, el dia 2 de maig vaig 
mampendre vialge cab a Vinarós, en un cotxe de quatre mules, aplegant 
felisment per la tarde del dia 9. En pública forma se’m presenté a casa 
meua l'Ajuntament ab el Rvent. Retor i Clero, donant-me la benvinguda 
i demanant-me en nom propi i del poblé, que'l Cos de S. Valent el depo
sitara en la Iglesia Mare, per a lo qual me feren mil oferiments, pos 
savien que la meua intenció era colocar-lo al convent de S. Francés, de 
quin venerable Monestir es Patrona la meua familia, com a fundat peí 
meu bisabuelo D. Guillem Noguera. Accedí a la súplica perque después 
de conseguir eixa perpétua memoria, volia complaure ais meus compa- 
tricis.

En Cartagena embarcá el Cos del Sant, en el seu londro, el patró 
vinarossenc Josep Oliu, atracant a la platja de Vinarós el dia 10 de juny, 
festa de la Santíssima Trinitat, a les cinq de la tarde. Els meus estimáis 
compatricis van rebre el Cos de S. Valent ab tais demostracións d'alegria 
com Vinarós no havia vist mai. Junt ab els meus filis i nevot D. Joaquim 
Manuel d’Esteller, m'acompanyá tot l’Ajuntament, Clero, Comunitats i 
Poblé sancer, que ab escopetes, trabucs i pedrers, anaven disparant da- 
vant de S. Valent, al mateix temps que l’artilleria deis 6 canóns montats 
en la marina, els deis bastiments que estaven tots enarbolats de banderes 
i gallardets, el volteig de les campanes de totes les iglesies, i l'alegria del 
tipie juglá, mos tenia a tots atolondráis, repetint continuament la veu de 
«Viva S. Valent!, Viva D. Josep C. d'Esteller i tota la seua familia!» 
cosa que’m va arrancar torrenteres de llágrimes de ternura. Fon depo- 
sitat el Cos del Sant en casa de la meua germana D.3 Isabel, viuda de 
D. Gaspar Prima, aon feu el reconeiximent el Vicari General Govemador 
de la Mitra de Tortosa Dr. Tomás Forner, fill també de Vinarós. Per allí 
passá a visitar el Sant tot el dilatat poblé i tots els circunveíns.

Per la nit del dia 7 de joriol, en solemne provessó ab moltes llums 
i atxes, dispars d’artilleria, volteig de campanes i set juglars, pegant la 
volta peí carrer Major, i baix Palis conduit el Sant per quatre sacerdots 
revestits de dalmática, fon traslladat a la Iglesia Mare, colocant-se en mig 
de l’altar major. En aplegar, es canté ab gran música el Te-Deum Lauda- 
mus, plorant tots de consol. Acabat eixe acte, m’acompanyá a casa l’Ajun- 
tament precedit de les congregacións ab atxes i els 7 juglars, cridant tot 
el poblé vitors com aváns. Per la nit es comentaren les festes ab hermos- 
sísimes llumenaries i altars en tota la carrera, de manera que la Vila 
pareixia un cel.

El dia següent es canté en la Parroquial solemne Missa Major ab 
sermó; per la tarde, Vespres i provessó general per tota la Vila, honrant 
tot el poblé al Sant, i traent en son honor totes les Imatges en peanyes,
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les Comunitats portaven son Patriarca respectiu, i les congregacións o 
cofraries ais seus Titulars. Van durar les festes religioses fins el dia 15, 
en el qual es celebré una altra provessó general cora la primera, i fon 
colocat el Sant a l'altar del Jesuset, Capella de la familia, aon se li pre
paré un lloc desent, i allí estará fins que s’acabe un sumptuós altar i 
Capella que se li deurá fer.

Durant les festes d'iglesia, es celebraren també corregudes de cavalls, 
de barques en la mar, bous de mort pels carrers i dances públiques. Des
pués van comentar les corregudes de bous que foren els dies 16, 17 i 18, 
en les places de S. Agustí i de S. Francés, a les que van concórrer ademés 
de tota la Vila, innumerables forasters i molta part de la Noblesa del 
Regne i de Catalunya; essent maravellós que ab tantíssima concurrencia, 
no hi haguera la més mínima desgracia, ni la menor rinya, a pesar d’ha- 
ver-se reventat algúns trabucs que es disparaven a pit. Es d advertir tam
bé que en les provessóns assistiren de orde del Governador de Penyíscola, 
el Coronel D. Alfonso del Rio qui es va estar a totes les festes intervenint 
en tots els actes públics, les dos companyies de Milicies compostes de 
100 homens cada una, ab els seus oficiáis, de una de les quals es Capitá 
vosté —D. Francés Antoni Esteller,— les que formaven dos ales en la 
provessó, cobrint la retaguardia un Tinent ab 30 homens, i presidint jo 
sempre ab els meus filis i nevot, portant ciris encesos, inmediatament 
darrere del Sant i davant del Preste. La Sagrada Sang de S. Valent es 
colocá el dumenge dia 29 de joriol, en nostre Convent de S. Francés, aon 
es celebré una festa lluidíssima, ab provessó general per la tarde, per 
l’arraval de S. Francés, eixint totes les peanyes deis Sants del Convent. 
Hi hagueren també dos nits de llumenaries, focs artificiáis, dances i 
juglars.»

t

i Acaba la Memoria o carta de D. Josep C. Esteller al Capitá D. Fran
cés A. Esteller, ab frasses d’afecte i cortesía, datant a 23 d’agost de 1781. 
Les copies van autoritzades per l'escrivá Nicolau Doménech.

D. Josep C. Esteller —qui era conegut familiarment en la Vila per 
Don Pepe Carlos,— quan entregá el Cos de S. Valent a la Parroquia, doné 
aiximateix totes les escriptures de Nápols, de Cartagena, la auténtica, 
etcetera; tot lo qual passá a l’arxiu parroquial aons es conserva. Deguts 
ais papers de dit arxiu, podem afegir algo a lo que narra la Memoria 
avans transcrita.

Quan el Papa llcgí la súplica de D. Pepe Esteller, diu que va excla
mar: «Sense dubte que deu ser d’un arrogant militar, i aixis se li té de 
donar un Sant militar». Els facultatius que’n Nápols van reconéixer el 
Cos del Sant, veent la dentadura tan blanca i ferma, asseguraren que 
quan morí tendría de 22 a 24 anys. Per a posar-lo a la urna tal com está, 
es va tindre que serrar el Cos i aplicarli unes fustetes; aleshores fon 
treta una reliquia d’os que passá a poder de donya Isabel Esteller.

En aplegar a Cartagena, D. Pepe Esteller va fer entrega a l’Intendent, 
deis barcos que’l Rei de Nápols remitía a son Pare el Rei d'Espanya. El 
motiu de haver-se trencat el cristal de la urna es va atribuir a que la
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polaca que portava el Cos del Sant, a l’entrar a Cartagena feu salves, 
corresponent les naus napolitanes del convoi, i al socatreig deis dispars 
fon causa d’aquella trencadissa; lo estrany es que no aplegaren trencats 
tots els cristals, después d’un viatge tan accidentat.

L’arribada del Cos del Sant a Cartagena, es va saver a Vinarós per 
una carta que D. Vicent Julián escrigué a son pare dient-li que havien 
aplegat allí, des de Nápols, tres Estellers portant un Cos de Sant per 
a la Vila, lo que savia per haver llegit el despatx en la contaduria u ofi
cina d’eixércit. En la Vila no es tenia cap altra noticia. Per aixó, quan a 
9 maig del 1781, D. Pepe Carlos aplegá a Vinarós i doná a conéixer la 
certesa d'aquella nova, s’escampá l’alegria peí poblé i es reuní el Clero 
per a delliberar lo que convenia fer. El 15 de maig passaren a visitar a 
D. Pepe, l’alcalde D. Francés Escribano, el Regidor major D. Pere Antoni 
Cruz, el Retor D. Vicent Esbri, el Síndic D. Batiste Morales, i els dos 
més vells Dr. Pere Escribano i Dr. Josep Esteller; els quals li feren la 
petició de que’l Sant fora depositat en la Parroquial. D. Pepe Carlos acce
dí, atenent a la major satisfacció de tots, i l'haver perteneixcut a la seua 
familia el Venerable Dr. Damiá Esteller, del Clero Parroquial, honor de la 
Iglesia Mare i de la Vila. Ademés, per si quedava algún dubte, es tirá 
a la sort sis vegades seguides, i sempre fon la sort a favor de la Parro
quial. Al Convcnt deis Franciscáns, de totes maneres se’ls doná bona part 
de la Reliquia consistcnt en la redoma ab la Sang del Mártir.

Com el Cos de S. Valent havia quedat a Cartagena, aná a transportar
lo el patró Josep Oliu, el qual tenint precisió de detindre's en algúns ports 
per coses del comers a que's dedicava, tardava en aplegar a la Vila; i els 
vinarossenes, impacients, enviaren un llaud a buscar-lo, tement que sen 
hagueren apoderat els corsaris mahonesos. Per fi, el dia de la Trinitat, 
a les sis de la tarde, va correr la veu de que a l'altura de Penyíscola es 
veia el londro que portava el Cos de Sant Valent. Tota la platja, des de 
la Magdalena fins al barrí de les Animes, s’omplí de gent emocionada. 
Les embarcacións s’empavessaren i eixiren a fer els honors, disparant-se 
moltes salves, fins que en arribar el Sagrat Cos, a les set, a la platja, es 
desbordá l’entussiasme. Un home dia: «ja no es cristiá qui no plora de 
goig»... Traslladat en triomfal provessó, el Sant, a casa de D.a Isabel Este
ller, aquella nit s'obrí la urna reservadament per ad algúns, i al dia se- 
güent per a tots, baix la vigilancia d'un capellá i d’un notari.

El 22 de juny vingué de Tortosa el Vicari General Dr. Fomer, i a les 
sis de la tarde acompanvat del Clero i Ajuntament, aná a revisar els 
sagells i demés senyals donades per l’auténtica, pronunciant en veu 
alta que reconeixia ser aquell el verdader Cos de S. Valent, al qual se li 
podía donar pública veneració; i aginollant-se ab tot 1 acompanyament, 
el Vicari perpétuo Dr. Soriano cantá l’antífona d’un Mártir i digué la 
oració «Infirmilatem» aplicada a S. Valent.

Per a les festes es van adornar els carrers i tot per els que no tenia 
de passar la provessó, posant ares i altars ab Imatges. Cada carrer va 
fer son carro triomfal representant pailebots, balandres, etc. ab banderes
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i gallardets, i tenien son corresponent juglar. Comentaren les festes el 
dia 8 de joriol com queda descrit, concedint-li l’honor de inaugurar-les 
a D. Pepe Carlos Esteller. El dia 9, va fer la festa el Retor; el 10 i el 11, 
el Clero; el 12 els mariners; el 13, els mercaders; el 14, el Govern com 
a particulars; el 15, dumenge, la Vila, sortint a la provessó totes les Imat- 
ges com al Corpus. I seguiren les festes populars.

El Governador de Penyíscola, estranyat de tanta pau en mig de tan 
tíssima aglomeració de gent i diversións, va exclamar: «Quina térra es 
eixa, que ab tan de bullici no se m’ha fet la menor queixa?»

La veneració i entussiasme que'l Cos de S. Valent va moure, foren 
tants, que en tot s’encomanaven ad Eli, i molts li atribuiren grans favors 
extraordinaris. Aixis, Josep Vicent de Benicarló, oferí una festa al Sant 
si li curava a un fill que estava a la mort; el fill curá i ell cumplí. La 
muller del patrici D. Joan Bte. Lostau i son fill van prometre un nove- 
nari si’l veien lliure de la terciana; i ja no la va tindre més. Pero sobretot 
hi hagueren dos casos que ompliren d’emoció a la Vila. Un fon el deis 
mariners que apresaren una ñau de corsaris superiorment armats, com 
havem historiat al capítol deis Gremis.

L’altre cas fon per Nadal del mateix any 1781: era una dona, Ana 
Costa, cega des de vuit anys arrere, i que per aixó era coneguda per la 
«cega de Maso». Acompanyada, com de costum, aná a la Missa dita del 
gall. I allí, recordant de sobte les grans mercés per molts alcangades 
des de la vinguda del Cos de S. Valent, s’encomaná ad Ell, i li torná la 
llum ais ulls; tremolant d’alegria, ho digné ais de la seua vora; la veu 
de «milacre del Mártir S. Valent», s'escampá per tot el temple, pie de 
gom a gom. I aquella nit de Nadal, fon nit de gran cmoció per a Vinarós, 
que tan públicament havia vist la Iluminaría corprenedora del milacre. 
Ana Costa, «la cega de Masó» vixqué ja ab bona vista lo que li quedá 
de vida.

Els dos poderosos Gremis de mariners i de llauradors es disputaven 
l’honor d’ésser nomenats Clavaris del Mártir S. Valent, tenint que inter- 
vindre l’Ajuntament; el qual es posá d’acort ab el Retor i van disposar 
en 3 juny de 1785, que serien nomenats alternativament per anys, Cla
varis de S. Valent, els de un i altre Gremi, a fi d’evitar qüestións entre 
ells, Foren Clavaris el primer any: D. Joan Bte. de la Torre i D. Silvestre 
Gasó.

El Cos del Mártir S. Valent es venera en la Parroquial, a I’altar 
de S. Sebastiá en la Capella de la Comunió, ocupant el lloc inmediat a 
l’ara que estigué destinat al Sagrari del Santíssim Sacrament fins I'aixam- 
ple definitiu de dita Capella (1).

La auténtica s’insertará al tomo tercer d’esta obra, que es titolará Suple-jüc».



CAPITOL XXXVII

Iglesia de S. Agustí. El Sagrat Cos de Sta. Victoria. De les Catacumbes 
de Roma a Vinarós. Grans festes en la Vila. Es construix una Ca- 
pella per a la Santa i el Nasareno. El carrer de Sta. Rita. El dret deis 
país. La Orde Tercera de S. Francés. Via Sacra. A honor del Beat 
Hibernón. Bisbe i General franciscáns que visiten la Vila. Abads 
vinarossencs de Benifassá.

Ab els manuscrits de l’arxiu parroquial i algún acort que consta en 
les «Mans de consells» del municipal, referents ais convenís deis Agus- 
tíns i deis Franciscáns, poden reconstruir un poc la historia d'eixos mo- 
nestirs vinarossencs, quins arxius desaparegueren quan al segle XIX 
s’entronisaren en Espanya les idees exótiques deis enemics de l'orde i 
de la Religió.

El monestir de S. Telm, deis P.P. Agustíns, des de la seua fundació 
venia engrandint-se, mes no tenia iglesia propiament dita, com li corres- 
ponia a la seua importancia; tan sois disposava de una capella dins del 
monestir, i de Termita de Santa Magdalena a la platja del Clot. L’eixem- 
ple constructiu de la Vila ab la Parroquial, deis Gremis, de la Ermita deis 
Patróns, era poderos, i els Agustíns es decidiren a edificar la seua iglesia 
sense escatimar res.

El dia 21 novembre de 1749, posá la primera pedra ab tota solemni- 
tat, el Retor Dr. Antoni Stop, essent Prior del monestir el Rvent. Fra 
Agustí Ginata. Duraren les obres tretze anys, al cap deis quals, fon 
inaugurada la iglesia del Pare S. Agustí el dia 25 d’agost de l’any 1762, 
essent Prior el P. Mestre Fra Vicent Latorre.

I passats vinticinq anys més, la nova iglesia deis P.P. Agustíns rebia 
la joia inapreciable del Cos incorrupte de Santa Victoria que no solament 
anava a enriquir el monestir, sino principalment a la Vila de Vinarós 
que des de dos anys aváns posseia també el Cos del Mártir Sant Valent. 
El regal de la Mártir Santa Victoria fon degut al gran patrici Dr. Lasala, 
Bisbe de Solsona. El qual confessa en una de les seues cartes que es 
conserven a Tarxiu parroquial, que el seu propósit havia sigut donar 
eixa gratíssima sorpresa a Vinarós, sense donar-ho a saver fins el mo- 
ment mateix en que el Cos de la Santa aplegara a la platja. Per esta causa, 
sense dir res a ningú, més que ais qui havien d’intervindre directament, 
dirigí una súplica al Sant Pare Pió VI demanant-li un deis Sants Cossos
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de les catacumbes romanes. Dita súplica la enviá per mig del P. Mestre 
Fra Agustí Esplugues, qui era Assistent de les Provincies agustinianes 
d'Espanya i de Indies. El P. Esplugues per a mes contentar al Bisbe 
Lasala, interessá al Sacrista del Papa, —també de la Orde de S. Agustí,— 
a fi de conseguir el Sagrat Cos de Santa Victoria Mártir, trovat al ce
menten romá de Lucina, en un sepulcre separat, ab expressió del nom 
propi de la Santa Mártir com ho indicava la inscripció que estava gra
bada en la llosa del sepulcre, la qual era aixina: «Victoria vixit / anis 
numero XVIII/Menses numero X. Dies XV. Oras X.» = Victoria vixqué 
18 anys, 10 mesos, 15 dies i 10 hores.

Presentada al Papa la petició en nom del Bisbe de Solsona, Pió VI 
concedí la gracia en 12 mars de 1782, —justament a l’any d’haver con- 
cedit el Cos de S. Valent—. Fon diputat peí Sant Pare, per a la entrega 
del Cos de Santa Victoria i el Vas de la seua Sang, el P. Domingo Sega- 
relli, aiximateix de la Orde deis Ermitáns de S. Agustí, Mestre de Sa
grada Teología i Prefecte Apostólic. El camarer d’un Cardenal arreglá 
el Cos de la Santa convenienment, per a colocar-lo en una preciosa urna. 
I quan tot estigué arreglat, fon embarcada la urna en el Tiber a 19 giner 
de 1785 per a que fora conduit a Génova i d'allí a Barcelona.

El Rm. P. Esplugues li va escriure aleshores al Prior del convent de 
S. Telm Fra Manuel Molina, participant-li la inapreciable joia que anava 
destinada per a Vinarós, mercés al gran vinarossenc Dr. Lasala; afegint 
que la lápida sepulcral que contenia la inscripció ans dita, quedava en 
Roma en poder de lTlm. Sacrista del Papa, no enviant-la a causa del 
molt pes d’ella, a fi de no gravar els flets; lo que fon una llástima.

Aplegada a Barcelona la urna, fon depositada a casa del comerciant 
Onofre Gloria, encarregat a tal efecte peí Bisbe vinarossenc de Solsona. 
Allí va estar prop de dos mesos, fins que dit encarregat va tindre ocasió 
d'enviar-la per un bastiment francés que anava a carregar a la platja 
de Benicarló, i per quin motiu Onofre Gloria consigná la urna a la casa 
deis senyors Lluis i Miquel de dita Vila.

Quan el dia 6 juny de 1785, des de la plat ja de Vinarós es va reco- 
néixer el bastiment que passava portant el Cos de Santa Victoria cab a 
Benicarló, al moment s’embarcá el Prior P. Molina en el llaud de parelles 
patronat per Josep Antoni Banasco, i es feren a la mar seguint al basti
ment. En aplegar a Benicarló, es corregué per aquella vila la veu de la 
preciosa cárrega que portava el bastiment, i acudircn a la platja pensant 
que allí descarregaria. El P. Molina desembarcó dirigint-se a casa de dits 
senyors Lluis i Miquel a fi de formalisar el scu dret; lo qual arreglat 
s’entorná a embarcar-se i disposá que la urna del Cos de Santa Victoria 
fora traslladada, en la mar mateixa, des de’l bastiment francés al llaud 
vinarossenc, promoguent-se ab tal motiu algún altercat ab els decepcio
náis benicarlandos que s’oposaven a la maniobra pretenent que la 
desembarcara allí. Conseguit el propósit del P. Molina, el llaud prengué 
enseguida rumbo cab a Vinarós, ab vitors de la tripulació i dispar de 
coets i tronadors.

urna



HISTORIA DE VINAROS 243
Ab eixe entussiasme van arribar

mitja de la tarde del mateix dia 6. L’artilleria de la Vila saludá al 
de la Santa ab sis canonades, i a l’instant acudí tot el poblé a la mar pro- 
movent una extraordinaria cridadissa de vitors a Santa Victoria. El fer
vor de tots era tan gran, que per a guanyar temps, s’agarraren a una 
corda del llaud i el van traure sense necessitat deis país ni de cap més 
instrument. I com tots es disputaven l’honor de portar la preciosa urna, 
per a acabar les discussións i competencies sen feren carree d’ella sis 
religiosos agustíns, i ab l’acompanyament triomfal de tot el poblé fon 
depositat el Sagrat Cos de la Santa, en casa de D. Joan Bte. Lasala, 
germá del Bisbe de Solsona.

Per al reconeiximent i aprobació de les sagrades reliquies, el Bisbe 
de Tortosa comissioná al Retor de Alcanar Dr. Josep Bonamich, el qual 
cumplí la seua missió a primers de joriol, junt ab l'abogat de la Vila 
Dr. Jaume Miralles en calitat de Fiscal, i de l’escrivá Real i Apostólic 
D. Francés Reverter. Reconegudes les sagrades reliquies conforme a la 
auténtica, doná la seua aprobació el Diocessá D. Pere Cortés i Larraz per 
Decret de 12 joriol, declarant el cuite públich del Cos de Santa Victoria.

A 5 de joriol consta en el llibre d’actes corrcsponent del municipi 
(any 1785), que estant reunits els senyors de l’Ajuntament en la Casa 
Capitular, comparegué el Rvent. P. Manuel Molina, Prior deis P.P. Agus
tíns, qui va fer una arenga demostrant que la fundació del Convent fon 
a petició de la Vila, explicó altres motius de bona armonía, i acabó 
convidant a la Corporació Municipal a totes les funcións que per a tras- 
lladar el Cos de Santa Victoria al monestir es celebrarien el dia 17, 
dumenge, el mateix dia de la festa de S. Valent, en fer-se de nit; anunció 
també que serien convidáis els Gremis de llauradors, mariners i demés 
Cofraries. Els Regidors ademés d’aceptar el convit, acordaren fer un 
dia de festa d'iglesia.

El dia 17, conforme a l’acorl pres, fon traslladat solemnialment el 
Cos de la Santa, des de la casa familiar del Bisbe Lasala al Convent de 
S. Agustí. Dita casa era la primera del carrer Major tocant al raval 
de S. Agustí; d’allí, la provessó donó la volta peí carrer Major, plassa de 
la Iglesia, arraval del Socos, plassa de S. Antoni, arraval de S. Agustí, 
al convent. Anaren els Gremis de mariners i llauradors, i innumerable 
concurs de poblé, ab antorxes i cirials; la Creu del convent donant la 
dreta a la Parroquial; les Comunitats deis Franciscóns i deis Agustíns, 
interpolats uns frares ab altres, formant com una sola Comunitat, i 
donant el Superior deis Agustíns la dreta al P. Guardia deis Francis
cóns, constituint una nota sumament simpática de delicadesa i cristiana 
fraternitat; a seguit del Clero presidit peí P. Prior, anava la urna de la 
Santa portada per quatre religiosos Agustíns, baix palis que 1 duien els 
Regidors de la Vila, i el Retor ab capa pluvial acompanyat de dos Mi
nistres del Clero.

El Sagrat Cos de Santa Victoria fon colocat a Faltar major de
manto real. Tots els demés

Cos

S. Agustí, magestuosament adornat ab un
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a tars de la iglesia estaven aiximateix arreglats ab molt de gust i art 
pels religiosos del convent; a excepció deis altars de la Sang i de la 
Corretja que anaren a cárrec de les seues Cofraries, les quals també es 
Huiren molt.

Aquella nit el Convent aparegué ab gran iluminació de farols, boles 
i pirámides, distribuits fantásticament. A les nou i mitja es dispará una 
corda de coets i bonics focs artificiáis que foren l’encant de la Vila i 
deis forasters que en gran número havien acudit a les festes. Per a la 
pirotecnia s’havia contratat al mestre polvoriste de Valencia Orossio, 
qui junt ab son fill, preparé dins del convent els focs d’artifici trevallant 
cosa de dos mesos.

Comentaren al dia seguent els cuites solemnes a Santa Victoria que 
duraren vuit dies. S’encarregá de la primera funció, dia 18, el Rvent. 
Clero, predicant en la missa major el Vicari perpetuo Dr. Josep Soriano. 
Per la tarde, provessó com en la nit anterior, pero resultant encara molt 
més Huida per assistir quatre peanyes de Sants Franciscáns que 
entre les deis Agustíns, presidint Sant Francés ais Sants de les dos Co- 
munitats; també van acompanyar, el Santíssim Salvador deis llauradors, 
els Sants Patróns de les Cofraries seguint l’orde d’antiguetat, i Sant 
Valent, S. Sebastiá i Ntra. Sra. de la Misericordia.

Per la nit també hi hagué iluminacións i un castell de focs artificiáis 
damunt la teulada del convent que dona a la plassa.

Dia 19: feu la festa la Comunitat de S. Francés, predicant el P. Guar- 
diá Fra Pau de Heredia. A la nit, segona corda de focs d'artifici. Dia 20, 
feu la festa la Magnífica Vila, predicant el P. Lector de Teología Fra 
Tomás Ballester, conventual de S. Agustí de Valencia. Llumenaries per 
la nit. Dia 21: feu la festa el Gremi deis llauradors, predicant el conven
tual de S. Francés Fra Josep Aparici. Per la nit, dit Gremi doná una 
festa popular en la plassa fent representar comedies a una companyia 
de cómics, cosa que fon molt celebrada. Dia 22: feu la festa el Gremi 
deis mariners, predicant el P. Lector Jubilat Fra Manuel Molina, Prior 
deis Agustíns. També este Gremi contribuí a l’alegria del poblé, celebrant 
per la tarde una correguda de bous. Dia 23: feu la festa la Comunitat 
deis Agustíns, predicant el P. Felip Doménech, del convent de S. Agustí 
de Valencia. Per la tarde, segona correguda de bous, organisada peí 
Gremi deis mariners. Dia 24: feu la festa la familia de l’inmortal vina- 
rossenc Bisbe de Solsona Dr. Lasala, predicant el Prior deis Agustíns. 
Día 25: feu la festa D. Joaquim Lluis i Miquel, de Benicarló, —el consig- 

C- a Urna quan ^0n traslladada des de Barcelona,— predicant 
i fnóc T,an° Almenar- deis Agustíns. Per la nit, tercera corda de coets

I >T| ° S eixos dies es celebré la missa solemne ab música, 
de la seua jr' Lasa*a- donador de tan preuada joia al monestir
a l’arxiu narre.6 *• , seua Vila, en una de les cartes que es conserven 
dre’s per cert ’r^atada a 6 mars de 1785, afirma: 1er. que deu tin- 
dica la urna en n f°S ^ ^anta Victoria es ab nom propi, com ho in- 

que ton Aovada, i l’epígraf que va anotat en l’Auténti-

anaven
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ca (1); 2n. es deu tindre per cert que’l Cos es de una Santa Victoria 
Mártir, com ho atestigua le redoma de la sang, i ho assegura l'Auténtica. 
3er. es juí molt probable que siga de Santa Victoria de la que en primer 
lloc parla el Martirologi Romá al dia 23 de desembre.

A l’any següent, 24 maig de 1786, el Sant Pare Pió VI doná un Breu 
concedint al Prior i Convent deis Agustíns de Vinarós, que tots els anys 
pugueren el dia senyalat peí seu Rvent. Provincial, resar l'Ofici i dir 
Missa del Comú de les Verges i Mártirs, baix rite doble menor, en me
moria i venerado de Santa Victoria Verge i Mártir. A quin Breu li doná 
la corresponent efectivitat en 14 setembre següent, el Dr. Joan Peña, 
Vicari General Administrador del Bisbat de Tortosa en Seu vacant.

Era procurador del convent de S. Telm des de’l 18 novembre, i con- 
tinuá essent-ho l’any 1787, el P. Francés Reverter, del qual son algunes 
de Ies anteriors noticies interpolades en un manuscrit de fervoríns en 
valenciá que’s guarda a l'arxiu parroquial (2). I seguix dient que'l mateix 
any 1786 es va proposar el convent fer-li una capella a Santa Victoria, 
per a lo qual adquirí un tros d’hort de D. Joan Bte. Lasala, i un altre 
del patró Domingo Cabadés. El dia 23 d’octubre s’obriren els fonaments; 
i el dia 26 es posá la primera pedra sense cap solemnitat, essent Prior 
segona vegada el Jubilat Fra Manuel Molina, i director de l'obra el famós 
frare arquitecto Pere Gonel. Les obres van seguir sense interrupció fins 
el dia 12 d'agost de l’anv 1788, en que donaren fi.

També es va fer construir un retaule per a la Santa, en quin altar 
fon colocat el dia 21 d’agost. I en eixe mateix dia, el Prior —que encara 
ho era el P. Molina— colocá entre Ies cinq i les sis de la tarde, el Cos de 
Santa Victoria, en la seua propia Capella, sense fer-ho saver a la Comu- 
nitat, assistint només ell, el P. Joan Ferrer i els trevalladors. Aiximateix 
en eixe dia —21 agost de 1788— es colocaren en la nova Capella, el Sant 
Crist i l’antic Jesús Nasareno procedent de I’hospital primitiu de la Vila.

A l’endemá, dia 22, es celebrá la benedicció de la nova Capella ab 
gran solemnitat, per a la que foren convidáis el Clero i Comunitat de 
S. Francés com a particulars, i la Vila en forma de tal. Entre les cinq 
i les sis del matí, va fer la benedicció el P. Prior Molina, ab capa, el 
P. Francés Sech de Diaca, i el P. Pons de Subdiaca, ab el reste de la Co
munitat en hábit negro. Inmediatament el Prior celebrá la primera missa 
en Faltar de Santa Victoria, i a Faltar del Nasareno la digué el P. Vicent 
Labaich, qui aná per a predicar a Ies festes de S. Agustí i de la Corretja.

El dia 23 per la nit es feren Ilumenaries, i a les nou serenata per la 
música que tocá en la plassa damunt d'un entaulat.

El 24 es celebrá la fundó del trasllat del Senyor, de Jesús Nasareno, 
del Crist, de l'Ecce Homo i del Cos de Santa Victoria, a la nova Capella. 
Es cantá la Missa ab música, predicá el P. Lector Fra Vicent Labaich; i

(1) L’autentica anirá al tercer tomo que es titulará «Suplement Grafic».
(2) Arxiu parr. de Vin. «Maneta de algunas noticias» m. s.
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acabada la Missa, es cantá el Te-Deum ab el Santíssim de manifest. Per 
la nit, llumenaries, i acabaren les festes ab Huida piroctenia.

La Capella costa en efectiu mil cinq lliures, sense contar mans de 
Mestre d’obres que era de casa, —el P. Gonel,— ni de carro que també 
ho era. El retaule costá apart doscentes vuit lliures.

Diu també el P. Francés Reverter —qui dixá anotades eixes co
ses—(1), que essent cll Procurador deis Agustíns en 1788, va fer una in
formado en 6 de juny, ab testics, per a que en tot tcmps constara com 
lo que ja en aquell temps era carrer de Santa Rila fins l’acequia, i les 
cases duna i altra banda fins la part de l'hort del Dr. Escribano, tot 
havia sigut hort del Convent.

Tenia el monestir de S. Telm el dret deis país per a traure les naus, 
per haver fundat els Agustíns primitivament. —segóns queda historiat— 
en el lloc de la platja que prengué el mateix nom de plassa de S. Telm. El 
dret deis país consistía en que si els utilisava un barco d'un arbre, 
pagava un real; si era de dos arbres, pagava tres sous, i si de tres arbres, 
quatre sous. L'any 1790, havent-se promogut alguna dificultat en la posse- 
ció del dret que tenia el Convent de cobrar la mitat del pal, es va con- 
vindre a 27 de giner, entre mossén Domingo Escrivano encarregat de 
dita cobransa per part del Rvent. Clero, i el Regidor major Josep Fran
cés Cobarsi, que si el barco es tret ab el pal del Convent i altre de dins 
la plassa, deuria cobrar el monestir; i si es tret ab dit pal i altre de la 
part de l’acequia, cobraría la Vila i qui tinga la seua veu com Adminis
trador de la Verge. Els gastos havien de correr per mitat entre’l Convent 
i la Vila o son arrendador.

D’eixe dret deis país, afirma el P. Reverter que tcnien els Agustíns 
en el seu arxiu, una firma de la Real Audiencia de Valencia, i una altra 
de la Governació de S. Mateu. De les firmes de dret es desprenia que'l 
monestir tenia els país des de’I raval de l'Angel fins a 1'acequia. Mes, a 
fináis del segle, només cobrava el monestir en lo que era la plasseta aon 
estava la Casa de la Cofraria de S. Telm: no podent-sc explicar el P. Re
verter cóm s’havia perdut el demés dret.

Al Convent deis Agustíns, segóns la estadística municipal de l'any 
1787, havien 14 professos, 5 llecs, 1 criat d’hábit sense professar, i 2 criats 
seglars.

Al Convent de S. Francés, segóns la mateixa estadística, havien 
12 professos, 2 coristes, 4 llecs, 7 criats d’hábit 
terciar i.

sense professió i 1 criat

La Orde Tercera de S. Francés tenia gran importancia. Junt ab els 
religiosos franciscáns, els terciaris practicaven els passos de la Passió 
de Jesucrist, els dimecres i divendres per la nit de cada semana de Qua- 
resma i Advent. Es resava el Rosari, seguía un punt de meditació, i en 
acabant s eixercitaven els misteris de la Sagrada Passió ab disciplines, 
per quin motiu eixe acte s’anomenava «La Disciplina». Ad cll només po-

(1) Ib. ib.
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dien concurrir els homens, estant absolutament proibida l'assistencia 
de les dones. Quan era hora de dit acte, un terciari tocava una campana 
recorrent la Vila per a senyal. L’any 1783, la Tercera Orde franciscana 
solicité permís de l’Ajuntament (1) per a la construcció d'una Via Sacra 
pública. I conseguida la llicencia municipal, es va al?ar dita Via Sacra 
des de’l convent de S. Francés fins al Clot, camí de Benicarló.

Foren de ressonancia les festes que'ls franciscáns celebraren l'any 
1792 a honor del Beat Andreu Hibernon. El dia 22 d’abril comentaren 
dites festes en el convent de S. Francés, celebrant la Missa el Retor i 
predicant el Vicari perpétuo Dr. Soriano. Per la tarde es celebré gran 
provessó que sorlint del convent, aná peí carrer de S. Francés, arraval 
del Socos, plassa S. Antoni, Platja, plassa S. Agustí, carrer Major, plas- 
sa de la Iglesia, retornant al convent. Anava darrere la Imatge de S. Hi
bernon, el Retor i Ministres; davant, el Clero ab la Creu Parroquial; 
davant d’esta, les Comunitats de S. Francés i de S. Agustí interpolades, 
portant la Creu del convent franciscá. De dit convent van eixir tots els 
Sants i Santes; del de S. Agustí quatre, que foren: Santa Rita, Santa Mé
nica, S. Joan Facundo i S. Agustí. Les peanyes d'un i altre convent ana- 
ven també alternades, i S. Agustí precedint a S. Francés. Per a destacar 
més la nota de germanor, els assistents agustíns foren convidats a la taula 
deis Franciscáns.

El dia 23 la fundó aná a cárrec deis Agustíns, cantant la Missa 
el P. Superior del convent de S. Telm, i predicant el Prior del mateix 
Fra Tomás Asarar. Els sis religiosos que intervingueren a la funció, es 
sentaren també a taula ab els Franciscáns.

El dia 24, últim de festes, celebré la Comunitat franciscana. Canté 
la Missa el P. Rico, predicador de Quaresma de la Vila aquell any, i feu 
el panegíric el P. Gilabert, franciscáns els dos.

Les tres nits hi hagueren focs artificiáis primorosos. La Iglesia de 
S. Francés va ser adornada per uns floristes que vingueren de Valencia. 
A cada pilastra havia una repissa ab un Sant; en les pilastres inmedia- 
tes a Faltar major estaven, S. Pere deis peixcadors i S. Tomás de Vila- 
nova deis Agustíns.

Bisbe de la Diócessi era en eixe temps el franciscá Fra Antoni Sa
linas, el qual passá per Vinarós el dia 2 d'abril del dit any 1792, quan 
tornava de visitar Castelló, i pará en el convent de S. Francés, aon el 
saludaren el Clero i Autoritats de la Vila i Comunitat d'Agustins. En 
12 d’octubre torné a passar el Bisbe Salinas, parant en casa de D. Pasqual 
Febrer, aon fon obsequiat com anteriorment. Quan realisá la Visita Pas
toral no va fcr entrada pública, fugint de tota ostentado segóns l'esperit 
franciscá, i s'allotjá a casa el Retor.

El 18 d'octubre del mateix any, sis dies después que’l Bisbe Salinas, 
passá per la Vila el General deis P.P. Franciscáns, Rvm. Compan; i en
cara que només era de pas, per tratar-se de tan alta dignitat se li van

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 9.
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fer tots els honors. El P. Guardiá de S. Francés convidé ais Agustíns, al 
Clero i a l'Ajuntament, i tots l'esperaren en la plassa del convent aon 
havia preparat un altar ab el Patriarca d'Asís i la Vera Creu que soste
nía el Preste de capa pluvial. El P. General en aplegar, adoré la Vera 
Creu, beneí ab l'aspersori al poblé i en provessó entraren tots a l'iglesia. 
Feta oració, el P. General torné a beneir al poblé i tot seguit, abrassá al 
Clero i a la Comunitat deis Agustíns, i doné a besar la ma a l'Ajunta- 
ment i a la Comunitat de S. Francés. Diñé en el convent i después seguí 
son viatge. A l’entrada fon saludat per l’artilleria, i les campanes de la 
Parroquial foren tocades al vol, aixis a l'entrada com a la sortida.

En el famós cenobi de Benifassá cls frares vinarossencs seguien 
donant honor a la seua térra, destacant aixis en la virtut com en la cien
cia i en dots de bon govern (1).

Vuit anys después de la mort de Filustre Abad vinarossenc Fra 
Robert, era elegit en 1720 per a la Mitra Abacial un altre fill de Vinarós: 
Fra Josep Lluch Reverter. Era fill den Pere Lluch Forner i Esperanza 
Reverter Chaler, quins l'obtingueren ais sis anys de matrimoni. Fon 
batejat en la Parroquial el dia 29 d’agost de 1687. Ais 19 anys ingresé 
Josep Lluch en el Monestir de Benifassá, i l'Abad Robert el destiné al 
Colege de Huesca per a l’estudi de les ciencies. D'aquell célebre Colege, 
torné Fra Lluch a Benifassá aon tan sobreixí que’ls monjos l’elegiren 
Abad. Ad ell degué el cenobi notables millores en Fobra arquitectónica 
deis claustres, la colocació de la portada i la conslrucció d'una gran cam
pana per a tocar les hores que es posé a la torre de la iglesia. També 
arreglé la biblioteca monacal millorant-la en gran manera. Tan com amic 
de l’art i de les lletres es mostré aiximateix enérgic i acertat en la de
fensa deis drets del cenobi contra Morella i Tortosa.

Ocupa la Mitra Abacial l'any 1728 Fra Tomás Covarsi, naixcut en 
Vinarós a 10 desembre de 1679, quina partida de baptisme diu aixis: «El 
10 de Dehembre de 1679 Bategí yo Mo. Francés Gil, pre. Vicari de Vi
narós a Joseph Thomas, Agustí, Dámaso, Benedicto, fill de Joseph Co
varsi y de Agustina Cruz, conjuges. Foren padríns Rafel Cruz, mercader 
y Margarita Ferré de Cruz». El Monestir va rebre importants millores 
del seu bon govern, durant el qual, l’Abad Covarsi, tingué que sofrir 
grans persecucións que posaren de relleu el temple magnífic del seu ánim. 
Dixá bon recort de son quatrieni que acabé en 1732.

En 1740 fon elegit Abad Fra Plácido Lanuza Doménech, fill de Vina
rós, essent els seus pares el notari D. Joan Lanuza i D.a Sebastiana Do
ménech. Per la seua saviduria alcansá els titols de Lector i de Mestre, 
aplegant fins, al cárrec de Rector del famós Colege de Huesca. Diferents 
Abads el comissionaren per a sostindre algúns pleyts en Valencia i en 
Barcelona, distingint-se com orador notabilíssim. A Valencia fon con- 
fessor de la Zaidia. Quan ocupé la Mitra Abacial de Benifassá, restauré 
els claustres i va fer posar un orgue nou a la seua iglesia. En la defensa

(1) Vide nota del Capitol XXIII.
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deis drets del cenobi va tindre que lluitar contra Tortosa i Ulldecona, 
ab acert. Fon també Definidor i Visitador de les provincies d’Aragó i de 
Navarra; i dixá memoria com a un deis més eminents Abads de Beni- 
fassá.

Fon Abad de dit cenobi en 1744, el vinarossenc Fra Francés Gonzá
lez, qui governá ab tanta sabiduría que fon reelegit, aplegant a ocupar 
la Mitra fins l’any 1756.

Tingué per sucessor a un compatrici, el vinarossenc Fra Lluis Anto- 
ni Ayguavives, elegit Abad en 1757. Era Doctor en Ciencies; havia ocupat 
en el Colege de Huesca les cátedres de Filosofía i de Teología, i finalment 
el Rectorat; i se li havia confiat el cárrec de Definidor. El mateix any de 
la seua elecció per a la Mitra Abacial, assistí al Concili Provincial de 
Tarragona, prcnent part en aquelles importantíssimes delliberacións. 
A la seua iniciativa es va deure l’haver establit en les terres del cenobi 
la cria caballar, encara que no doná els resultats que s’esperaven. I es 
va vore obligat a defendre enérgicament cls drets d’herbatge del mones- 
tir que algúns pobles li disputaven.

En 1771 fon Abad el Rdm. Fra Forner, també fill de Vinarós, del que 
no n tenim detalls especiáis de la seua actuació.

I per fi, conforme el segle havia comen$at tenint Benifassá un Abad 
vinarossenc, aixis acabé també ab un altre Abad fill de Vinarós: Fra 
Josep Piera Salom, elegit per a tan preeminent lloc en 1792. Foren els 
seus pares Sebastiá Piera i Teresa Salom, de quin matrimoni naixqueren 
altres quatre filis. Fra Josep Piera sobreixí en la Orde del Cister ocupant 
alts cárrecs, entre ells el de Prior de Mosquerola, i después la Mitra 
Abacial de Benifassá. En aquells anys tenia lloc la inhumana Revolució 
Francesa; l’Abad Piera recollí fraternalment en el seu cenobi, a set sacer- 
dots que pogueren escaparse de les matances d’aquella Revolució, i va 
socórrer a mans plenes ais Trapenses que fugits de Franca trovaren 
acollida en Escarpe i en Mosquerola.

L’Abad Piera, pie de mérits davant de Deu i de la Humanitat, passá 
a millor vida el dia 7 setembre de l’any 1800.



CAPITOL XXXVIII

Cultura vinarossenca. Obligacións del Magisteri primari. Ensenyanga su
perior: l’Aula de Gramática. Solemnitat académica: el grau de Mes- 
tre agustiniá. La Capella musical. Un pía universitari del Dr. Lósala. 
Carta de Floridablanca.

A la carpeta número 24 de l’arxiu municipal de la Vila hem trovat un 
curios document sobre ensenyanga primaria, que per estar escrit encara 
en valenciá, per més que no porta data mos demostra que pertany a 
principis del segle XVIII, i potser sigue més vcll. Diu aixina:

«Obligacións del magisteri de la escola, que ha de observar qualse- 
vol que pretenga dit magisteri:

«Primo, ha de assitir personalment tres hores del matí y tres de la 
tarde, en lo cuidado degut en fer estudiar, y contar, y en dar lligó ense- 
nyant de tot de tot lo sobre dit a tots sos deixebles quants acudixcen a 
la escola.

«Item, ha de ensenyar christianamenl y conforme a sa obligació, la 
dotrina christiana, fent cantar les oracións acabada la lligó de matí y de 
tarde. De matí comengant: Per lo senyal. etc., y consecutivament Padre 
nuestro, etc. Ave Maria, Credo, Salve, Confíteor Deo. De tarde comen- 
gant: Per lo senyal. etc., consecutivament Los Artículos, Mandamientos 
de la ley de Dios, de la Santa Mare Iglesia, Los Sacramentos, y acabades 
dites oracións, Alabado sea (1).

«Item, los dissaptes ha de assistir dos hores de matí y dos de tarde. 
De matí continuant la lligó com los demés dies dentro semana. De tarde 
ha de emplear les dos hores en fer pratica a sos deixebles de les pregun
tes de la dotrina christiana, y después fer cantar totes les oracións sobre- 
dites, y demés que conté la dotrina.

«Item, tots los dies ha de ensenyar de matí o de tarde, de lo modo 
de ajudar a missa, de tal modo que se ajuste a les capadtats de tots, per 
a que tots siguen instruits en este empleo angelical y tan agradable a 
Deu.

(1) Com en el transcurs d'esta Historia havem anat anotant cert procos de 
natural aproximació entre les Llengües Valenciana i Castellana, aquí devem re
marcar lo que eixe document mos diu mencionant Ies Oracións en castellá: aixo 
es, que'n Vinarós, molt aváns del despotisme de Felip V, ja s’estimava a la Llengua 
germana i es resava en castellá.
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«Item, ha de assistir personalment en la capella de Nostra Sra. del 
Socos, acompanyat de tots los deixebles, a la missa major y vespres, 
tots los dies colents, cuidant que estiguen en aquella reverencia que es 
dcu al temple de Deu, y quant i haga processo vaja davant del Rnt. Clero 
y detrás de sos deixebles cuidant que vagen ab tal devoció que cause 
exemple a tots.

«Item, ha de assistir tots los dies al Rosari de N.a Sra. acompanyat 
de tots sos deixebles, ab lo cuydado degut per a que ab tot sossiego y 
devoció resen sos deixebles lo Sant Rosari, y en tot aplique la vigilancia 
possible, pues lo que en los primers anys de la edat se apren, tan de 
lletres com de virtut, acompanya tota la vida, y es pot prometer dit 
mestre ademes de la satisfacció de son treball desta Magnífica Vila, sin
gular premi de Deu en laltra vida.

«Item, que mane ais deixebles que no juguen en la plaga davant lo 
temple de Deu, ni siguen descortesos a persona alguna, ni escandalizen 
lo poblé, remediant dit mestre ab tota prudencia la inquietut que puguen 
causar; y ultimament estiga tingut a totes les demás obligacións de sos 
antepassats.

«I per major explicació del capítol primer se ha de reparar que la 
ensenyanca de llegir, comprehen tambe el dotrinar en lo sobredit cuydado 
de llegir lletí y fer decorar los rudiments de la gramática que conté el 
Art.».

La vella preocupado cultural de les autoritats populars de la Vila, 
ab un sentit profondament religiós, queda de manifest ab el precedent 
document. I en ell es veu també que Vinarós ja d’antic superava en el 
sentit pedagógic a les idees dominants en el mon en aquells temps deis 
castics corporals i de «la lletra ab la sang entra». La cultura vinarossenca 
no admitía aquells rigorosos i inhumáns principis; ans al contrari, ade- 
lantant-se cents de anys al progrés general, manava al Mestre que «re
mediaría ab tota prudencia» les coses reprensibles deis revoltosos es- 
colars.

La escola de primeres lletres, ja s’ha vist en capitols anteriors que 
era tan antiga potser com la Vila mateixa, dixant al segle XVII son lloc 
del primitiu carrer d’En Borrás per a que s’edificara allí la Capella de la 
Comunió, i passant en canvi al solar probable de la primitiva Parroquia, 
en quin lloc, en este segle XVlíí s’algá la tercera i última Casa Capitular, 
conservant els baixos per a la escola pública.

Aiximateix tenia la consideració de pública la escola que’ls mariners 
sostenien en la llur Casa Social de la plassa de Sant Telm. L'any 1792, 
consta que’l Gremi deis mariners solicitaren dixar de pagar dita escola, 
cosa que no se’ls concedí, disposant una Real Orde (1) donada a 23 de- 
sembre de dit any, que’l Gremi de Marina no quedava eiximit de la obli- 
gació de mantindre un mestre de primeres lletres. La escola deis mari
ners queda dit era la más ben atesa en material i en tot lo convenient a

(1) Arxiu mun. de Vin. carpeta núm. 9.
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la ensenyanga; la sobredita Real Orde demostra que també el Gremi 
de Sant Telm atenia noblement al Mestre al qual «mantenía»; lo que 
suposa un sou adequat per a cobrir totes les atencións de la seua vida, 
cosa no molt corrent en altres llocs.

La ensenyanga de les xiquetes eslava voluntariament atesa peí Gremi 
deis llauradors del Sm. Salvador, que sostenía una costura en la seua 
Casa Social.

Mes, les ansies de progrés que sentía Vinarós no s’acontentaven ab 
eixes atencións de la primera ensenyanga, i s'establí en consequencia una 
Aula de Gramática lletina. Desconeixem l'antiguetat d’eixa important 
institució cultural que només posseien les poblacións més adelantades; 
pero, ja en 1732 trovem a l’arxiu de la Vila (1) escrites les obligación per 
al Magisteri de Gramática. En dit any tingueren lloc serioses oposicións 
per a proveir la cátedra de l'Aula, acudint a opositar el montessiá Fra 
Tomás Loceca, el Llicenciat D. Josep Forner i els gramátics Domingo 
González i Benet Escribano. Sobre tots sobreixircn els brillants eixer- 
cicis de Fra Locella, a qui se li concedí la direcció de l’Aula vinarossenca 
en 8 d'agost de 1732.

El sosteniment del Magisteri de Gramática corria a cárrec de la 
Vila, fins que en 1774 el Real Concell Superior d’Ensenyanca va supri
mir la partida que’l Municipi destinava a tal atenció. Aleshores, en 
20 d’agost d’aquell any, el Bisbe de la Diócessi disposá que s’encarregara 
la Iglesia Parroquial de pagar anyalment al Magisteri de Gramática, en 
benefici de la cultura vinarossenca, cosa que’l poblé agraí profondament.

D'unes altres oposicións o concurs públic tenim noticia documen
tal (2) per a proveir l'Aula de Gramática. Es celebrá l’any 1789 en la 
Sala Capitular, dia 10 de novembre, guanyant la plassa el Dr. Josep 
Torres qui presentá, essent aprobat peí Tribunal, el següent «Plan d’es- 
tudis» que traslladem perque’ns dona a conéixer el régimen d'aquella 
ensenyanga: «Qui haixca llegit al Brócense, Mr. Rollin, la Gramática de 
Port Real de Franca, Vossio, Barbadiño, P. Fernando Reinoso catedrátic 
de lletinitat i Retórica del Colege Major de Sant Tomás de Sevilla, el 
Discurs de lletres humanes dit l’Humaniste que segóns D. Nicolau Antoni 
escrivia a l’any 1600; Dr. Baltasar de Céspedes, gendre del Brócense i 
son inmediat sucessor en la cátedra de la Universitat de Salamanca; 
D. Gregori Mayans i Antoni de Lebrija, i a molts altres que omitixc per 
a no fer-me pesat, coneixerá sense dubte quanta varietat hi ha per a 
dependre la Lletinitat i la seua Gramática. —Jo, en la meua práctica 
d’ensenyanga faig lo següentQuan el xiquet sab llegir i escriure be 
sense mentira i seguit, li encarregue estudiar de memoria els nominatius, 
después els temps, parts de la oració, géneros, pretérits i supíns, que 
es poden dependre per l’Art de Lebrija dispost per Antoni Zerezo, en- 
senyant-los en este, les Oracións de primeres i segones d’activa i passiva,

(1) Ib. ib. carpeta núm. 5.
(2) Ib. ib. carpeta núm. 124.
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impersonals, infinitius, relatius, prosseguint segóns la respectiva capaci- 
tat de l'alumne.—Sabut l’Art es passará a la inteligencia de la Sintáxis 
quina explicació es pot dependre o per les notes de Tovella o per altres 
que foren del gust deis Magnífics de l'Ajuntament.—Sabuda la explicació 
de la Sintáxis propia i figurada ab la construcció comú a les parts de la 
oració, es passará al coneiximent de la Prossodia i Art Métrica.— Com 
la Etimología es la part més difícil de la Gramática, i per aixó no s'ex- 
plica en moltes Aules, es necessita per a la seua comprensió saver algúns 
elements de la Llengua Grega; aixis ho entén qualsevol home de bon 
gust; ab l’ajuda de la meua ensenyan?a, l'alumne aplicat logrará llegir 
i escriure en Grec, i alguna instrucció més, aixis com també podría 
entendre la essencia de la Retórica i la divisió en les seues parts i figures 
de paraules, perque les figures de les sentencies excedixen al coneiximent 
de l'estudiant instruit només ab la Gramática; procurant sempre la versió 
del texte lletí al castellá, i que sápiga d’estudiant coneixer les parts de 
la oració contingudes en qualsevol clausula. Altres advertencies es poden 
fer, les que se resserven per a les respectives potencies que solen admirar
se en els xiquets.—Respecte a la versió de la Llengua lletina a la cas
tellana, es poden elegir els «Diálogos» de nostre Lluis Vives, les «Fá- 
bules» de Fedro, Corneli, Nepote, les Epístoles familiars de Cicerón, el 
Virgili i l’Horaci, autors usats en les Universitats d'Europa, i al present 
en la de Valencia. Tot lo qual s usará segóns les capacitats que’l mestre 
tingucra fortuna de trovar en els seus estudiants, perque segóns Quin- 
tiliá «Illud tamen in premis testandum est, nihil prsecepta, atque artes 
valere, nisi adiuvante natura» (1). Aixis ho sene, salvant sempre la millor 
intelligencia deis savis a quina censura cedixc. En la Vila Ilustre de Vi- 
narós, ais deu dies del mes de novembre de l’any 1789, a 9 hores de la 
nit. El Dr. Josep Torres».

L’Aula de Gramática estava instalada a Termita marinera de Sta. 
Magdalena, i adquirí gran renom fora de la Vila. De son crédit i efecti- 
vitat responen els vinarossenss ilustres que d’ella sortiren per a escalar 
el cim de la gloria.

I no tan sois l’Aula donava grans homes, sino que irradiava la cul
tura per tot el poblé ab la seua sana influencia. Aixis ho tenia reconegut 
la cultíssima Orde deis Agustíns, famosa en tot el mon per la profundi- 
tat deis seus estudis; la qual, l’any 1796, cleví a Vinarós per a conferir 
públicament el grau de Mestre, el titol més alt dins Torde cultural, a un 
deis seus religiosos.

Vingué ad cixe efecte a Vinarós (2) el Provincial deis Agustíns Fra 
Joan Facundo Sidro Vilaroig, qui en el Capítol de Barcelona acabava 
d'ésser elegit a tal carree per segona vegada. I tingué lloc a la iglesia del 
monestir agustiniá la gran solemnitat, davant d’un lluit concurs de Ca-

(1) «Hi ha que advertir avans de tot, que de res valdrán els preceptes ni 
les arts, sino ajuda la naturalesa».

(2) Arxiu parr. de Vin. «Maneta» del P. Reverter.
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pitulars, i ab assistencia de gran públic de totes condicións i sexes. Cons- 
tituit el Tribunal que presidí el Mestre Fra Facundo Soler, disertá el pre- 
tenent del titol el P. Jubilat Fra Joan Bte. Llorca, i contesta cumplida- 
ment a les inginyoses objeccións que li oposaren els savis arguyents el 
Mestre Fra Enriq, el P. Presentat Fra Manuel Molina i el P. Presentat 
Fra Mayo. En vista de la brillant actuació de Fra Joan Bte. Llorca, el 
Provincial li conferí el Grau de Mestre, a 28 d’abril de 1796.

Encara que en rigor no siga cosa d'este Iloc, afegirem aquí la noticia 
que seguix a continuació de l’anterior en la «Maneta» del P. Reverter: 
«En este mateix dia maná nostre P. Provincial l'aument de la pitansa 
que estava a 14 diners per Religiós, fent que pujara a 16 diners». Es 
notable per molts conceptes eixe aument de dos diners —tres céntims!— 
en la manutenció d’aquells bons i savis religiosos, que aixina i tot venien 
a gastar 24 céntims per cap en les menjades.

Tot el bell esclat de cultura que aromava a la Vila, extenia també la 
seua espléndida florada com en propi i ben conreat jardí, dins l'ámbit 
de la Parroquial, aon tota la vida i progrés vinarossenc es reflexava, com 
havem anat veent ais capitols anteriors. En particular mos referim ara 
a la cultura artística musical. Ja queda historiada la anliguetat de la 
Capella de música i la seua importancia. En este segle trovem la memoria 
de tres organistes, cárrec que anava junt ab el de Mestre de Capella: 
mossén Josep Doménech qui morí l’any 1738; mossén Josep Ortí, mort 
en 1763; i D. Mariano Ledesma.

D’este últim tenim noticies que acrediten la fama de la Capella vina- 
rossenca en eixe segle. La plassa se li doná per oposició, el dia 31 d’agost 
de l’any 1799. De la importancia de tal oposició dona idea el Tribunal, 
format per técnics tan prestigiosos com eren D. Josep Casaña, Mestre 
de la Catedral de Segorb, i Fra Jaume Ferrcr, del Real Monestir de I’Es- 
corial. Mestre Ledesma, organiste i Mestre de Capella de la Paroquial de 
Vinarós, era tot un artiste i notable compositor. D’aquí passá aiximateix 
per oposició a la Catedral de Sevilla, i de la capital andalussa a la Ca
pella Real de Madrid.

El cim de la cultura vinarossenca la ocupa gloriosament per tota la 
segona mitat del segle XVIII, el Dr. Lasala, Catedrátic de la Universitat 
de Valencia, Bisbe Auxiliar d’aquella Metropolitana i Bisbe de Solsona. 
Tanta era la seua fama, que'l Rei Caries III li encomaná la confecció 
d'un Plan d’estudis universitaris per a tota Espanya. El pensament del 
Rei era inmillorable; mes els Concellers que tenia prop d’ell, penssaven 
de molt diferent manera, i el Plan d’estudis del gran vinarossenc no 
l'havien de dixar prosperar, estant com estava informat d’un esperit 
profondament religiós, tan compatible ab el progrés com a que es de- 
sarrollaven idees pedagógiques tan avangades, que passat més de segle 
i quart, es tenen ara com a novetats filies de génits moderníssims. Si per 
damunt d’un exótic sectarisme, haguera imperat es les altures la verda
dera i desinteressada intuició de lo que a Espanya li convenia, a bon 
segur que implantat el Plan d’Estudis del Dr. Lasala, no s'hagucra que-
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dat Espanya tan arrere d’altres nacións, si no es que les haguera anat 
davant per davant.

El Dr. Lasala publicá dos Catecismes en els que es nota la seua mag
na pedagogía, i que li vallgué la següent carta ben significativa del Mi
nistre Floridablanca, la qual traslladem (1):

«Ilm. Senyor: El Rei li concedix a V. lima, son Real permís per a 
imprentar en el lloc, forma i número d’eixemplars que li parega, els dos 
Catecismes que ha compost; el Major, per a la sólida instrucció deis 
Retors, eclesiástics i gent de lletres, en els misteris, veritats i sana Moral 
de nostra Religió Cristiana; i el Menor, per a la ensenyanga de lo que deu 
creure i obrar la joventut i el Poblé fiel. I per el zel verdaderament apos- 
tólic que sugerí a V. S. I. tan lloable pensament, i per l'acert ab que ha 
portat la obra a sa deguda perfecció, me mana Sa Magestad donar-li les 
expressives gracies que reberá V. S. I. molt afectuosament de la meua 
part, peí gust que he tingut llegint-los per mi mateix, per a poder enterar 
al Rei de son mérit. D’esta Ressolució comunico en esta data el corres- 
ponent avis al Concell, i li previne no permitixea la reimpresió per sino 
per la persona o persones que feren constar per escrit i en deguda forma 
tindre llicencia de V. S. I.—Li ho participe tot a V. S. I. de orde de Sa 
Magestat per a la seua inteligencia i satisfacció, acompanyant els origi
náis deis expresats Catecismes firmats per la seua ma.—Deu guarde a 
V. S. I. molts anys. Madrid a 17 desembre de 1790.—El Comte Florida- 
blanca.—Sr. Don Fra Rafel Lasala, Bisbe de Solsona.»

(1) Arxiu parr. de Vin. «Maneta de algunas noticias» m. s. del P. Revertes, 
segue XVIII.



CAPITOL XXXIX

Vinarossencs preclars del segle XVIII. Autoritats populars.

Els Verderes, Francés i son fill Ignasi:—Autors i constructors del 
retaule de la Mare de Deu de la Misericordia, altar major de l'Ermita 
deis Sants Patróns majors de la Vila, segóns escriptura que es firmá a 
13 d’abril de 1733. Es una obra notabilíssima, digna deis Vergara de Va
lencia, ais quals s’havia atribuit per algúns, desconeixent quíns eren els 
verdaders autors.

Jaume Morales: Autor del retaule de S. Antoni Abad a l’Ermita deis 
Sants Patróns. Li encarregá l'obra el Gremi de llauradors, l'any 1722. 
Jaume Morales, aprobat el seu disseny, comenta la construcció; mes, ais 
pocs dies va morir i la continué Josep Ochando.

La Imatge de S. Antoni feta l’any 1702, i l’altar de S. Sebastiá cons- 
truit en 1717, son del mateix estil i germáns ab l'altar de S. Antoni. Per 
esta rao, no havent-se trovat fins al dia, quí siga l’autor d’eixes obres, 
s’estima molt probable que es deguen al notable escultor Morales.

Miquel Gisbert: Un altre escultor de la Vila distingit, a qui en 1758 
els llauradors li encarregaren la construcció de la peanya ais Sants de 
la Pedra S. Abdón i S. Senén, ab motiu de la major solemnitat per 
haver-se unit les tres cofraries de l'ofici en el Gremi del Salvador.

Manuel Pujol: Escultor notable a qui l’Ajuntament li encarregá la 
lápida per a la sepultura del Duc de Vendóme en la Parroquial.

Mossén Josep Febrer: Dixá en testament una casa de la plassa del 
Fossar—después del Salvador,— per a Hospital, en 1783. Aixis, del cen
tre de la Vila, pos estava l’Hospital al carrer de S. Jaume, passá a 1 aixam- 
ple, per a be de tots, de la Vila i deis pobres malalts.

Fra Francés de Vinarós: De cognom Febrer. Perleneix a la segona 
mitat del segle XVIII. En 1766 predicá en la Vila en unes funcións ex- 
traordinaries d’acció de gracies ais Sants Patróns. Fon lluiment del P.P- 
Caputxíns, en quina Orde alcangá el titol de Mestre i el cárrec de Pro
vincial. Per la seua saviduria i virtut, se’l nomená Calificador del Sant 
Ofici.

Dr. Joan Francés Garda Doménech: Naixqué a 24 maig de 1797. In
gresé en la noble Orde de cavalleria de Santa Maria de Montesa i S. Jordi 
de Alfama, en la que alcancé gran predicament, mereixent ésser nomenat 
Canonge de Gandia.
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Dr. Vicent Pasqual: Canonge de Lorca; orador de molta fama.
Fra Agustí Cabadés i Magí: Vestí l’hábit de la Real Orde de la Mercé, 

i fon Catedrátic de la Universitat de Valencia. Es distingí com escritor; 
la seua obra capdal es «Instituciones Teológicas». Naixqué en 3 d'agost 
de 1748; morí en 27 octubre de 1797.

Ilm. Dr. Rafel Lasala: Bisbe Auxiliar de l’Arquebisbat de Valencia, i 
Bisbe de Solsona. Savi eminent, a qui la Universitat de Valencia que’l 
tingué com a Catedrátic, li doná lloc entre els ilustres de la seua galería 
del Paraninfe. Va la corresponen biografía en l'Apéndix—Biografíes del 
segón tomo d’aquesta obra.

Guillem Noguera: Descendent del fundador del convent de S. Fran
cés. Es notable per l’acte humanitari que efectuá, mogut pels seus sen- 
timents cristiáns, concedint la llivertat ais esclaus que posseia, els quals 
reberen el sant Baptisme ab gran solemnitat en la Parroquial. La legalitat 
mundial de la época estava per la esclavitud. El Cristianisme suavitzava 
eixa inhumana legalitat per mig del Baptisme que implicava la llivertat. 
L'acte de Noguera es remarcable per el seu desprendiment sometent-se 
a l'csperit de la Iglesia en favor deis pobres esclaus.

Fra Pere Gonel: Religiós de S. Agustí. Fon arquitecte molt notable, 
dixant en la seua térra monuments bellíssims. Eli planejá i dirigí la 
construcció de l’Ermita de S. Gregori, les obres de desaigüe del Cami
nas per a lliurar a la Vila de inondacións d’aigües de plujes, la sacristía 
nova de la Parroquial, i Ies capelles de Sta. Victoria i de la Comunió 
del convent agustiniá de Sant Telm.

D. Josep Caries Esteller: Prestigios militar, secretari de la Direcció 
General de l’eixércit de Nápols. Conseguí per al seu poblé, que'l Papa 
Pió VI li regalara el Cos del Mártir S. Valent.

Batiste Nicolau: Escultor a qui el Gremi deis llauradors li encarregá 
l altar de l'Ermita de S. Gregori. El seu renom s’havia propagat fora Vila, 
com consta per una carta d’eixe artiste, datada a 4 mars de 1792 des de 
Peñarroya, aon construía altars per ad allí i pobles veíns, en tal any.

Fra Maxim Tomás Locella: Vestí el noble hábit de Montesa i fon 
notable escritor humanistc i savi Professor. Eli va ser el Mestre que 
dirigí els primers estudis deis seus nevots Francés Locella i Rafel Lasala, 
que tanta gloria havicn de clonar a Vinarós, l’un des de’l Concell Suprem 
cíe Castella i l’allre des de les Seus de Valencia i Solsona. L’any 1732, en 
renyida oposició, va guanyar la plassa de Mestre de Gramática de la 
Vila, que era la ensenyanga superior d’aquella época.

Fra Josep Cambra: Ingresá en la Orde montessiana, en la que so- 
breixí de manera tal que fon confessor del Rei. Ademés de la seua virtut, 
foren molt alts els seus mérits literaris que acreditá com a continuador 
de la célebre obra de Hipólit Samper «La Capilla Real de España Ilus
trada». Fon Retor de Montesa. Va náixer en 22 mars de 1660; morí en 
Carpcsa a 30 setembre de 1729.

Dr. Tomás Forner: Aplegá a ocupar el lloc de Rector del Real Colege 
de S. Miquel en Oriola. En 8 joriol de 1776 fon nomenat Canonge de la

17
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. .ja qual nova, en saver-se a Vinarós, fon celebrada 
Catedral ^^eVL’any 1781 era Vicari general, Governador Eclesiás-

tic de la Oideess1 tortosinGran savi en neis> que apiegá als cárrecs més
Br- va la seua biografiia a 1 Apéndix corresponen d’aquesta

alts de 1 bstai.
obra, seS°n Febrer de la Torre: Ocupé molts anys el lloc de primera 

de la Vila. Obtingué declarado de Noblesa en octubre de 1796. 
familia deis Febrer de la Torre, prestigiosíssima en tot el segle, 
u ‘ ' ‘ eixercí d'Alcalde en la Vila, en canviar el tradi-

Autor 
A la
perteneix el que primer 
cional régimen deis Jurats i Justicia.

D. Manuel Brusca: També obtmgue declaració Real de Noblesa en
octubre de 1796.

Familia Julián i Oset: Obtingué Real titol de Noblesa en 1777. A l’any 
següent es donava una Real provisió executoria de «Infanzón» propietat 
deis filis de D. Josep Julián i Oset.

Fra Miquel Borrás: Va pertenéixer a la Orde deis Agustíns, entre els 
quals es distingí per la seua eixemplaritat i ciencia, mereixent un lloc 
d'honor en la Historia d’aquella ínclita Orde. Morí l’any 1704, dia 5 de 
joriol, en el convent de S. Agustí de Alcira. Dell se’n ocupa extensament 
el P. Jordán en la seua «Historia de la Orden de S. Agustín en la Pro
vincia de Valencia».

D. Joan Pau Forner: L’any 1796 fon nomenat Fiscal del Concell Su- 
prem de Castella.

Ilm. Ramón Melchor Magí: Vestí l'hábit de la Real Orde de la Mercé, 
en la que conseguí gran prestigi per Ies seues virtuts i sólida saviduria. 
En 1798 fon nomenat Bisbe de Guadix, en quina Diócessi aplegá a ser 
model de Prelats. Morí a 18 febrer de 1803, en la capital de la seua Dió
cessi. Havia naixcut en la primera casa de la plassa S. Agustí frontera 
al convent, en el llens del carrer S. Tomás al Major.

Abads vinarossencs de Benijassá: Vide capítol XXXVII.
i °¿egForner: autor de la Novena a S. Sebastiá com a Patró de 
a i a, ab algúns apunts histories i de tradició. Fon gran propulsor del

seg\e 1 °e aUrac*ors * de ^es seues grans obres de la segona mitat d'este

Autoritats populars:

—Joan Forner, Jurat en 1700-1725-26-32-37.
—Sebastiá Miralles, mestre de carros, Jurat en 1700-1701 i 1705.

T7 c . ,ias Dom»ngo Mallach, notari, Jurat en 1701. Regidor en 1723- 
¿/• Escnva-Secretari en 1707-10.

—Damiá Pons, Jurats en 1702. Regidor en 1718-19-22-2441-45. 
—Diego Forner, Jurat en 1702-6-7. Regidor en 1711-12-13.
—Agustí Piera, Jurat en 1703. Regidor en 173648-60.
—Francés Aznar, Jurat en 1703. Regidor en 1714.
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—Josep Vidal, mercader, Jurat en 1704. Síndic en 1710. Regidor en
1720-21.

—Josep Bosch, Jurat en 1704-8-9.
—Tomás Bonet, Lloctinent de Justicia en 1704.
—Dr. Agustí Salvador, Justicia en 1705. Regidor en 1711-12.
—Josep Castell, Justicia en 1705, sustituint al Dr. Salvador.
—Agustí Redó, Jurat en 1705. Regidor en 1715.
—Joan Bte. Joan de Onofre, Justicia en 1606.
—Jaume Forner, Jurat en 1606.
—Joan Bte. Febrer de la Torre, Jurat austriac en 1706-7. Justicia 

borbónic en 1707. Primer Alcalde de la reforma filipenca en 1710.
—Nicolau Piera, cerer, Jurat en 1707. Regidor en 1714-22.
—Damiá Doménech, Mustassaf en 1707. Regidor en 171547-50-56-

60-64.
—Agustí Pasqual, Lloctinent de Justicia en 1707.
—Josep Quixal den Nofre, Lloctinent de Justicia en 1707.
—Joan Bte. Pasapera, pintor. Síndic en 1707. Regidor en 1728-33.
—Batiste Joan, llaurador, Justicia en 1708. Alcalde en 1718-19.
—Joan Bte. Miralles, Lloctinent de Justicia en 1708. Regidor en 1714. 
—Batiste Esteller, Jurat en 1708. Regidor en 1710-11-12-13-16-17-21. 
—Damiá Forner, Alcalde scgón en 1710. Regidor en 1731.
—Francés Trifú, Alcalde accidental en 1710.
—Gregori Gallen, boticari. Regidor en 1710.
—Dr. Agustí Esteller, Regidor en 1710-4145.
—Dr. Faustí Cruz, Assessor en 1707. Regidor en 1710-11-12-13.
—Joan Salom, Regidor en 1711-12-13.
—Gabriel Cambra, Regidor en 1714.
—Joan Lanusa, notari, Regidor en 1715.
—Agustí Reverter, Regidor en 1715.
—Josep Covarsi, Alcalde en 1716.
—Perc Pons, Regidor en 1716-17-21-25-29-37.
—Josep Traginer, Regidor en 1716-17-23-32.
—Sebastiá Joan, Regidor en 1716-17-22.
—Batiste Forner, Regidor en 1718-19.
—Francés Gombau, Regidor en 1718-19.
—Manuel Esteller, Regidor en 1719, suceint en joliol ais del mateix 

any. Baile en 1727.
—Pere Bo, Regidor ab l’anterior, i en 1720-21.
—Josep Borrel, corn els dos anteriores, i en 1720-21.
—Bertomcu Vilar, com els tres anteriors, i en 1727.
—Jacinto Pinol, Regidor en 1720-21-3547.
—Vicent Ponsá, Regidor en 1721-24-27-31.
—Josep Cervera, Regidor en 1721-29-34.
—Agustí Sabater, Regidor en 1722-28-31.
—Benet Escrivano i Esteller, notari, Regidor en 1723-30-38-52.
—Vicent Forner, Regidor en 1723-35.
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•—Josep Doménech Palau, Regidor en 1724-40-64-73.
—Josep Miralles Roldán, Regidor en 1724-28-4044-48-50-53-54-56-58. 
—Caries Doménech, id. en 1725-26.
—Francés Fomer Pujalt, id. en 1725-364 2 46.
—Sebastiá Estecer, id. en 1726-39.
—Josep Fomer Miralles, id. en 1726-33-3842 4 3 4 5 47-61-65.
—Antoni Comes, id. en 1727-30.
—Batiste Morales, id. en 1728-32-36-54-58.
—Antoni Vidal, id. en 17294449.
—Sebastiá Esteve, id. en 1729-34-384145-52.
—Agustí Monfort, id. en 1730.
—Antoni Miralles, id. en id.
—Josep Jordá, id. en 1731-39. Alcalde ord. en 1797.
—Josep Borrell, id. en 1732.
—Jaume Doménech, id. en 1733-39.
—Pasqual Miralles, id. en 17344344.
—Miquel Miralles Chaler, id en 173447-54-66-70-78.
—Antoni Ciar, id. en 1735.
—Miquel Esteve, id. en 173543.
—Pasqual Borell, id. en 173640-53.
—Sebastiá Pasqual, id. en 173749.
—Agustí Roure, id. en 1737.
—Llorens Uguet, id. en 1738.
—Sebastiá Paulo, id. en 173942-59.
—Sebastiá Doménech, id. en 174048-51-57 61.
-Joan Bte. Forner, id. en 174146 49-65-69. Síndic procurador gene

ral en 1771. Regidor en 1775-81-82.
—Antoni Covarsi, Regidor en 1742-59.
—Tomás Cervera, id. en 1743.
—Agustí Axnau, id. en 1744-52-59.
—Vicent Pons, id. en 1746.
—Batiste Miralles Qeixal, id. en 1746-48-51-55-56.
—Batiste Gombau, id. en 1749-55.
—Dr. Pere Antoni Cruz, abogat, id. en 1750-54-63-81-82-93. Alcalde en

1771-76.
—Agustí Cervera, Regidor en 1751.
—Batiste Miralles Roldán, id. en 1751-62. 
—Vicent Doménech, id. en 1752-65.
—Josep Pasqual Llorach, id. en 1753-57-58. 
—Agustí Corrau, id. en 1755-61-98. 

romas Forner, id. en 1755-62-69.
Josep Blanchadell, id. en 1756.

._pranr- Fr^ncés Covarsi, id. en 1757-65-71-89.
-Joa^ ^f’ Íd‘ en 1757-77-86-87.
-Vicem Estell ' Íd- en 1758’89-

er- id. en 1758.



HISTORIA DE VINAROS 261

---- Josep Miralles Fomer, id. en 1760-63-68-73-75.
---- Domingo Forner, id. en 1760-68-69-72-79-80.
.—Josep Comes, id. en 1761.
---- Francés Escrivano, id. en 1762-66. Alcalde en 1775-80-81-82.
---- Batiste Piñol Plater, Regidor en 1762. Alcalde en 1767.
---- Josep Forner Segarra, Regidor en 1763-70.
---- Sebastiá Rosso, id. en 1763.
---- Dr. Antoni Tarrago, Regidor en 1764. Alcalde ord. en 1790.
-----Batiste García. Regidor en 1764-71-78. Lloctinent d’Alcalde en 1796.
---- Maximiá Morales, Regidor en 1766-91.
-----Sebastiá Redó, id. en 1766.
-----Francés Reguart, notari, id. en 1767-73-83.
-----Ildefóns Miralles, id. en 1767-83. Alcalde de Monte segón en 1791.

Alcalde ordinari en 1796.
-----Sebastiá Chaler, Regidor en 1767-76. Alcalde de Monte en 1784-

85-89.
-—Miquel Doménech, Regidor en 1768. Alcalde de Germandat en 1771.
---- Cristófol Agramunt, Regidor en 1768-74-81-82.
-----Sebastiá Miralles de Josep, id. en 1769-83. Alcalde de Monte se

gón en 1786-87.
-----Cristófol Cavaller, Regidor en 1770.
-----Francés Miralles de Batiste, id. en 1770-74.
-----Josep Brau, id. en 1771.
-----Domingo Arnau, id. en id.
-----Josep Escura. Tinent d'Alcalde en 1771. Regidor en 1778-84-85. Al

calde de Monte en 1794.
-----Tomás Forner, Regidor en 1772.
-----Sebastiá Miralles Pujal, id. en 1772-76.
-----Josep Planosa, id. en 1773.
-----Joan Bte. Borrell, notari, id. en 1774.
-----Antoni Maspóns, id. en 1774-79-80.
-----Sebastiá Reverter, id. en 1775-84-85.
-----Cristófol Sabater, id. en 1775-79-80. Alcalde de Monte en 1791.
-----Josep Juan Mercé, Regidor en 1776.
-----Benet Cervera, id. en id.
-----Damiá Pons Roger, id. en 1777.
---- Francés Miralles Seret, id. en id.
---- Pasqual Doménech, id. en id.
-----Francés Esteve, abogat, Alcalde en 1777.
-—Bertomeu Querol, Regidor en 1778-84-85.
-—Josep Forner de Josep, Alcalde en 1778. Regidor en 1794.

Batiste Lleonart, Regidor en 1779-80.
—Tomás Piera, Alcalde en 1779. Síndic Personer General en 1786-87. 
-—Agustí Quixal, Regidor en 1781-82. Alcalde de Monte de 1790-94.

Josep pons Roger, Alcalde ordinari en 1783-99. Regidor en 1790. 
---- Joan Bte. Arnau de Batiste, Regidor en 1783.
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—Agustí Juan de Bertomeu, Síndic Procurador general en 1783.
—Agustí Esteller de Agustí, Lloctinent d'Alcalde en 1783. Alcalde 

Monte en 1786-87. Regidor en 1790.
—Josep Miralles de Batiste, Alcalde de Monte en 1783. Regidor en 

—Pere Pons, escrivá en 1783.
—Agustí Esteller de Pere, Alcalde ord. en 1784-85-92.
—Josep Lacruz, Regidor en 1784-85. Síndic Procurador general en

1791.

1790.
—Josep Piñol, Síndic Pr. Gral. en 1784-85.
—Agustí Giner, Loct. d’Alcalde en 1784-85.
—Joan Bte. Febrer i Ferrán, Alcalde ord. en 1786-87.
—Agustí Sabater, Regidor en 1786-87.
—Silvestre Gassó, id. en id. id.
—Sebastiá Farga, id. en id. id.
—Miquel Forner de Gila, Lloct. d’Alcalde en 1786-87. Alcalde de Mon

te en 1792.
—Ramón Sales, Regidor en 1788.
—Josep Doménech, id. en id.
—Agustí Miralles Fortuño, id. id. Alcalde de Monte en 1792.
—Tomás Esteller, id. id.
—Agustí Albiol, id. en 1789.
—Pere Meseguer, id. en 1790.
—Joan Bte. Fraile, id. id.
—Francés Paulo de Llorens, Alcalde de Monte en 1790. Regidor en

1796.
—Caries Esparducer, Lloct. d'Alcalde en 1790.
—Francés Lluis Julián, Alcalde ord. en 1791-95.
—Agustí Ribera, Regidor en 1791-98.
—Batiste Gaso, id. en 1791.
—Pere Vicent Guarch, Síndic Per. Gral. en 1791. Regidor en 1798.
—Pere Doménech de Josef, Lloct. d’Alcalde en 1791.
—Sebastiá Forner, abogat, Regidor en 1792.
—Agustí Bordes, id. en 1792-97.
—Tomás Agustí Obiol, id. en 1792-97. Sin. Personer general en 1794. 
—Josep Forner de Tomás, id. en 1792.
—Agustí Darder Mayor, Síndic. Pers. Gral. en 1792.
—Francés Rabasa, Lloct. d'Alcalde en 1792.
—Nicolau Doménech, escrivá, Alcalde ord. en 1793.
—Josep Oliu, Regidor en 1793.
—Josep Gombau, Regidor en 1793-94-98. Alcalde de Monte primer 

en 1797. "
—Tomás Agustí Chaler, Regidor en 1793.
—Batiste Albella, Síndic Per. Gral. 1793-98.
—Felip Enrich, Lloct. d’Alcalde en 1793.

Domingo Doménech, Alcalde de Monte en 1793.
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—Josep Rita, Alcalde de Monte primer en 1793. Regidor en 1794. 
—Dr. Jaume Miralles, abogat, Alcalde ord. en 1794.
—Agustí Pasqual, Regidor en 1794. Síndic Personer general en 1799. 
—Josep Mayo, Regidor en 1794-99.
—Agustí Gombau, Síndic Personer general en 1794. Lloctinent d'Al- 

calde en 1797.
—Francés Agramunt, Lloctinent d’Alcalde en 1794.
—Sebastiá Covarsí, Regidor en 1794.
—Josep Boix, id. en id.
—Domingo Cabadés, id. en id.
—Nicolau Ballester, Personer en 1795.
—Isidor de Arce, Diputat primer en 1795.
—Batiste Dufort, cerer, Regidor en 1796.
—Cristófol Clapes, id. en id.
—Manuel Calsada, id. en id.
—Pasqual Miralles, Personer en id.
—Francés Doménech de Jaume, Alcalde de Monte primer en id.
—Joaquim Bordes, id. id. segón, en id.
—Nicolau Doménech, Regidor en 1797.
—Domingo Doménech de Cristófol, id. en id.
—Manuel Costa, Síndic P. G. en id.
—Joaquim Farga, Alcalde de Monte segón en id.
—Manuel Escrivano, Alcalde ord. en 1798.
—Caries Pinol, Diputat en id.
—Francés Alsina, id. en id.
—Agustí Reverter, Regidor en 1799.
—Sebastiá Paulo de Sebastiá, id. id.
—Joaquim Cervera, Lloct. d’Alc. en id.
—Cristófol Sabater, Ale. de M. primer en id.
—Josep Antoni Redó, id. id. segón en id.

Lloctinents de Comanador:

—Antoni Mas, en 1706.
—Josep Borrás, en 1709.
—Josep Bertomeu, en 1716.
—Manuel Esteller, en 1731.
—Dr. Tomás Salvador, en 1766. 
—Joan Bte. Lasala, en 1770.
—Agustí de Pinedo en 1782.



APENDIX DE DOCUMENTS

CARTA-POBLA DE VINAROS

Document núm. 1

D. Gil d'Atrossillo, alcayt de Peniscola, per manament del Rei En Jau- 
me I, dona Bynalarós a Grinyó Ballester i 50 pobladors, per furs i 
costums de Zaragoza. II dies remanssis de mensis Septembris (29 
de setembre) 1241. Confirmado del Conqueridor en Lleida XIII ¡ca
lendas mars, 1241. Arxiu munídpal de Vinarós, pergamí original 
0’24 X 0'30 cm. enquadrat en un marc.

«Notum sit cunetis presentibus et futuris. Quod Ego don Gil datros- 
sillo. Alquayt de peniscola per mandato dominj Regis. dona et concedo 
uobis. Grignon balester. J.a Alqueream qui nochatur. bynalarós jn termj- 
no peniscola, com uobis. Quinquaginta populatores cremeus (?) popu
lares qui Abet Afrontaciones. prima parte la Mar. de secunda parte el 
Riuo de. Oyl de cuna, de tercia parte cum termjno de qeruera. et jn 
quarta uero partís cum Riuo de Oliua. Sicu Iste Afrontaciones jncludunt 
uel djujdunt sic damus. uobis et uestris. per sécula cuneta. Et deciam 
damus uobis. Quinquaginta et quatuor sortes jn Lamarjal de peniscola.

Et super totum istum dono ego. don Gil Autis ut faciatis Molendino 
jn quaqumque locum uolueritis jn termjno de uadjto, et detis per deuan- 
dito Molendjno decjma. Ad Eclesiam de peniseoíe et Ad Dominj Regis 
quoque Anno Ad festum sancti Micharíjs. j. kaficium. de trigo, et. j. kafi- 
cium. de ordjj. et Abeatis illum uobis et uestris per sécula cuneta. Et 
uolo ut habeatis eclesiam et Fornum et fabrecham. Saluos dyrectos de 
Dominj Regis. et. uos omnes populatores sitis franchi et liberi ex omni 
mercadería et per mare et térra de leuda et de peaderja. ex djrecto Do
minj Regis, et uos detis deeymam et primicyam legaliter. pañi, et ujnj et 
oley et de omnj Alias rebus. Ita quod predictam Alqueriam uos et uestri 
Abeatis el possideatis et expletetis secure et jn tegre per fuerum 
suedinem qiuitatis. Cesar-augusta. et nulus Ausus sit uobis pignorare msi 
debitor uel fiducium.

Facta carta Mensse Septenbris. ij. dias remanssis de mensis Septen- 
bris. Anno domini. M.°CC.° Quadrajesimo. j.

Signum Egidius de Atrrossillo -f qui hoc laudo concedo et firmo, 
et testes tes firmare rogo. Flujus Rey testes sunt Arnaltdus de cardona

et con-



HISTORIA DE VINARÓS 265

justicia Signum H-----Signum Ramundus de belmot H------Signum petrus
Rosulon + vicinj peniscole.

Signum + Jacobi dei gracia Regis Aragonum Maioricarum et Valen- 
cie Comitis barchinone et Vrgelli et Domini Montispeli qui predictam 
donacionem laudamus concedimus et confirmamus sicut. superius 
tinetur, apositum in ylerda XIII kalendas Marcii Anno natiuitatis domi
ni. M.ccxl. secundo, per manum Guillemoni scribe mandato domini Regis.

+ Signum Martinus Roldani qui per mandato dominj Egidjj de Atr- 
rossillo hoc scripssit et de manu mea hoc Signum + fecit et jn duode- 
gima Ijnea. ubi dicitur ciui... decima ljnea literas rasis».

Nota: A I original precedix la confirmado real a la signatura nota
rial, per aprofitament de l’espai entre aquesta i el texte, segóns mossén 
Betí. Este trasllat está compulsat ab el que feu l’Arxiver general de Mon- 
tesa Fra. D. Vicent Sales a 19 desembre de 1796, a petició de Guillem 
White, Apoderat gral. del Comanador Duc de Sedavi (Copia de l’escrivá 
Pere Barragán, Arxiu mun. de Vinarós, carpeta núm. 17); i ab el trasllat 
de D. Manuel Betí, Arxiprest de S. Mateu («Boletín de la S. Castello- 
nense de Cultura» 1923 quad. según). Al capítol III d’este tomo, es fan 
algunes consideracións que convé tindre en cónter.

con-

Document núm. 2

Fra Berenguer de Cardona, Mestre del Temple en Aragó i Catalunya, 
i altres frares, a Garda Venrell i demés habitants presents i esdeve- 
nidors de Vinalaroq. — Donen a perpetuitat un forn en dita vita a 
canvi d'un cens de trenta sous reais de Valenda de pensió. — Pe- 
nyíscola. — 29 agost 1297 (IV kal. Septembres). — Copia jeta a 29 
febrer 1299 (II. kl. Mari, anno Domini 1298). = Arxiu munidpal de 
Vinarós. Pergamí. Trasllat d’En Lluis Revest Corzo, del Cos ofidal 
d'Arxivers. 1927.

«Hoc est translatum bene et fideliter sumptum videlicet ij kalendas 
marcij anno domini Millesimo cc.''Xc.° octauo. A quoddam instrumento 
publico Cuius tenor talis est. In dei nomine et ad eius honorem Nouerint 
vniuersij Quod nos Frater Berengarius de Cardona magistro (sic) domo- 
rum milicie templi jn Aragonis et cathalonia de consilio et assensu fratris 
berengarij de mnut tornesij Comendatoris de Sarayena fratris beren- 
garij de pulchro visu fratris bertrandi de Ribes altes Fratris Egidi petri 
detaragona capellani nostri et Fratris berengarijj de gilida per nos et 
omncs successores nostros Cum testimoni (sic) huius presentís publici 
instrumenti perpetuo valituro Dainus tradimus concediums stabilimus

rellj jachobo botareylli Bartholomeo puyades 
Guillelmo ferrarij Saluatori debaot Guillelmo siurana Et Raymundo sco- 
lani habitatoribus vinalarog presentibus et hanc stabilicionem recipien- 
tibus Et ómnibus alijs vniuersis et singulis hominibus habitantibus modo

ad censum vobis Garcie ven
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epresenti uel decetero habitaturis jn villa et termino deuinalaro? 
tris successoribus perpetuo. Quoddam furnum nostrum in quo uos et 
dicti homines vtiminj quoquere panem quod nos habemus indicta villa 
deuinalaro? In quo uos et dicti homines dicti loci presentes et futuri 
possitis quoquere panes franche et libere et de quibus panibus nobis uel 
successoribus nostris aut Fratribus templi Racione puie uel alia aliqua 
racione seruiciij nichil teneaminj daré tamen teneatis eum uestris pro- 
prijs sumptibus perpetuo condirectum Et ous et uestri tam presentes 
quam futuri teneamini nobis daré pro censu eiusdem furni Triginta soli
dos Regalium valencie Annuamarie menssis febroarij Et sic uos omnes 
homines presentes et futuri dicti loci habeatis teneatis potim soluendos 
perpetuo infesto purificacioneis Beate ssideatis et expletetis dictum fur
num perpetuo ad dandum vendendum alienandum jmpignorandum et ad 
omnes uestras uestrorumque voluntates qui uel quibus uolueritis excep- 
tis militibus et sanctis Saluo tamen nobis et successoribus nostris et Fra
tribus milicie templi idicto censu dominio laudimio et fatica et omn alij 
(sic) juri nostro censuali jn ómnibus et per omnia secundum forum va
lencie. Dequo furno modo depresenti Cum hoc publico instrumento per
petuo valituro vos et dicti homines dicti loci presentes et futuri jntene- 
donem et corporalem possessionem mitimus et transportamus Vt melius 
sanius et vtilius potest dici uel intelligi uestro bono jntellectuj et uestro- 
rum Promitentes ipsum furnum uobis et dictis hominibus dicti loci 
presentibus et futuris semper facere habere et tenere et in pace possidere 
contra omnes personas In Cuius Rey testimonium et ad maiorem eciam 
firmitatem nos magister predictus presentem paginam sigillo nostro ce- 
reo pendenti sigillamus Ad hec autcm nos dictus Garcie venrelli jachobus 
botareylli bartholomeus puyades Guillelmus ferrarij Saluatorem de baot 
Guillelmus siurane Et Raymundus scolanj per nos et omnes homines 
habitantes et habitaturi dicti loci Recipimus auobis Domino Fratre be- 
rengario de Cardona magistro supradicto dictum furnum ad dictum 
sum Prominentes ipsum tenere condireccione perpetuo Et dictum 
sum uobis et successoribus uestris fratribus templi Annuatim soluere 
jndicto festo beate marie. Et omnia alia attendere et complere subdictis 
condicionibus et modis sunt omnium bonorum nostrorum et dictorum 
hominum -f num Fratris berengarij de pulchro uisu s[ig] 4- actum penis- 
cole iiij° kalendas septembres anno domini M.°cc.°xc0 séptimo. S[ig] + 
num Fratris berengarij de Cardona magistri predicti s[ig] + num fratris 

erengarij demunt tornesij comendatoris de sarayana s[ig] presencium 
et tuíunun ubique obligacione. Qvod est num fratris bertrandi de ribes 

tes sugj + num fratris berengarij de gilida nos omnes predictorum 
cfip-l 'f °mma predicta et singula laudamus concedimus et firmamus 
barthotomTnVCrnrellÍ S[i§] + num Jacobi botarelli s[ig] + num
lMtorisdebaotysreSlSCÍgln+ nUm Guillermi ferrariÍ S[ig] + num sf. 
scolani nos omn lg num Guillelmi siurane s[ig] -f- num Raymundi 
Predicte presen^ preclictorum Qui hec per nos et per dictos omines ville 

ues et futuros

et ves-

cen-
cen-

concedimus et firmamus.
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Testes fuerunt huic instrumenti vocati et rogati Ferrucius ferre pe- 
trus meyans et Stephanus de falcho Sig + num Berengarij scribe publici 
notarii peniscole Qui hec scribsit cum supraposito in XVJ linea vbi legi- 
tur Fratris et clausit loco die et anno prenotatis.

Sig -f num Stephani de falcho notarii publici Qui hoc translatum 
translatatuit cum raso et emendato in ultima linea vbi dicitur predicte 
Et cum originali de verbo ad verbum bene et fideliter comprobauit. Et 
clausit die et anno in prima linea huius translati contenti.»

Document núm. 3

Fra Pere de Thous, Mestre de Montesa, al Justicia, jurats i síndics de 
Vinalaros. — Promet que cas de anular-se la segregado de Vinalaros 
del Castell de Paniscola i sa constitució en municipi autónom, no 
estará obligada la vila a pagar els mil vint sous anuals que seis van 
imposar en ferse la segregado. — 20 giner, 1359. — Confirmado del 
Comanador de les Coves. — Vilanova, 4 febrer, 1359. — Id. deis al- 
tres Comanadors i frares. — Valencia 8 febrer, 1359. — Id. del Capí
tol de Montesa, 28 maig, 1359. = Arxiu municipal de Vinarós. Per- 
gamí. Trasllat per En Lluis Revest Corzo, del Cos oficial d'Arxivers. 
1927.

«Conexeran tots Que Nos Frare Pere de thous per la gracia de Deu 
humil Maestre déla Casa déla Caualleria de santa Marja de Montesa / 
Attenents nos ab Carta o priuilegi nostre feyt per lo notari deius scrit 
/ Disapte a deenou dies del present mes de Giner del Any present et deius 
scrit / ab gran et matura delliberacio et consell hauer separat / diuisit et 
departit lo loch nostre de vinalaro? et termens de aquell déla vila termé 
et jurediccio nostra de Paniscola atorgants al dit loch de vinalaros terme 
atermenat et tota Jurediccio Ciuil et Crimjnal et mer et mixt Imperi 
segons que en la dita Carta mjlls et pus largament les dites coses son 
contengudes / Attenents encara que los feels et amats nostres en Pere 
Maestre justicia en Guillem uiues Narnau torres Jurats del loch de vina
gro? del any present en Guillamo soler en Pere forner en Guillamo cara- 
many sindichs déla vniuersitat del dit loch en bernat torres en Guillem 
uilalbi en perico mjr en domingo san? en bernat pujalt en Pere narbo 
Michelet auella Guillem foix bernat domenech pere texador bernat bota- 
rell Guillamo berlhomeu Mascaros berthomcu Domingo albert Guillamo 
lebra Domingo vilalbi berant lebra Domingo miralles Arnau castello ber- 
thomeu caramany pere rouira berenguer guaualda Guillamo nicolau ber
nat prima bartholj lebra Ramón domenech Michel domenech Ramón 
plana berenguer miralles domingo calbo lorenz uilalbi domingo gaualda 
et en pere vilalbi et molts daltres prohomens et bons homens del dit loch 
concordablement per si et en nom déla vniuersitat del dit loch per la 
gracia per nos aells feta per rahon déla dita separacio diuisio etdeparti- 
ment de termens et jurediccio hauer promes pagar et donar cascun any
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a nos et anostre orde empertots temps en la festa déla Natiuitat de nostre 
senyor Mil vjnt solidos reais de valencia segons que en vna Carta publica 
feta per lo notari deius scrit huy en lo present dia les dites coses Iarga- 
ment contengudes Et com los dits Justicia Jurats et prohomens del dit 
loch de vinalaro? segons que anos han demostrat etdit se dupten es te
men que si peruentura 50 que deus no vuylla per alcun temps daci auant 
Ies dites separacio et diuisio per nos fetes del dit terme et jurediccio déla 
dita vila de Peniscola eren reuocades cassades o anullades per alcuns 
senyors o altres persones en qualseuol manera ells dits justicia jurats et 
prohomens presents et esdeuenidors et la dita vniuersitat et singulars del 
dit loch de vinalor? et los lurs suc?essors no romanguessen obligáis pa
gar la dita quantitat Et haien nos suplicáis humilment que la dita nostra 
jntencio sobre lo dit dupte los deguessen declarar Et nos la lur supplica- 
cio benignament admesa segons ques pertany volents lo dit dupte remou- 
re etquels dits justicia jurats prohomens et vniuersitat en les dites coses 
no sien enganats com no sie cosa justa ni consonant a raho que encars 
quela dita diuisio et separacio de termens et jurediccio fosper alcun 
temps trencada cassada o anullada los dits justicia jurats prohomens et 
vniuersitat paguassen ladita quantitat anos ne anostre orde Emperamor 
da?o per tenor déla present publica carta totstemps en sa for?a valedora 
et no reuocadora de volentat consentiment et fermament del (sic) tots 
et sengles Comanadors et frares de nostre orde dauall nomenats capitols 
per nos ajustat segons que es acostumat Specialment de consell volentat 
et fermament del honrat religios frare Arbret de thous Comanador ma- 
jor de Muntesa et de Peniscola de frare Gocalbo martinez de peralta 
Comanador déla tinenca nostra deles Coues de vjnroma de frare Guillem 
de blanes Comanador déla tinenta de Culla de frare Galceran del orde 
Comanador deles cases nostres de Burrjna de frare Johan despejo Clauer 
de Montesa Comanador de Cuecha et de Cylla de frare Arnau de jardi 
comanador de perpunchen de frare bernat de bessella Comanador de 
Onda de frare Guillem dauinyo Comanador de Ares de frare Martinez 
Julianez de morera comanador de vilafamez de frare Galceran de tous 
Comanador de xiucrt de frare Pere olomar prior deles cases nostres de 
valencia de frare Pone vila prior nostre de frare johan vila regidor déla 
Ecclesia de Montesa de frare johan loppez de frare johan de termens 
companyons del dit Comanador major de frare Galeas de blanes com- 
panyo del dit Comanador de Cuylla de frare Michel [ foradat ] companyo 
del dit clauer de frare Ramón de jardi companyo del dit Comanador de 
perpunchen de frare francesch Sallen companyo del dit Comanador Don- 
da de frare Alfonso dollo companyo del dit Comanador dares de frare 
Jacme de nachara companyo del dit Comanador de vilafamez de frare 
Ramón Guillem scriua companyo del dit Comanador de xiuert Et encara 
ab consell consentiment et fermament deis frares del Capítol del Con- 
uent de Muntesa es asaber de frare jacme cabestany sots prior del dit 
Conuent de frare Bernat de nabas sots comanador et sots clauer de Mun
tesa de frare Roy diez de roges de frare Michel de roda segrista de frare
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Guillem ballester cantor de frare johan adam piatancer de frare bemat 
pon? sois cantor et enfermer de frare Anthoni de perelada de frare pere 
valenti de frare Inyego de cagra de frare Sancho despejo de frare bernat 
uidal et daltres molts frares del dit orde prometem et en bona fe co- 
nuenjm per nos et per los nostres successors presents et esdeuenjdors 
et per lo dit orde Et atorgam ais dits justicia jurats et prohomens sin- 
dichs et vniuersitat del dit loch de vinalaro? presents etesdeuenidors et 
allu[r]s successors empertots temps et al notari deius scrit aixi com 
apublicha persona en nom loch et ueu de tots aquells deis quals se per- 
tany pertanyer pot et deu legitimament stipulant et reebent que si per 
uentura la concessio deis dits terme et jurediccio per nos fetta aldit 
loch de ujnalaroz departjnts aquell del (sic) vila terme et jurediccio de 
Peniscola en et per alcuns temps per nos o per altre qualseuol persona en 
juhi o fora juhi sera tolta reuocada cassada o anudada Aixi per dret com 
per altre qualseuol raho Enaxi quels dits justicia jurats e prohomens del 
dit loch de vinalaro? perdcssen aquella que enaquest cars los dits justicia 
jurats prohomens et vniuersitat del dit loe de vinalaro? no sien tenguts 
pagar anos ne anostre orde los dits Mil vjnt solidos Ans uolem que en 
lodit cars la dita obljgacio et Carta per ells fetta déla dita quantitat ro- 
manga et sia cassa et vana et no haie nj obtinguen neguna fermetat for?a 
nj valor o eficaria (sic) alcuna en juhi o fora juhi nj de aquella nos nj 
nostre orde nos puixam alegrar (sic) nj valre en neguna manera en cort 
o fora cort com de certa scicncia vullam la dita Carta en lodit cars esser 
hauda per nulla et per no fetta Et los dits justicia jurats prohomens et 
vniuersitat del dit loch de vinalaro? presents etesdeuenidors encars quela 
dita jurediccio et atribucio de termens perdessen segons que es dit no 
sien tenguts de pagar ladita quantitat segons que dit es Ans sien quitis 
et excmp[t]s de aquella segons que eren Ans déla dita separacio etdiui- 
sio Com nos de certa scicncia ara per lladonchs absoluem los dits justi
cia jurats bons homens et vniuersitat de totes Ies dites coses els reme
ten: tota accio questio peticio et demanda aixi Ciuil com Criminal et 
altra qualseuol que contra ells et la dita vniuersitat etbens llurs pogues- 
sem moure o fer per la dita raho ais quals dits clams demanda accio et 
peticio de present Rcnunciam segons que milis se pot dir ecriure et en- 
tendre aprofit dells etdels seus prometents res nomenys que contra les 
dites coses o alcuna de aqucllcs no vendrem per nos o per jnterposada 
persona Ans per les presents manam atots et sengles Comanadors et fra
res del dit orde et altres qualsseuol sotsmesos nostres quela present 
Carta obseruen el facen obseruar et no contrauinguen si déla nostra gra
cia et amor confien Entestimoni déla qualcosa ne manam fer la present 
Carta ab nostre segell pendent segellada laqual cosa fon fetta enlo loch 
de benicastlo Ditmenge a vint dies del mes de Giner del any déla Nati- 
vitat de nostre senyor Mil Treents Cinquanta Nou sen-f yal de nos Frare 
pere de thous per la gracia de deu humil Maestre déla casa déla Caualler- 
ja de santa Maria de Muntesa. sen + ayls de nos frare Arbret de thous 
Comanador major de Muntesa et de Paniscola de frare Go?albo martinez



JOAN M. BORRAS JARQUE270

de peralta Comanador déla tinenca deles Coues de frare Guillem de bla- 
nes Comanador déla tinenga de Cuylla de frare Galceram del orde Coma- 
manor deles cases de burrjana de frare johan despejo Clauer de Montesa 
Comanador de Cuecha etde Cilla de frare Arnau de jardi Comanador de 
perpunchen de frare bernat de bessella Comanador donda de frare Gui
llem dauinyo Comanador dares de frare Martínez Julianez de morera 
Comanador de vilafamez de frare Galceran de thous comanador de xiuert 
de frare pere olomar prior deles cases de valencia de frare pone vila 
prior del dit Senyor Mestre de frare johan vila Regidor déla Ecclesia de 
Muntesa sen+yals de nos frare johan loppez frare johan de termens 
frare Galeas de blancs frare michel de roda frare Ramón de jardi frare 
francesch sallen frare Alfonso dollo de frare Jacme de nachara de frare
Ramón Guiifem scriua S[en]+yals de nos frare Jacme cabestany sots- 
prior del dit Conuent de Muntesa de frare Bernat de nabas sots Coma
nador etsots clauer de Muntesa de frare Roy diez de Roges de frare Mi
chel de roda segrista de frare Guillem ballester cantor de frare Johan 
adam piatancer de frare Bernat pone sots cantor et enfermer de frare 
Antonj de peralada de frare pere valenti de frare Enyego de gagra de 
frare sancho despejo etde frare Bernat vidal tots e cascuns de nos Qui 
les dites coses fermam loam et aprouam.

Testimonis foren presents los honrats en Guillem guasch saui en 
dret Canonge de barchinona en pere Mallorcha habitador déla Ciutat de 
Tortosa Namau guiot vehin déla vila de Sent Matheu en en Michel mo- 
rato et en Domingo brienco vehins del loch de benicastlo.

Apres daco dilluns a quatre dies del mes de febrer del Any déla Na- 
tiuitat de nostre Senyor Mil Treents Cinquanta Nou en lo loch de vila- 
noua en presengia del damunt dit senyor Mestre en poder de mj en ferrer 
casalduch notari dauayll scrit Et en presencia deis honrats en Guillem 
galgeran senyor de la Serra den perico de thous del dit loch et den beren- 
guer cathala albochacer et den Arnau gescorts et den jaeme gelat uehins 
de sent Matheu testimonis aaquestes coses appellats et demanats lodit 
honrat religios frare Gocalbo martinez de peralta Comanador de la ti
nenca deles Coues lest dauant si et los testimonis damunt dits per mi dit 
notari de punt a punt lo dit contráete déla primera ljnea entro enla 
darrera aaquell donat a entendre ferma loa et aproua la present Carta 
segons la sua seria el tenor aixi com abe et justament et agran profit et 
utilitat deis dits bons homens de vinalaroc fetta En semblant manera 
apres dago diuendres a huyt dies del present mes de febrer enlany déla 
Natiuitat de nostre senyor Mil Treents Cinquanta nou en la Ciutat de 
valencia en les cases de alberch etde habitacio qual damuntdit senyor 
Maestre et son orde han enla dita Ciutat 
Maestre et en poder de mj dit notari. Et 
gelat et den pedro de roa vehins de sent Matheu et den Domingo aliaga 
etden Paschual galindo Donda etden Bernat gargila Ciutada de valencia 
testimonis aaquestes coses appellats demanats aplegats et ajustats enles 
dites cases a Capítol segons que es acostumat es asaber los damuntdits

del dit senyoren presencia
encara en presencia den jacme
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honats religiosos frare Arbret de thous Comanador major de Muntesa 
etde peniscola frare Guillem de blanes Comanador déla tinenca de Cuylla 
frare Galceran del orde Comanador deles cases de Burrjana frare Johan 
despejo clauer de Montesa Comanador de Quecha et de Cilla frare Amau 
de jardi Comanador de perpunchen frare Bernat de besella Comanador 
Donda frare Guillem dauinyo Comanador Dares frare martinez julianez 
de morera Comanador de vilafamez frare Galceran de thous Comana
dor de xiuert frare pere olomar prior deles cases de valencia frare johan 
vila regidor déla Ecclesia de Muntesa frare johan loppez frare johan de 
termens frare Galeas de blanes frare Michel de roda frare Ramón de jar
di frare francesh sallen frare Alfonso dollo frare Jacme de nachara frare 
Ramón guillem seriua hoydes les dites coses contengudes enla Carta 
o contráete damunt dit lo qual per mj dit notari dauant los fon lest de 
punt a punt et donat aentendre tots en semps etcascun persi et perlodit 
orde loaren aprouaren et ra[ ti jijearen lo present contráete o Carta da
munt dita axicom abe et justament fetta et agran profit et utilitat del dit 
loch de vinalaroz et deis habitants en aquell. Et apres daco dilluns a vjnt 
huyt dies del mes de Mayg del any déla Natiuitat de nostre senyor Mil 
ccc Cinquanta Nou en lo Coucnt de Muntesa en presencia del damuntdit 
senyor Maestre en poder de mj dit en ferrer casalduch notari Et en 
presencia encara den Bernat gargila Ciutada de valencia den pere de 
belloch et den Sancho boyl uehins de £eruera et den Andreu cerda uehin 
donda den bernat ferrer et de Bernardo ferrer son fill piquers déla Ciutat 
de xatiua et den Amau de mongonis vehin de Muntesa testimonis aaques- 
tes coses appellats etdemanats et en Capítol tocada campana segons que 
es acostumat ajustats et convocáis enla ecclesia del dit Couent los hon- 
rrats religiosos frare jacme cab[e]stanv sots prior del dit Couent frare 
bernat de nabas sots Comanador et sots Clauer de Muntesa frare Roy 
diez de roges frare Michel de roda sagrista frare Guillem ballester cantor 
frare johan adam piatancer frare bernat pone sots cantor et enfermer 
frare Anthoni de peralada frare pere valenti frare Enyego de cagra frare 
sancho despejo frare bernat uidal et molts altres frares del dit orde allj 
estants et Capítol fahents etcelebrants segons que dit es etes acostumat 
hoydes et enteses les dites coses et Carta damunt-dita de punt apunt la- 
qual permj dit notari en presencia de tots los damuntdits et enlo dit 
Capítol fon lest (ilegible) donat aentendre tots en semps et cascun per 
si aprouaren ratificaren loaren et confirmaren ladita Carta ettotes les 
coses en aquella contengudes axi com abe et justament feta et atorgada 
per lo dit senyor Maestre aldit loch de vinalarog ethabitants en aquell 
presents et sdeuenidors.

Sen + yal demj en ferrer casalduch notari publich del dit senyor 
Maestre et per auctoritat real per tota la térra etsenyoria del senyor Rey 
Darago Quj ales dites coses fuy present en lo dit loch de benicastlo de 
Vilanoua de Valencia et de Montesa et aquelles scriure fiu ab ras et es- 
mentat en la xxxiiij ljnea on es dit xiuert etper manament del dit senyor
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Maestre en la present carta lo segell pendent del dit senyor posi et cloy 
etsubsignj en loslochs dies et any damunt declarats.»

Nota: El pergamí d'aquesta Carta te'ls forats per passar-hi el cordó 
del segell.

Document núm. 4

Es anul-lada, a petició de Vinarós, la partició ab Penyíscola i el censal 
de mil i vint sólidos (1). — Fra Pere de Thous, Mestre de la Casa de 
la Cavalleria de santa María de Muntesa. — Sent Matheu, 7 octubre 
1363. — Conformitat de Paniscola, 30 giner 1364. — Id. de Vinalalog 
26 juliol 1364. = Arxiu municipal de Vinarós, carpeta núm. 22. Per
gamí de 75 cm. alt, per 72 cm. ampie. Trasilada! peí Canonge Dr. D. 
Manuel Rius Arrufat. 1928.

«En nom de Deu sie et día sua gracia: Conexau tots Que com lo molt 
Reverent et Religios — honest baró et senyor lo senyor ffrare Pere de 
Thous per la gracia de Deu molt digne mestre de la Casa de la Cavalleria 
de santa maria de Muntesa ab Carta publica o privilegi hagucs separat lo 
loch de Vilanaro? de la vila e terme / de paniscola donant el atribuint 
a quell dit loch de vinalarog terrenc atermenat e tota jurisdicció civil et 
criminal et mer et mixt imperi segons et per la manera que en lo dit pri
vilegi es contengut per rahon de la qual separacio et divisio la universitat 
del dit loch de vinaralotj faria al dit senyor cascun any en la ffesta de la 
Nativitat de ntre. senyor / mil i vint sodts. censáis o p ais de la
qual separacio e divisio la universitat e prohomens de la dita vila de 
Paniscola se tengueren molt per agreuiats dients la dita separacio e divi- 
sió no poder esse feytes en periudici lur. Com lo dit loch de vilanaro? 
sie en e dins lo terme e terrenc de Paniscola e tota la jurisdicció Civil e 
/ criminal sie en un principi del dit loch e se practiques peí justicia e 
vila de piniscola e aixi es estat tot temps dici atras que memoria de ho- 
mens no es en contrari acostumat segons que en al tres pretesses cartes e 
scriptures les dites coses se devien esser contengudes. Et com los bous 
homens e universitat del dit loch de vi/lanarog se tinguen en molt per 
agreuiats en dit paguo del dit cens com per pregarar aquell higuesen a 
fer maullevats e grans intereses e usures la qual cosa tornaua a gran 
dampnatge del dit loch com sic molt sotil esguardant lo proffit que 
hauien oit exercir la jurisdicció damunt dita com en lo dit loch no haie 
persones scients ni / notes segons ques pertany regir la dita jurisdicció 
per lo dit loch segons que ha en la vila de paniscola et per aqo fos a el s

Ab lletra molt posterior, al dors del pergamí hi ha el titol «Divisio > 
?wl -Liochs de la Vi>a de Vinaroz v Pcñíscola» confundint els mots de
H°cjh!.Vi a- 1 donant a Vinarós una z final qúe no tenia. El pergamí. per desgasta! 
i rorats a les puntes deis plecs, té algúns mots ininteligibles, mes no son essenciais.
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carrech e perill e de grans messions. Et considerades totes les damunt 
dites coses sie estat tractat entre los prohomens e bons homens de la 
dita vila de Paniscola de la una part. Et los prohomens e / bons homens 
del dit loch de vilanarog de la part altra ab pactament de altres bones 
persones e ab voler e consell del dit senyor Maestre e del molt honrat 
Religios ffrare arbert de Thous Comanador maior de Muntesa e de Panis
cola los quals e
dites han treballat que el dit loch de vila/narog per esquivar están deis 
perills e mala voluntat entre aquells e per hauer pau e concordia e bona 
amistat e sie una cosa e un voler ab la dita vila de Paniscola en totes 
sentencies composicions e cartes segons que ere ans de la separació 
damunt dita seogns los Capitols deius siguents los quals entre les dites 
parts foren feyts e orde/nats. Et emperamor daco en pere gombau en 
pere meyans e en Guiem valls notaris missatgers de la universitat e pro
homens de la vila de piniscola de la una part. Et en joachim botarell 
jurat en Mascharos berthomeu en pere puigalt e en bernat pujalt missat
gers del dit loch e universitat de Vilanarog de la part altra diputáis / 
ordenáis e elets per les universitats damunt dites a fermar los capitols 
composicio e avinenga seguents en poder deis damunt dits senyor Maes
tre c Comanador maior en poder de mi notari deius scrit fermaren e loa
ren los Capitols seguents: E aquests capitols e rahons foren feyts e orde- 
nats per los prohomens de vilanarog ais / quals fon respost per los pro
homens de la vila de Paniscola segons que en fi de cascun Capítol o rahó 
es contcngut. Et son ut sequitur. (] Primerament demanen los juráis 
e prohomens de vilanarog que ells puxen fer aseguraments e badiments 
segons que havien acostumat ans del separament feyt del loch de vila- 
narog de la / vila e terme de Paniscola. Empero que en honor e reveren
cia del honrat Religios e honest senyor ffrare arbert de Thous comr. 
maior de Muntesa e de Paniscola al qual ha plagut treballar en los dits 
affers quels plau que en lo libre de vilanarog sie mes leuantament tot 
larguiment que los baudiments e aseguraments se fa-/cen en nom e en 
veu del justicia de Paniscola empero que en la crida ques fara deis bau
diments se digua ques fa en nom e en veu de la senyoria (Plau ais proho
mens de paniscola en honor e Reverencia de la senyoria e per ben veynar 
ab aquells. (| Item contrastan quels baudiments se facen en nom e en veu 
del /justicia de Paniscola quel dit justicia de paniscola no hus ni guos 
húsar dins lo terme de vilanarog sino de coses criminoses segons que 
havia acostumat ans del separament deis dits lochs feyt. (Plau ais proho
mens de paniscola. (| Item quel justicia de vilanarog puxe teñir tota per
sona que pluga e soltar aquella tota / veina que ben vist li sia. Si donchs 
lo dit pres no haura feta sanch o no sia pres per feyt criminos Et en lo 
dit cars puxe teñir lo dit pres solament un jorn natural. Et en apres sia 
tengut de remetre aquell al justicia e cort de Paniscola segons que tots 
temps fon acostumat. (Plau ais prohomens de Paniscola. (| Item/quels 
prohomens de vilanarog no sien tenguts paguar en nengunes messions 
quels prohomens de Paniscola facen sino segons que hauien acostumat

estes coses a profit de les universitats damunt
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de pagar abans que fosen separats de aquells. (Plau ais prohomens de 
Paniscola. (| Item quels prohomens de Paniscola no puxen vedar ais 
prohomens de vilanarog pa vi ne-/gunes altres vitualles Et que per sem- 
blant manera los prohomens de vilanarog no ho puxen vedar ais proho
mens de Paniscola ans cascun deis dits lochs puxen les dites vitualles 
traure haver e metre la un loch del altre sens tot embarguament (Plau 
ais prohomens de Paniscola. (| Item que en cars quels prohomens de/
paniscola pledarán dici avant ab los prohomens de benicastló per ra......
que en les messions que per los de la vila se farán quels prohomens de 
vilanarog no sien tenguts pagar. (Plau ais prohomens de Paniscola. Si 

e questio los dits prohomens de vilanarog noy consen-/ 
tien. (| Item que el iusticia e cort de vilanarog puxe donar e asignar tu- 
dors curadors e marmessos a tots pubills e bens de quals se vulla per
sones que sien dins iurisdiccio del iusticia de vilanarog per gran quantitat 
que sien los dits bens (Plau ais prohomens de Paniscola. (¡ Item que com 
se avindra quel justicia jurats e prohomens de / Paniscola haurún mester 
lo justicia jurats e prohomens de vilanaroc e trametran letra ais dits 
justicia jurats e prohomens de vilanarog quels dits justicia jurats e pro
homens de paniscola hagen ametre en aquella dita letra cascuna vegada 
que lay trametran la raho per quels demanen els volen. (Plau ais proho
mens de Paniscola / Si donchs algunes coses secretes no eren en les quals 
sis fahia saber se poria esdevenir o enseguir algún perill. (| Et atorgades 
per los dits justicia jurats e prohomens de Paniscola totes les coses en 
fi deis dits Capitols o rahons per los dits justicia jurats e prohomens 
de vilanarog demanades e de sus contengudes Responen e di/en los dits 
justicia jurats e prohomens de vilanarog quels plau e volen esser ab los 
dits justicia jurats e prohomens de Paniscola una cosa e un voler en totes 
aquelles sentencies composicions avinencies e uses que tots temps fosen 
e son estades entre ells les quals volen que romanguen en lur forga e 
fermetat aixi com eren ans que fossen separats e / departits de aquells 
los uns ais altres res no innovam ni mudam la separacio e departiment 
daqui stan de tot en tot renuncian e anullan Com de certa scicncia aque
lla dita separació e departiment agradabliment e volenterosa renuncien. 
(.Totes les coses en los dits capitols e rahons desús contengudes e res
postes a aquells feytes entenen los dits prohomens / de Paniscola e de 
vilanarog ques facen ab consentiment e voler del molt reverent digne 
senyor lo senyor Maestre de Muntesa e axi com ell manará e volrá e no 
en altra manera. Suplicam e clamam merce al dit senyor Maestre queli 
placie per la seua bonea remetre e relevar lo cens quels prohomens de 
vilanarog fan e fahien perlo separament q. es estat / del loch de vilanarog 
de la vila de Paniscola com lo dit cens los dits prohomens de vilanarog 

puxen pagar ni complir ans si aquell daci avant havien apaguar los 
convendría lo dit loch de vilanarog levar e desemperar e derenclir com 
encara dejen tot go q. han pagat que han manlevat ausures e a males 
baiates (/ Per q. los damunt en pere Gom/bau en pere meyans/ e en 
Guiem valls per si e per part déla universitat de la dita vila de Paniscola

donchs

no
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Et en jachim botarell jurat en Mascaros berthomeu en pere puigalt e en 
bernat pujalt per si e per part de la universitat e bons homens del dit 
loch de Vilanarog prometeren e en bona fe convinguern ab 
ferma e solempnial estipulacio en lo present contráete inter/posada en 
ma e poder de mi notari deius scrit axi com a publica persona en nom 
de tots aquells deis quals se pertany pertanyer pot e deu legitimament 
estipulant e reebent q. dici avant empre tots temps ells e los lurs succe- 
ssors e los homens 
q. cascun daquells e los lurs successors ab acabament tendrán compli- 
rán e observarán teñir complir e observar farán los dits capitols e coses 
en aquells e cascun de aquells / contengudes e no contravendrán ni con
travenir faran palesament o amagada per alcuna manera o raho e q. 
daci avant serán e volen esser els plau q. sien una cosa un voler e q. nos 
divisirán ni partirán los uns deis altres ni faran que sien divisits ni par- 
tits ans segons q. es dit sian una cosa e un voler en totes coses segons 
que ans / de la separacio e divisio damunt dita eren segons q. en los 
dits capitols e cascun de aquells es declarat Et per go com lo feyt de la 
veritat es aytal quels damunt nomenats en noms lurs propis e axi com 
amissatgers ordenats e diputats per cascuna de les dites universitats spe- 
cialment a fermar los dits capitols e fer la present composicio e avinenga 
concor/dablement se son avenguts e han frmarts los dits capitols. Et 
com per amor dagó renunciaren expressament e de certa sciencia a tota 
excepcio de la present avinenga e composicio entre ells no feyta segons 
q. es dit e dejus van. Renunciaren encara cascun deis damunt dits en 
cascun deis dits noms a tot altre qualsevol dret fur raho cons/titucio 
beneffici auxili contra les dites coses e quals sevol de aquelles e dejus 
scrites vinents. Prometeren encara e en bona fe convingueren en poder 
de mi dit notari axi com apublica persona legitimament stipulant e ree
bent per tal q. la present avinenga e composicio se puxe alegrar de major 
fermetat entre les dites universitats habitants e habitadores en / aquelles 
empre tots temps daci avant milis puxe esser tenguda e observada q. 
tota vegada q. yo dit notari vage ais dits lochs e universitats los justicia 
jurats e prohomens de cascuna de les dites universitats en consell general 
concordablemcnt formarán loaran e aprovarán los dits capitols e com
posicio per los damunt dits feyts e fermats segons q. milis se / puxe dic
tar e ordenar aproffit e utilitat de les dites universitats e cascuna de 
aquelles empre tots temps Et per totes les damunt dites coses e dejus 
scrites atenedores e cumplidores e milis empre tots temps observadores 
los damunt dits en pere meyans en pere guombau e en Guillem valls nota- 
ris en nom de la dita universitat e singulars de la dita de Paniscola 
presents / c esdevenidors en noms lurs propis de la una part. Et en 
jachim botarell jurat en Mascharos berthomeu en pere puiall e en bernat 
pujalt en noms lurs propis e en nom de la universitat e prohomens del 
dit loch de vilanarog presents e esdevenidors e axi com amissatgers da
munt dits de la part altra. Obligarunt los uns ais altres tots los bens de 
aquells e de cascuns / de aquells e de les dites universitats e singulars

per

dors en los dits lochs de paniscola e de vilanarog
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de aquelles e de cascuna de aquelles e de cascun de aquells mobles e no 
mobles hauts e per hauer (.Et en aquell matex instant lo damunt dit 
molt Reverent e Religios senyor ffrey Pere de thous per la gracia de deu 
Maestre damunt dit vists entesos e regoneguts los capitols composicio 
et avinenga feyts et fermats entre les dites parts ab voler et / consenti- 
ment seu. Attenents lo dit Maestre q. a fer lo composicio et avinenga 
desús dits ha mogut a les parts desús dites bon zel et bon voler et 
amistat per les quals coses sen segueix e sen seguirá entre aquelles gran 
proffit e utilitat pau e concordia e sen esquivara rancor e mala voluntat 
messions perdis scandols e dampnatges Et pertangas de tot senyor aytal 
com pot posar / entre sos sotsmesos pau e concordia e lunyar divisio 
e messions. En peramor dago lo dit senyor Maestre ab consell e asenti- 
ment del damunt dit honrat Religios ffrey arbert de thous Comanador 
maior desús dit e de ffrey Guiem ballester prior e de ffrey Ramón Guiem 
seriva companyo e de ffrey berenguer march maiordom del dit senyor 
e de altres ffreres ab ell estants scientment e / de certa sciencia per tenor 
de aquesta present publica Carta tots temps en sa forga valedora e no 
revocadora a humil suplicacio de les dites universitats e singulars de 
aquelles graciosament per molts agradables e honets servís que tots 
temps han feyts dell e alosde damunt e faran dici avant de volent ferma 
loa atorga e aprova los capitols avinenca e composicio damunt dits se- 
gons e per la manera / q. per les dites parts son feyts e fermats e volch 
e plague al dit senyor Maestre quels dits vila e loch de Paniscola e de 
vilanarog fossen daci avant en totes coses sentencies avinencies compo- 
sicions e Cartes una cosa e un voler. Et lo dit loch de vilanarog esser de la 
jurisdiccio e en e dins del terme de la dita vila de Peniscola segons que 
eren ans de la dita divisio e separacio e que daci avant / no puxen esser 
divisits o departits segons empero tenor e continencia e declaracio deis 
capitols damunt dits la divisio et separacio damunt diles en alcuna cosa 
no contrastants. Et com en senyals de tota jurisdiccio alta e baixa e mer 
e mixt imperi la donchs atribuit e donat al dit loch de vilanarog los jus
ticia jurats e prohomens del dit loch haguessen ab voluntat del damunt 
dit sen/yor Maestre eretes forques costell e altres senyals de mer e mixt 
imperi en lo dit loch e terme seu. Per tal lo dit senyor Maestre volch e 
mana que les dites forques costell e altres quals sevol senyals desús dits 
fosen de continent derrocades e diruides e dici avant non i fosen posats 
hedificats ni construits. Attenent encara lo dit senyor Maestre la univer- 
sitat del dit loch de vilanarog peí / rahon de la dita separacio e divisio 
esser tenguda fer al dit Maestre e orde seu cascun any e em per tots 
temps mil e vint solidos censáis o residils segons que en cartes publiques 
daquan per aquesta raho feytes es contengut e sie consonant a rao q. per 
la dita divisio e separacio es revocada e aquella no es tenguda q. la uni- 
versitat damunt dita del dit loch de vilanarog ne singulars daquella pre 
sents ne esdevenidors no facen ne sien tenguts fer lo cens o tribut desús 
dit. Per tal lo dit senyor Maestre graciosament ab consell e voluntat deis 
ffreres damunt dits volch atorga e mana que la universitat e singulars

a
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del dit loch de vilanarog qui ara son e per temps serán dici avant per 
alcun temps no facen ne sien tenguts fer lo cens o tribut damunt dit deis 
dits mil/e vint solidos al dit Maestre ni orde ans de la solucio e prestacio 
de aquell vol aquells e lurs bens esser franchs Iiures e quiris segons q. 
eren ans de la dita divisio e separacio per ell dit senyor Maestre feyta del 
dit loch de Vilanarog de la vila de Paniscola. Revocan anullan et cassan 
lo dit senyor Maestre com per la present volch haver per revocada cas- 
sada e anubada irri/ta et inana la Carta per la qual los dits mil e vint 
solids censáis se fahien. Axi que aquella al dit Maestre ni orde seu valer 
ni ajudir ni ala universitat e singulars del dit loch de vilanarog nouer no 
puxe en juhi ni fora juhi ni en alcuna altra manera Res nomenys lo dit 
senyor Maestre consideran ell en lo temps que la dita divisio e separacio 
foren feytes haver / manat ab Carta sua ais justicia jurats e prohomens 
de la dita vila de Paniscola e a cascun singular de aquella sots certes e 
grans penes q. ells ni alcuns dells no vinguessen ni contravenir fessen 
contra la dita divisio e separacio ni perturbassen la universitat del dit 
loch de vilanarog en la lur possesio segons q. en la dita Carta es conte- 
gut. Per tal lo dit senyor Maestre per la present / ab consell deis desús 
dits revoca e anulla lo dit manament penal e penes damunt dites e volch 
aquelles e la dita Carta en tant quant toque e mane ais dits justicia jurats 
e prohomens de la dita vila de Paniscola que no perturben la dita uni
versitat de vilanarog en la dita adonchs lur possessio haveri per revo- 
cades e anullades en axi q. dici avant a ell ni a son orde no puxen va/ler 
ni aprofitar ni noure a la universitat e singulars déla dita vila de Panis
cola en juhi ni fora juhi ni en altra manera. Volch empero lo dit Maestre 
la dita Carta e manaments penáis en tant com toquen e fan per la uni
versitat de Bcnicaslo romanir en sa forga e valor Et sobre lo peticio 
exaccio o demanda quel dit Maestre ni son orde higuessen / o poguessen 
haver aixi en demanar lo dit cens o tribut contra la universitat del dit 
loch de vilanarog singulars e bens de aquells e les dites penes o alcuna 
de aquelles contra la universitat justicia jurats e prohomens déla dita 
vila de Paniscola cascun de aquells imposse lo dit Maestre a ell e al dit 
seu orde callament perpetual segons que milis et pus / profitosament se 
pot dir scriure e entendre a proffit de les dites universitats e singulars. 
Promete encara lo dit senyor Maestre totes les dites coses e sengles haver 
per teñir e complir entre Íes dites parts empre tots temps contra aquelles 
no vendrá ni venir fara per alcuna manera causa o raho ans aquelles 
tendrá e observara e fara teñir e observar daci avant empre tots temps 
/ segons q. es dit. Manants per la present ais justicia jurats e prohomens 
axi déla dita vila de Paniscola com del dit loch de vilanarog presents e 
esdevenidors que la dita avinenga e composicio segons los capitols da
munt dits entre ells feyts tinguen e observen teñir e observar facen e no 
contravinguen ni contravenir facen per alcuna manera causa o raho sots 
pena de la sua / ira e indignacio. Laqual cosa fon acabada e feyta en la 
vila de sent Maheu a set dies del mes de octubre Del any de la Nat. de 
ntre. senyor Mil Trecens sexanta e Tres. Se/ / /nyals de nos en pere Guom-
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bau en pere meyans e en Guiem valls not. missatgers de Paniscola S/ / / 
yals de nos en Jachim botarell jurant den/ Mascharos berthomeu de 
pere puigalt e den bernat puigalt de vilanaro? S : + :yal de nos ffrey pere 
de thous Maestre damunt dit. S/ / /yals de ffrey arbert de thous Comr. 
maior de ffrey Guiem ballester prior de ffrey Ramón scriva companyo 
e de ffrey berenguer march maiordom desús dit. Qui les dites coses loam 
atorgam/ e fermam. Testimonis foren presents a la ferma deis dits mis
satgers de les dites universitats Narvan carcagani en jachim salaino e en 
Ramonet de thous de sent Matheu e en Pere macalio de Paniscola. Testi
monis foren déla ferma del dit senyor Maestre e ffreres en Domingo 
amoros e en Ramón siffre de sent Matheu. Postquam a trenta dies del 
mes de giner en lany de la / Nativitat de ntre. senyor mil.ccc.lx. quatre 
en la vila de Paniscola en lo dia e any damunt dits aiustats plegats e con
vocáis en la dita vila de Paniscola en consell general cridat ab so de 
trompeta per veu den ffrancis torrens saig e publich corredor de la dita 
vila segons q. consell general es acostumat en la dita cort ajustar et 
aplegar los honráis justicia ju/rats Consellers e prohomens de la vila 
damunt dita en poder de mi notari deius scrit entesa la avinenga e com- 
posicio e capitols damunt dits lo qual e lo present contráete los fon Iest 
e donat a entendre de punt a punt e los quals a volentat lur eren feyts 
e fermats loaren e fermaren los dits capitols avinenca e composicio da
munt dits en la manera siguent/ S: + :ya! den pere Gombau justicia 
S/ / /yals den pere calvo e den berthomeu sobirat jurats de la dita 
vila Se/ / /ais den berthomeu raudor den Domingo sabastia den Pere 
roige den G.° ballester den Domingo benet e den bernat balaguer S///yals 
den Anthoni riera den G.° sobirats den bernat barbera den Pere coll/ de- 
jou den domingo calbo den bernat vidal e den andreu ciutavella S/ / /yals 
den G.° sobirats maior de dies den jachim sobirats den Geran Colomines 
den pere forner den Ramón Aguilar e den pere ruvira S/ / /yals den pere 
comi den G.° soler den bertho vidal den miquel fresquet den jachim benet 
e den pere Mester S///yals den G. cimayso den G." ballester den pere 
orlando den domingo pegueter c den berenguer sobirats den G.° baba 
den bernat diment den Nicholau casalduch den berenguer balaguer den 
pere menyas den G.° valls notaris veins o habiladors de la dita vila de 
Paniscola los quals tots ensemps e cascun per si en nom lur propi e déla 
dita universitat e sin/gulars de aquella presents e esdevenidors e repre- 
sentants aquella en lo dit consell general concordablement de grat e de 
certa sciencia ab aquesta present carta tots temps en sa forqa valedora 
en poder demi notari dejus scrit axi com a publica persona en nom veu 
e loch de tots aquells que pertany pertanyer pot e deu legitimament 
stipulant e reebent loaren atorgaren confermaren aprova-ren e ratifica
ren en totes coses e per totes los dits capitols e aveniencia e composicio 
e lo present contráete segons que damunt es contengut e segons q. Per 
part lur ja e por lo damunt dit senyor Maestre es confermat e aprovat. 
Et prometeren e convingueren en poder demi dit notari axi com a publica 
persona desús dit empre tots temps tendrán e observarán la dita avinenca
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e composicio e capitols / damunt dits e serán una cosa e un voler ab la 
dita universitat e prohomens de vilanarog segons que eren ans de la dita 
divisio e separacio segons los capitols damunt dits e segons que damunt 
es declarat e no contravendrán ni contravenir faran per alcuna manera 
causa o raho. Et renunciaren a tot fur e dret costum benefici e auxili 
contra les dites coses vinents. / Et per les dites coses milis atenedores 
e complidores obligaren tots lurs bens e de la dita universitat e singulars 
damunt dits de aquella presents e esdevenidors mobles e no mobles hauts 
e havedors. Testimonis foren a les dites coses en Guiamo serat en domin
go fuster e en simo guayta de Paniscola. Apres dago Disapte a vint sis 
dies del / mes de juliol del any de la Nat. de ntre. senyoror Mil Trecents 
Sexanta Quatre en la esglesia del loch de vilanarog en consell general 
ajustat e plegat en la dita esglesia per Guiamo foix saig e publich corre
dor del dit loch ab so trompeta segons ques acostumat los justicia jurats 
e prohomens del dit loch fermaren en poder de mi notari dejus scrit los 
capitols composicio / e avinenga dessus dits en lamanera siguent S: + :yal 
den domingo botarell justicia S: + :yals den pere narbo den bernat do- 
menech den bernat foix den salvador berthomeu den Arnau miralles den 
pere pujalt S///yals den/berengucr gavalda den Miquel daude den Ma- 
theu teixidor den Domingo cabanes den bernat pujalt den Guiamo lebra 
den Miquel febrer den bertoli lebra den pere mir notari e den Mascharos 
berthomeu vcyns e habitadors del dit loch de vilanarog. Los quals tots 
en semps e cascun dells per si e per la dita universitat e singulars de 
aquella presents e esdevenidors en poder de mi notari dejus / scrit axi 
com a publica persona en loch nom e veu de tots aquells ques pertany 
e pertanyer pot e deu legitimament stipulant e reebent concordablement 
en consll general los dits capitols avinenga e composicio loats e fermats 
perlo dit senyor Maestre e per part lur e per part déla dita universitat...
........... loaren e aprovaren aquells
posicio c en totes coses ratifficaren e aprovaren aquells e lo present 
contráete. Et prometeren daciavant empre tots temps servar e teñir 
aquells e esser una cosa e un voler ab la dita vila de Paniscola segons q. 
ans de la dita separacio e divisio eren segons continencia e tenor deis 
capitols damunt dits c q. noy contravendrien ni contravenir farien / per 
nenguna manera causa o raho. Et renunciaren a tot fur dret raho e cons- 
titucio contra les dites coses vinents. Et per les dites coses milis atene
dores e complidores obligaren tots lurs bens e déla dita universitat sin
gulars de aquella presents e esdevenidors mobles e no mobles hauts e per 
hauer. Testimonis foren dagó en domingo castelldasens e en / Miquel 
avella de vilanarog. De les quals coses les dites parts volgueren esser fey- 
tes dues cartes publiques donadora una acascuna de les dites parts par
tidos per a. b. c. Quequidcm omnia et singula acta fuere locis dies et an- 
nis quibus supra.

Signum (x:x) mei fferrarii casalóuni not. publici autoritate Regia 
per totam terram Dominationis Illustrissimi principis Domini Regis Ara
gón. Qui presens interfui eaque scribi ffeci et clausi.

capitols avinenga / e com-
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Document núm. 5

Era Berenguer March, Mestre de Montesa, al justicia, jurat i vehíns de 
Vinalarog. — Confirma els furs i privilegis. — Vinalarog 7 novembre 
1382. — Confirmado deis frares en el Castell de Cervera, 26 desem- 
bre 1382. = Arxiu municipal de Vinarós. Pergamí. Trasllat per En 
Lluis Revest Corzo, del Cos oficial d’Arxivers. 1927.

«Nouerint vniuersi Quod Nos Frater Berengarius marchi dei gracia 
humilis Magister domus Milicie beate Marie de Muntesia. Ad humilem 
supplicationem pro parte proborum homjnum et vniuersitatis loci nostri 
de Vinalarog nobis factam. Tenore presentís publici Instrumenti firmiter 
et perpetuo valituri per nos et Ordjnem nostrum de Muntesia et succes- 
sores nostros et ipsius Ex certa sciencia laudamus approbamus ratifica- 
mus concedjmus et confirmamus vobis dilectis ac fidelibus nostris Petro 
mjr Justicie Dominjco mjralles Jurato Michaeli daude Bartholomeo ta- 
ramayn Guillelmo rouira et Andree foix vicinis dicti loci ad hec pro vnj- 
uersitate predicti loci specialiter deputatis et assignatis presentibus et 
recipientibus nominibus vestris propris et aliorum proborum homjnum 
et vniuersitatis prefixe. Et eisdem eciam probis homjnibus et vnjuersitati 
et omnjbus jn dicto loco eiusque termjno habitantibus et habitaturis jn 
perpetuum et vobis notario jnfrascripto vt persone publice por ipsis et 
alijs eciam personis quarum jnterest vel jntererit ct jnteresse potest et 
poterit paciscenti et recipienti omnes foros valencie bonas consuetudj- 
nes atque vsus et prjuilegia ac franqujtates conccssa et concessas jn 
Curijs generalibus Ciujtati et Regno Valencie celebratis per Excellentis- 
simos dóminos Reges Aragonum jnclite recordacionjs et per Illustri- 
ssimum domjnum Petrum dei gracia Regem Aragonum nunc regnantem 
Et quecumque alia prjuilegia et jnstrumenta donacionum concessionum 
franchitatum jnmunjtatum graciarum vendicionum alienacionum permu- 
tacionum stabilimentorum et confirmacionum actenus per dictos domj- 
nos Reges per Reuerendosque et religiosos viros domjnos bone Minorie 
Magistros Comendalores et fratres Milicie Templi dum locum predictum 
ad eorum tenebant manus. Et per Reuerendissimos et religiosos viros 
dóminos bone Memorie Magistros Comendatores et fratres Milicie pre
dicte de Muntiesa vel eorum lochatenentes. Predecessoresque nostros 
facta et concessa ac firmata et jndulta jn generali vel speciali dicte vnjuer
sitati vel ipsius singularibus prout eis concessa et data extiterunt et

vtimini (.Hanc autem lauda-prout eisdem vsi fuerint et vsi fuistis et 
cionem approbacionem ratificacionem et confirmacionem ac concessio- 
nem nostras huiusmodi facimus per 
vestris successoribus presentibus et futuris jn perpetuum et vobis nota
rio Infrascripto vt persone publice legittime loco vice et nomjne omnjum 
Illorum quorum jnterest vel jntererit stipulanti et recipienti. Quod ad 
reuocandum djmjnuendum vel jnfringendum predicta vel aliquid de pre-

nunc

et nostros successores vobis etnos
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missis non venjemus nec aliquem venjre faciemus

SSSSS5SS3E3SSexpressantur (.Mandantes per presentem cartam nostram vicem Eois 
tole jn se gerentem Comendaton de Paniscola Necnon vniuersis aliis 
Comendatoribus Fratribus et officialibus ac subditis nostris presentibus 
et futuris et eorum lochateneantibus quatenus predicta omnja et singula 
teneant firmjter et obseruent teneri faciant perpetuis temporibus et jn- 
ujolabiliter obseruari vt superius ennarrantur. Et non contrauenjant nec 
aliquem contrauenjre permjttant palam vel occulte aliqua racione /. In 
cuius rei testimonjum presentem fieri et sigillo nostro pendenti Jussimus 
comunirj. Quod est actum jn Ecclesia loci de vilanarog Sexta die Nouem- 
bris anno a natiuitate dominj Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Se
cundo. S[ig] + num nostri fratris Berengarij marchi dei gracia humilis 
Magistri predictorum Quj hec laudamus concedimus et firmamus / Tes
tes huius rei sunt Franciscus de fluujano Petrus magalio Valencie et do- 
minjcus garges sancti Mathei (. Postea vicésima sexta die decembris anno 
a natiuitate domjnj Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Tercio in Cas
tro ville Ceruarie jn presencia mej notarii et Testium subscriptorum ad 
hec vocatorum specialiter et rogatorum dicto domino Magistro eciam jbi 
existente Fratres jnfra nominati firmarunt predicta jn hunc modum S[ig] 
+ num Fratris Bernardi de basella Clauerj Muntesie et locorum Cueche 
de Cilla et de Montrey Comendatoris S[ig] + num Fratris Arnaldi de 
jardino de Culla S[igj + num Fratris Guillelmj de aujnione de Couis 
Comendatorum S[.igJ + num Fratris Guillelmj balistarij S[ig] + num

num Fratris Galcerandi de

cons enciemus seu

Fratris Raymundi de jardino de Aris S[igJ + 
thous de vilafameg S[ig] + num Fratris Guillelmj de villafrancha de bur- 
rjana S[ig] + num Fratris Johanjs luppi de mesa de perpunxen Comen
datorum S[ig] + num Fratris Petri daujnyon S[ig] -f num Fratris Ray
mundi de ribes S[ig] + num Fratris Mathei de casa damor dicti dominj 
Magistri Prioris S[ig] + num Fratris Bernardi naya Prioris Ceruarie 
SLig] + num Fratris Arnaldi dexea dicti dominj Magistri socij S[ig] + 

Fratris Petri catalanj [ig] + Fratris berengarij domenge S[ig] + 
Fratris Bernardi de monte acuto S[ig] + num Fratris Gastonj colo

ma S[igj + num Fratris Guillelmj scribe dicti dominj Magistri Maions 
domus S[ig] + num Fratris Ferrarij de villatrancha predictorum. Quj 
omnes jnsimul predicta omnia et singula laudarunt concesserunt et fir- 

presentibus venerabilibus Raymundo de corbella domjno loci de 
vilardecanes Francisco de fluujano Valencie habitatore et discreto Ber
nardo narbonesij notario vicino ville de sancto Matheo Testibus ad huius- 
modi firmam vocatis et rogatis.

Sig + num mei berengarij rubei notarij publici aucloritate Regia per 
dominacionem jllustrissimi dominj Regis aragonum dic- 

torumque dominorum Magistri Comendatorum et fratrum scriptoris. 
Qui premissis ómnibus jnterfui eaque scribi feci et clausi locjs diebus et

num
num

marunt

totam terram et
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annis prefixis Et de mandato dicti Magistri eius maius sigillum jnfra 
aposuj apendicium.»

Nota: Eixe pergamí conserva els forats per ais cordóns del sagell.

Document núm. 6

Lluis de Vallterra, doctor en liéis, Canonge de Girona, capellá de Bene- 
dicte XIII i Vicari general del Papa en el Maestrat de Montesa, con
firma ais habitants de Vinalarog llurs privilegis. Sant Mateu, 11 
d’abril de l4lO.=Arxiu municipal de Vinarós. Pergamí. Trasllat per 
En Lluis Revest Corzo, del Cos oficial d'Arxivers. 1927.

«In nomine domini amen Vniuersis et singulis presentís seriem Ins- 
pecturis pateat euidenter Quod Nos ludouicus de vallterra legum doctor 
Canonicus Gerundensis Cappellanus comensalis sanctissimj dominj nos- 
tri Pape et eius sacri palatij causarum apóstolici auditor ac ab eodem 
domjno nostro Papa In Magistratu Montesie Castris villis et Iocis eius- 
dem vicarius generalis positus constitutus et assignatus cum quibusdam 
litteris apostolicis jn pergameno descriptis vera bulla plúmbea prefati 
dominj nostri Pape pendenti jn cordulis canapis more Romane Curie 
bullatis sanis et jntegris non vitiatis non cancellatis nec jn aliqua sui 
parte suspectis sed omnj prorsus vitio et suspicione carentibus quarum 
tenor sequitur et est talis Benedictas episcopus seruus seruorm dei Dilec
to filio ludouico de vallterra Canónico ecclesie Gerundensis Capellano 
nostro salutem et apostolicam benedictionem Cum jn causa que jnter 
dilectos filios Gujllermum raymundum alamannj de cerujlione de Alca- 
nicio Cesaraugustane et Nicolaum pe proxida de perpunxen valentinensis 
diócesis domorum mjlicie Calatrauensis ordinis Cisterciensis preceptores 
super Magisterio beate Marie de Muntesia dictorum mjlicie et ordinis ac 
Valentinensis diócesis et eius occasione vertebatur sit lata diffinitiua 
sentencia et per nos confirmata per quam predictis Gujllermo ac Nicolao 
super dicto Magisterio et eius Jure est jmpositum silencium sempiter- 
num dictumque Magisterium vacare moscatur ad prescns et pro 
quenda prefata sentencia nonnullos fecerimus processus et ordinaciones 
penas et sentencias ac censuras et mandata plurjma continentes De qui- 
bus constat per litteras sub bulla nostra confectas quarum tenore presen- 
tibus haberi volumus pro expressis Nos volentes premissa jn dictis 
tris contenta litteris execucionj debite demandari discrecionj tue per 
apostólica scripta mandamus quatenus ad loca dicti Magisterij te perso- 
naliter conferens prefatas litteras et processus dictis Guillermo et Nicolao 
et ipsorum cuilibet aut illi uel illis de quibus videris expedire presentes 

presentan facias aut jn valuis ecclesiarum de quibus jn dictis litteris 
et processibus mencio habetur expressa aut alijs ut ad ipsorum Gujllermi 
et Nicolai et aliorum quorum jnterest uel jnteresse poterit notitiam 
contenta jn eis facilius valeant peruernire affigi facias seu appendi ipsos-

exe-

nos-

seu
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que processus et sentencias exequi vsque condignam satisfaccionem pro
cures Contradictores per censurara ecclesiasticam et alia remedia de 
quibus videris expedire auctoritate nostra appellacione postposita com- 
pescendo jnuocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis Et jnsu- 
per castra villas et loca dicti Magistri Necnon fructus redditus et prouen- 
tus eorumdem per te uel alium sed alios recipias ad manus tuas nostro 
nomine seu recipi facías et a vassallis et alijs personis ad hoc obnoxijs 
juramenta et homagia prestari sólita Magistro dicti Magisterij pro tem- 
pore existenti recipias Et prestantes et restituentes dicta castra et aljos 
predictos a juramentis quibuscumque per eos predictis Gujllermo et 
Nicolao seu alteri ipsorum aut alijs personis eorum nomine prestitis seu 
quibus preuia racione se astrjnxerint absoluas dicta que Castra Villas 
et loca cum eorum prouentibus et obuencionibus vniuersis et eorum 
admjnistracionem illi uel illis persone seu personis comitas custodienda 
et administranda ad quam uel quas admjnjstracio dicti Magistrj per 
constituciones et statuta seu consuetudjnes dictorum mjlicie et ordjnes 
pertinct et spectat dicto Magisterio vacante. Si uero tales persone non 
recipiantur admjnistracionem huiusmodi habito consilio si tibi visum 
fuerit cum aliquibus ex preceptoribus seu fratribus dictorum ordinis et 
mjlicie alijs personis sufficientibus et securis comitas donech per nos 
super premissis aliter prouisum ammotis (?) per prius seu mutatis jn 
dictis villis castris et locis Castellanis Alcaydis Baiulis et alijs officialibus 
ab eorum officijs ac eis uel alijs de quibus videris expedire Officijs huius
modi comissis Constituentes te jn premissis vicarium cum potestate fa- 
ciendi ordinandi precipiendi et exequendi circa premissa necessaria et 
oportuna quonjam super hijs cum emergentibus dependentibus et con- 
nexis plenam tibi et liberam auctoritate presencium concedimus faculta- 
tem Datum Barchinone octauo kalendas februarij Pontificatus nostri an- 
no Sextodecimo. Quia vos dilecti et ñdeles vniuersitas probi homjnes et 
singulares loci de Vilanarog prefati Magistratus Montesie nobis nomine 
dicti beatissimj dominj nostri Pape sacramenta et homagia fidelitatis 
preslitistis cum publico jnstrumento recepto per notarium jnfrascriptum 
Et sil equitati conforme premaxime cum per nos ita vobis oblatum fuerit 
et promissum vt vestrorum priuilegiorum franquitatum et (foradat) in- 
frascriptorum senciatis vos apostólica confirmacione sufultos pro tanto 
auctoritate apostólica prejnserta tenore presentís publici jnstrumenti 
cunctis temporibus valituri laudamus aprobamus ratificamus et confir- 
mamus vobis dicte vniuersitati probis homjnibus et singularibus dicti 
loci de Vinalarog et vobis dilcctis el fidelibus Bernardo mjralles justicie 
Bernardo magistri Bartholino rocha juratis Bernardo botarell et Mas- 
charosio bartholomei sindicis eiusdcm vniuersitatis pro ipsa vnjuersitate 
et singularibus eiusdem presentibus et acceptantibus ac notario jnfras- 
cripto tamquam publice persone predicta vniuersitate et singularibus 
eiusdem et pro ómnibus alijs quorum jnterest et jntererit recipienti et 
stipulanti omnja et singula priuilegia omnesque et singulas libertates 
franquitales jmunjtates prerogatiuas licencias concessiones populacio-
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nem justiciatum foros et quoscumque bonos vsus jamdicte vniuersitatis 
et singularium eiusdem que et quas ac pro ut Magister Montesie pro 
tempore existens jamdicte vniuersitati et singularibus eiusdem tan co- 
niunctim quam diuisim laudauit aprobauit ratificauit confirmauit eciam 
et jurauit Has autem laudacionem aprobacionem ratificacionem et con- 
firmacionem facimus non dictus ludouicus auctoritate apostólica prejn- 
serta vobis jamdicte vniuersitate et singularibus et sindicis superius 
nominatis de predictis ómnibus et singulis sicut melius dici potest et 
jntelligi ad sanum et bonum jntellectum vestri dicte vniuersitatis et 
singularium eiusdem modo superius declarato Promjtientes vobis firma 
et solemnj stipulacione jnteruenjente Quod dictus beatissimus dominus 
noster Papa per se uel alium seu alios nunquam contra predicta vel ali- 
qua de eisdem faciet uel variet nec aliquem contrauenire permjttet 
quoujs. Jure causa uel eciam racione ymmo ea omnia tenebit et seruabit 
dictamque vniuersitatem et singulares eiusdem sinet dictorum priujlegio- 
rum libertatum franquitatum jmmunjtatum prerogatiuarum licencia
ran! concessionum et aliorum predictorum libero vsu et pacifica posses- 
sione gaudere. Et ut premissa omnia et singula maiori robore sint fulsita 
juramus sponte per domjnum deum et eius sancta quatuor Euangelia 
manibus nostris corporaliter tacta predicta omnia et singula attendere 
et complere tenere et obseruare et nunquam contrafacere uel venire jure 
aliquo titulo sine causa. In quorum omnjum et singulorum fidem et testi- 
monium premissoram presens publicum jnstrumentum per notarium pu- 
blicum jnfrascriptum fieri et publican mandaujmus et nostri sigilli feci- 
mus apensione munjri Datum et actum jn villa Sancti mathei jntus vide- 
licet Ecclesiam parochialem ipsius ville sub anno anatiuitate dominj Mi- 
llesimo Quadringentesimo Décimo. Die uero Vndecima mensis Aprilis 
Presentibus discretis Petro jacobi presbítero vicario Bernardo fochencez 
et Petro castelluj pre[s]biteris jn dicta ecclesia Sanctimathei testibus ad 
premissa vocatis specialiter et rogatis et me Gabriele canyelles notario 
jnfrascripto.

Sig-f-num mei Gabrielis canyelles auctoritate Regia notarii publici 
per totam terram et dicionem serenissimi Regis Aragonum - Quj premis- 
sis jnterfuj hecque scribi feci ac sigillo prefati domini ludouici hic appen- 
si et clausi loco die et anno prefixis Cum supraposito jn linea xiiij dictis.»

Nota: Eixe pergamí conserva els cordóns rojos del segell, el qual ha 
desaparegut.
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Document núm. 7

«Concordia, carta pactional eo compromis, y sentencia arbitral, en la 
qual se conte, com les Viles de Benicarlo y Vinaros dehuen pagar ala 
vila de Paniscola vint y sinch lliures cascan any en les festes de Na
dal en senapaga prout intus lar ge continetur.-» — Rebuda per Miquel 
Vilaforta notari. — Arbitrada per Fra Lluis Despuig, Mestre de Mon- 
tesa. — Paniscola, 14 novembre de 1460. — Benicarlo, 15 deis matei- 
xos mes i any. — Paniscola, 16 i. id. — Benicarlo, 17 id. id. — Vinala- 
roq, 17 id. id. — Copia del notari Gabriel Llaudis, de Penyíscola, a 14 
ioriol de 1705. = Arxiu municipal de Vinarós, carpeta núm. 22.

«Hoc est translatum bene et fideliter factum Valentis die jouis 
nona mencis Decembris anno a natte. Domini millesimo quingentésimo 
primo sumptum veredice legaliter atque bene, a quibus dam compromis
si- et sententis arbitralis in eo late instrumentis alijs que actibus publi- 
cis virtute illorum subcequutis receptis per honorabilem et discretum 
Michaelem Vilafarta quondam notarium publicum Valentie sub diuersis 
calendarij videlicet prefatum compromissum in die duodécimo mengis 
nouembris anno a natte. Domini millesimo quadringentessimo sexagessi- 
mo et sententis in quarto décimo die dictorum mencis et anni et alijs acti
bus postea subsecutis in alijs calendarijs ut illis continetur non vitiatis, 
ñeque cangellatis ñeque in aliqua eorum parte suspectis set omni prorsus 
vitio et suspectione carentibus, quorum quidam compromissi sententie 
arbitralis, et aliorum actuum tenorem sequuntur sub his verbis.

In Dei nomine nouerint Vniuersi quod anno a natte, domini millesi
mo quadringentessimo sexagessimo die vero mercurij intitulata duodé
cima die mengis nouembris, in Castro Villae Paniscolae ante pregentiam 
reurendi domini fratris Ludouigi Despuig Magistri ordini et militis Beate 
Marie de montesie et sancti Georgij constituti pcrgonaliter discreti fran- 
giscus marti notarius Sindicus Ville Paniscolae et Petrus fores notarius 
sindicus loci de Benicarlo et vocato 
regia notario publico et testibus infrascriptis presentarunt eidem Reudo. 
Domino Magistro, ac per me dictum et infrascriptum notarium legi dixe- 
runt et requissiverunt quandam cartam compromissi tenoris et serie 
sequentis. Pateat Vniuersis et singulis hoc presentes publicum instrumen- 
tum inspecturis visuris et audituris, quod nos Bartholomeus cascollano 
justigia, Guillermus Baldoui juratus et joannes eiximeno notarius locum- 
tenens, joannes Avellá jurati, Gabriel sebastia mustasafus, franciscus 
marti notarius sindicus Gabriel sebastia diebus major, Petrus teyxidor 
notarius, Petrus Cadiscyt, Andreas Serrat Bartholomeus Peris, franciscus 
sanchiz Vingentius marti. Jacobus Nicolau, dominicus Angles, franciscus 
Alberich, Guillermus Benet, Bernardus serda, Arnaldus fresquet Domi- 
nicus forner, Petrus Aysa, Bernardus segarra, Franciscus Baldom, Bartho
lomeus Sebastia Antonius Castello, Bernardus Angles, Petrus terrer, Jaco- 
bus Baldoui Paschasius garalt, Joannes, Paris Lodouicus Sebastia, Iran-

michaele Vilafarta authoritateme
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ciscus marti diebus minor, Nicolaus fresquet, Bernardus Benet, Thomas 
Angles, Joannes estefani, Guillermus climent, Antonius Carbonell, Joan- 
nes simo, Antonius Alberich, Antonius Nicolaj, et Bernardus Giner, ofi
ciales congiliarij Vesini et plures homines villae Paniscole confitentes 
esse mayorem et seniorem partem Concilij et totius populi dictae villae 
conuocati et congregati in domo congilij dictae villae vo?e Gabrielis 
Bayos muntij publigi dictae villae pro infrascriptis peragendis et ibi con- 
qilium tenentes ac solemniter selebrantes, pro factis et negotijs dictae 
ville tractatu precedente et ómnibus alijs debitis solemnitatibus adibitis 
Vnanimiter concordes nominibus officiorum predictorum et nominibus 
nostris proprijs, et quolibet dictorum nominum insolidum ac etiam pro 
tota dicta vniuersitate tam pro precentibus quam pro abcentibus et fotu- 
ris ex una; franciscus seruello Justicia, Bernardus Bellmunt, et joannes 
seruello diebus maior, Jurati, Petrus fores notarius sindicus, Galserandus 
anneguera notarius, dominicus foix, marcus Gilabert, franciscus porta, 
Petrus Pellicer, Dominicus llorach, Bernardus Nicolau, Petrus Berga, Do
minicus Lorach, Antonius tarrago, Bartholomeus Albalat, Bartholomeus 
Segarra, Aloytius raula, Joannes feliu, Bartholomeus serrat, diebus ma
yor, Joannes carnayxo, Dominicus roborter, Dominicus escarts, Bernar
dus Gombau, Petrus torrelles, Dominicus Gaualda, Bernardus Pauia, Ber
nardus Palau, Matheus Pellicer, Antonius fores, martinus Grau, Alfonsus 
Garcia, hononatus ferriols, Antonius Alcolecha, Petrus Paschasij, notarius, 
Bernardus Peralta, Bernardus sabater, Simón Joannis, Joannes Pellicer, 
Jacobus ort, Jacobus ortells, Guillermus Berga, Guillermus Ballester, 
estefanus ferrer, Antonius Gombau, Bernardus Montañés, Petrus estelles, 
Andreus tarrago, franciscus Bellmunt, Jacobus ortells, Joannes Abella, 
Andreas Camayzo, Joannes Pellicer, diebus minor, dominicus Peralta, Pe
trus Goda, Antonius Berga, michael Botarell, Jacobus Pellicer, Antonius 
fores, michael marti, Petrus Porta, notarius, Bartholomeus Serrat, Bar
tholomeus malats, Guillermus foix, Laurentius Gombau, Bartholomeus 
tarrago, Bernardus Cabrera, Galserandus Gombau, franciscus Ramón, 
Petrus Bernardi, Antonius llorach, Bernardus Roborter, Joannes Seregur, 
Matheus Peralta, Petrus ferrer, Guillemus Palau, Amator ortells, Guiller
mus Panuia, Petrus martini, Joannes ortells, dominicus serrat, Bernar
dus esteller, Joannes Nicolaij, Antonius Gombau, Guillermus Gombau, 
Guillermus esteller, Laurentius fibla, Guillermus Lorach, Antonius este
ller, Antonius llorach diebus mayor, Guillermus segarra, Bernardus dren- 
guer notarius, Joannes Pellicer, die. maior, Petrus Bernardi, Petrus de 
asens, et Dominicus sauart officiales conciliarij Vicini et proceres homi
nes loci de Benicarlo confitentes esse mayorem et seniorem partem totius 
populi dicti loci conuocati et congregati in ecclecia parrochiali licti loci 

dominici Algerij nuntij publici dicti loci pro Infrascriptis peragendis 
et ibi concilium tenentes ac solemniter selebrantes pro factis et negotijs 
dicti loci tractatu precedente et ómnibus alijs debitis solemnitatibus 
adibitis Vnanimiter concordes tam nominibus oficiorum predictorum et 
et nominibus nostris proprijs et quolibet dictorum nominum insolidum

voce
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Antonius Gaualda Jurati, Petrus miralles dies minor mustasafus Anto 
nius BotareH Jacobus mir die mayor, michael castell, Laurentius 
Villalta, Jacobus Arnaldi, Paschatius Prima, Bernardus Botarell Jaco 
bus xaler die. minor, Petrus Bartholomei, Petrus Gombau, dominicus 
Pelli?er Antonius Domenech, Bartholomeus Lopis, Guillermus joannis, 
Antonius esteller, dominicus arnaldi, Petrus cauarus Joannes Amelles 
die. mayor, joannens Armelles, die. minor, Petrus oliuer, Jacobus Bo
tarell, Gabriel Adell, Antonius castell de asens, Michael Seruero, Guiller
mus Prima, Antonius Roca filius Bartholomei, Petrus Alegre franciscus 
domenech, Jacobus cabanes, Jacobus xaler die. maior, Antonius Llorens 
die, minor, Jacobus forner, Guillermus forner, Petrus Roca, Guillermus 
Almcnars, Michael febrer die. minor, Bartholomeus Roca, Joannes fores, 
Joannes remey, natalis miralles, Jacobus castell Lasens, Jacobus torres 
filius michaelis, Petrus miralles die, maior, Bernardus Figuerola, Jaco- 
bus mir, die minor, Joannes forcadell, Bernardus Roca Jacobus Puchalt, 
Bartholomeus Maestre, et Nicolaus de Campos officiales et conciliarij et 
proceres homines Loci de Vinalarog, Confitentes esse maiorem et senio- 
rem partem Concilij et totius Populi dicti Logi Conuocati et congregati 
in ecclegia parrochiali dicti Logi voge joannis fortuny nuntij publigi 
dicti Loci, et ibi congilium tenentes ac solemniter selebrantes pro factis 
et negotijs dicti Loci tractu precedente et ómnibus alijs debitis solemni- 
tatibus adibitis Vnanimiter concordes tam nominibus offitiorum predic- 
torum et nominibus nostris proprijs et quolibet dictorum nominum in 
Solidum quam etiam pro tota dicta Vniuersitate tam pro presentibus 
quam pro absentibus et foturis partibus ex altera, Gratis et ex serta 
sciengia spontaneis animis agentes in his cum ligentia autoritate et decre- 
ti Serenissimi domini Joannis Aragonum Regis munch feliciter regnantis 
de quibus constat illius regia congessione in prcgameneo scripta et sigillo
regio in pendenti........et omni qua deget solemnitate expedita datis in
Ciuitate Barchinone quarta degima die mencis Augusti anno infrato. anat- 
te. Domini millcsimo quadrigcntessimo sexagessimo, ac etiam sub spe 
authoritatis ligentie et decreti a Revdo. Domino Magistro. Montessie ob- 
tinendorum; compromitmus ac bonum Verum et legale compromissum 
facimus et firmamus in Vos Rcuerendum dominum fratrem Ludouicum 
despuig ordinis et militis Beate Marie de Montesie et sancti georgij ma- 
gistrum abgentem ut precennlem tam quam in arbitrum arbitratorem, 
Laudatorem, et amicabilem compositorem, anobis dictis partibus comu- 
niter et concorditer electum de et super Litibus. causis, questionibus, et 
suc contracersijs, Ínter nos partes predictas, actis, motis, et sucitatis 
usque in presentem diem Vidclicet tam super contributione, reparatione, 
refectione, ac conceruatione menijs, Itinerum, fontium, ponntium, Ba- 
sarum, puteorum, ac solutionis ofigialium Villae Peneinsulae, ac etiam 
auisorum qui fuit nobis dictae villae Paniscolae tam per Ciuitatem der- 
tusen, quam per Villam castilionis ex fustis inimicorum per costam naui-
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gantibus, quan super expensis per nos et antecssores nostros dictam 
villam Paniscola representantes vsque in precentem diem in refectione 
et conceruatione menium Itinerum, fontium, Pontium, Basarum, puteo 
rum, ac in solutione officialium, et auisorum predictorum factis, et solu- 
tis quam etiam in conceruatione et refactione omnium rerum predicta- 
rum ficandarum quam alias cum ómnibus insidentibus dependentibus 
emergentibus ac eisdem coadnexis, afirmantes nos qui dictam villam Pa
niscola representamus, Vos predictos Locos de Benicarlo, et de Vinala- 
roch, representantes virtute sentengiarum tam juditialium quam arbitra- 
lium ad predicta omnia et singula teneri et obligati fore et nos predicti 
dictas Vniuersitates Locorum de Benicarlo et de Vinalaroc, representan
tes afirmantes tam Virtute populationum dictorum Locoru quam con- 
tractuum separationis quam et alias ad predictam contributionem mini- 
me teneri, dantes et concedentes scilicet, Nos dicti homines de Paniscole 
super nostro propio partiali ac bustiali interesse ac sine perjudicio et 
derrogatione jurium serenissimo domino Regi, ac dicto Reuerendo do
mino Magistro et eins ordini et seu cuilibet eorum con juntim ac diuissim 
competentium cui seu quibus per prcsens compromimissum prcjuditium 
aliquod generari non intendimus verum cum aduch extent aliqua dubia, 
ínter nos partes predictas super quibus non licet nobis dictis partibus 
compromitere cum illa noncosernant principale interesse dictarum par- 
tium sed pregisse jus directum, et preheminentiale Domini Regis Luitio- 
nis tempore existente, ac illo amoto, jure Reuerendi Domini Magistri 
Montesie ac eius ordini, ea proper super presentem porrigi compromis- 
sum illa minime intendamus, sed degissionem illorum Regie sulsitudini 
et dicto domino Reudo. Magistro remitimus concordanda et degidenda 
Videlicet jurisdictionis criminalis exercitum, gabellam salis, ac nauigan- 
tium carricatorum, getera vero vniuersa concerncntia partíale interesse 
dictarum partium sub presentí comprehendi compromisso intendimus, 
vobis dicto Reuerendo domino Magistro plenum posse conferentes et 
super dictis Litibus, questionibus et seu controuersijs, positis resumptis 
progessibus Inter nos partes predictas actitatis vel non et nobis dictis 
partibus auditis vel non positis ac valeatis, in et super ómnibus et singu- 
lis super quibus in posse vestri committinnus progedere breuiter 
pligiter, sumarie et deplano sola facti veritate atenta, et tam intra reg- 
num Valentiae quam extra apud regnum, diebus feriatis et non feriatis 
nobis dictis partibus pressentibus vel abcentibus, seu una presente et 
altera earum per contumatiam seu alias abcentem citatis vel non sitatis 
sine extrepitu et figura juditj stando, cedendo, gradiendo, omni juri fori 
aut facti solemnitate obmissa seruata vel etiam interrupta, et tam per 
viam juris quam amicabilis compositionis prout dominationi Vestre pla- 
cuerit promitentes ac conuenientes in bona fide nos partes predicte 
vobis Reuerendo Domino Magistro Arbitro et Arbitratori, Laudatori et 
amicabili compositori predicto anobis dictis partibus comuniter et 
corditer electo et nobisipsis ad inuigem et vicissim in manuet posse nota- 
rij infrascripti ut publicet et ausentige pergone, loco et nomine nostro-

sim-

con-
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rum et omnium singulorum quorum interest interesse potest aut poterit 
quomodolibet in futurum stipulanti et legitime recipienti pacto spetiali 
et stipulatione solemnique quidquid Vos prefatus Reuerendus Arbiter Ar- 
bitrator Laudator et amicabilis compositor in et super premissis Littibus 
causis et seu contratrauersijs dixeritis declauritis mandaueritis arbitrad 
fueritis et pronuntiaueritis de jure, foro, laudo vel amicabili compositione 
vni parti dando et alteri auferendo seu dari mandando vel soluendo mo- 
dice vel inmodice rratum, gratum, Validum atque firmum habebimus, 
tenebimus et obceruabimus et in nullo contrafaciemus vel veniemus ali- 
quomodo jure facto, causa, vel ratione, etsi contrarium fegerimus seu 
fegerit nostrum aliquis ingidamus et ingidi Volumus in penam mille flo- 
rinorum mone, regalium Valentie, togiens cotiens per quempiam nostrum 
contrafactum fuerit dandorum et soluendorum aparte inobedienti parti 
obedienti, et vestris dictis pronunciationi, declarationi, arbitrio et senten- 
tis — adquesenti qua quidem pna comissa vel non aut alias gratiose re- 
missa ratum maneat pactum sic que nos dictae partes nec aliqua nostrum 
non possumus habere recursum ad Arbitrium boni viri, cui per pactum 
espetiale renuntiamus nec non opinioni omnium illorum tenentium arbi
trio boni viri non posse renuntiari seterum nos dictae parte conuenimus 
et fide bona promitimus ad inuicem et vicissim vobis dicto Reudo. domi
no Arbitro, et arbitratori, Laudatori, et amicabili compositori, sub dicta 
pena, quod prescnts compromissum aut processum vestrum si quis inde 
fiet quamquam vndique ncgotia nostra tam arbitraliter quam judicialiter 
fuerint seu sint colecta que in suo robore Volumus permanere, nec sen
tencias per Vos ínter nos partes predictas super predictis ómnibus et sin- 
gulis ferendas non inpugnabimus, viciabimus nec anullabimus nec eas 
vitiosas seu invalidas proponemus seu allegabimus tam ex pergonis nos- 
tris dictarum partium quam Vestri dicti Reuedi. Domini Magistri Arbi- 
tratoris, Laudatoris et amicabilis compositoris predicti, quam etiam rei, 
seu rerum de qua seu quibus compromittimus, nec Vtemur beneficio 
appellationis, recursus nec in integrum restitutionis nec alicuius legis, 
fori, priuilegij, statuti, seu consuetudinis quibus, etiam nos seu quouis 
nostrum possimus inpugnare viciare velmodo aliquo anudare predicta 
per Vos inter nos pronuntianda, sententianda, arbitranda, et declaranda, 
quoniam nuc pro tune eis ómnibus et singulis expresse et de serta gientia 
penitus retnuntiamus, prefingimus vero, ipsius pntis, compromissi huic 
ad quintam decimam diem mencis nouimbris proxime foturi inclusiue, 
et pro predictis ómnibus et singulis atendendis, complendis, et firmiter 
obseruandis; obligamus pars parti et nobis ad inuicem et vigissim omnia 
bona et jura nostra propia et dictarum Vniucrsitatum et cuiuslibet nos
trum in solidum mobilia et inmobilia presentía et fotura habita et ha- 
benda Vbique, renuntiamus nos partes predictae Beneficijs nouarum 
constitutionum epistole diui Adriani ac foro Valentie de principad prius 
conuiniendo ac de duobus vel pluribus reis debendis minoris etatis et res
tituciones in integrum senatus consulti Velleyani, dotium et sponsalitio- 
rum, et juribus hypothecarum ómnibus que alijs, foris, juribus, priuile-
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gjjs, beneficijs, auxilijs, et consuetudinibus premissis vel quibusuis 
eorum repugnantibus, quouis modo, et ut predicta omnia et singula ma- 
yori gaudeant firmitate, Juramus nos omncs superius nominati nomini- 
bus quibus supra ad dominum deum nrum. jesum xptum. et eius sancta 
quatuor Euangelia manibus nostris dexteris corporaliter tacta predicta 
omnia et singula sic ut superius descripta sunt, rata, frata, valida, atque 
firma perpetuo habere tenere et obceruare, et ea nullatenus impugnare 
viciare vel anullare que fuerunt acta Videlicet quo ad officialium conci- 
lij et Vicinorum dictae villae Paniscole qui in dicta villa et. Domo congilij 
firmarunt Vndecima die mencis octobris anno anatte Domini millesimo 
quadringentessimo sexagessimo, et quo ad firman dictorum oficialium 
congiliorum et Vicinorum dictorum locorum de Benicarlo et de Vinala- 

qui firmarunt videlicet oficiales congilium et vigini loci de Benicarlo 
in ecclegia parrochiali dicti Loci; et oficiales concilium et vicini dicti 
Loci de Vinalaroc, in ecclecia parrochiali dicti Loci duodécima die pre- 
dictorum mentís et anni, si////na nrum. Bartholomei coscollano Justi
cie etc. (1). sig////na nostrum frangid cerbello Justicie, etc. (2) sig//// 

Antonij domenech Justicie etc. (3) qui hec Laudamus et firmamus. 
Testes firmarum ofigialium et Viginorum ville Paniscole fuerunt honora
bles franciscus segues et joannes Paschatij Presbiteri habitatores dictae 
ville Paniscole, et officialium et vicinorum logi de Benicarlo honorabiles 
Joannes Giner Vicinus villae de Vlldecona, et Antonius Balaguer faber 
Vicinus logi de Alcala; et officialium et Vicinorum logi de Vinalaroc 
Bartholomeus Miro textor vicinus loci de falset, ct franciscus Giner ma- 
rinerius Ciuitatis Valentiae sig: + :num mei francigi Vitalis authoritate 
regia notarij publigi per totan terram et dominacionern serenissimi do
mini Regis Aragonum qui predictis interfui eaque regepi scripsi et clausi 
loco die et anno prefixis, quo si quidem compromisso dicto Reuerendo 
Domino arbitro et arbitratori per supra dictos síndicos presentado dixit 
quod ob Dei reuerentiam et amorem partium predictarum acceptabat 
dictum compromissum oferens se stare paratus Littes, causas, siue ques- 
tiones Ínter partes predictas pendentes et in dicto compromisso expres- 

sententialiter de silere et determinare juxta potestatem eidem in 
dicto compromisso atributam. testes fuerunt ad predicta Vocati honora
biles Bernardus despuig domicellus habitator ciuitatis dertuse et Petrus 
Brusca mercator Vicinus villefranque termini Morelle. Preterea vero die 

eneris intitúlala quarta decima die mencis nouembris anno predicto 
millesimo quadringentessimo sexagessimo, in castro villae Peneinsule, 
ptCmU-fClÍfren^US domin*cus frater Ludouicus Despuig magister domus 
in canje r vlC Marie de Montesie et santi georgij Arbiter et Arbitrator 
Panisrnlp M US 6t Questi°nibus pendentibus Ínter Vniuersitatem Ville

ex una; et Vniuersitates Locorum de Benicarlo et de Vinala-

$ Seguixen els ¡¡!¡¡! h6 £enyísc°la avans escrits.
’ Segu¡xcn els noms fe vS££10 aV3nS eSCrÍtS'

roe,

na

sas

avans escrits.
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roe, contentis et designatis in compromisso recepto per discretum fran- 
ciscum Vitalis notarium Vndegima et duodécima die mencis octobris 
anno supradicto, Vocato me michaele Villafarta authoritate regia nottario 
publico ac ipsius Reuerendi domini magistri scriba, ac testibus infratis. 
partibus predictis abgentibus dedit et promulgauit in causis litibus et 
questionibus predictis suam arbitralem sentenciam in hunc que sequitur 
modum,

=On nos frare Luis Despuig per la diuinal gracia mestre deles casa 
y caualleria de sancta maria de Montesa et de san Jordi arbitrer arbitra- 
dor e amigable composador, concordantment elet per e entre los fels e 
amats nostres los Justicia Jurats sindich congell e Vniuersitat de la vila 
nostra de Paniscola de una part elos Justicies Jurats sindichs congells e 
Vniuergitats deis llochs nostres de Benicarlo ede Vinalaroc déla part 
altra, vist primerament lo compromes per Ies dites parts fet e fermat 
per lo discret en francesch Vidal notari ha honse e a dotse delmes de 
octubre del any corrent mil quatre gents scixanta; vistes les causes de 
les quals les dites parts han lo dit compromes en nos fet e fermat elo 
poder anos en lo dit compromes per les dites parts atribuit e donat. 
Vista la llicencia authoritat y decret per la Magestat del señor Rey Don 
Juan Benauenturadament regnant, donat e otorgad, donada e otorgada 
ab sa carta publica ab lo sagell pendent dcsa Magestat sagellada datis 
en la ciutat de Barcelona a catorse del mes de Agost del sobre dit any 
mil quatregents scixanta ab la qual la prefata Magestat dona plena lligen- 
cia ales dites Vniuersitats apoder comprometre sobre les causes e ques- 
tions enlo dit compromes adjectes, ab laqual ha decretat, e authorizat lo 
dit compromes ela sentengia en virtut de aquell per nos pronunciadora. 
Vist en apres la authoritat c decret enlo dit compromes interposat e in
terposada segons consta ab acte publich rebut per nostre escriua en 
Miquel Vilafarta notari en calendari de dotze del corrent mes de nohem- 
bre. vista la poblacio déla dita Vila de Paniscola la qual es sots calendari 
de quinto calendas februarij anno domini millessimo ducentessimo quin- 
quagessimo. Vista la poblagio del lloch de Benicarlo la qual es en calen
dari de décimo octauo calendas Julij anno domini millessimo dugentes- 
simo trigessimo sexto. Vista la poblacio del lloch de Vinalaroch la qual 
es en calendari de dos dies del mes de setiembre delany mil doscents 
quarantahu. Vista la carta del concambi del señor Rey en Jaume de glo
riosa recordagio fet ablo Reuerent frare Berenguer de Cardona tunch 
Mestre del temple de Arago, e en cathaluña permutants e canuiants Pa
niscola, Benicarlo, e Vinalaroc e altres propietats, per la ciutat de Torto- 
sa, lo qual dit camui fonch fet en la ciutat de Tortossa duodécimo ca- 
quarto, rebut e clos per lo discret en Guillem de solanes notari. Vista la 
concordia auinensia e transaexio feta entre en Jaume Pons sindich déla 
dita vila de Paniscola, e en Pere Bellmunt sindich del lloch de Benicarlo 
ab voluntat, e asentiment deis Justicies Jurats e alguns Prohomens deles 
dites Vniuersitats, la qual fonch feta en Paniscola octauo Idus octobris 
anno millessimo trigentessimo quinto, rebuda perlo discret en Guillem
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calbo notari de la dita vila de Paniscola. Vista vna sentencia Arbitral 
entreles dites parts promulgada per los honorables en Terich de Brusca 
en Aruancer (1) Vehins déla vila de Morella arbitrers arbitradors e ami
gables composadors concordantment elets entre les dites parts per tot 
lo tenor de aquella be, entes, e diligentment examinat e esguardat, 
La qual fonch publicada enlavilade Morella quarto décimo Calendas 
Junij anno domini millessimo tricentessimo Vndecimo, e en actes pu
blichs redigida per lo discret en Jere Barberá notari déla dita vila de 
Morella. Vista vna altra sentencia judicial entre les dites parts pro
nunciada per lo honorable en Bemat Desplugues tunch Baile General 
del pnt. regne de Valencia aixi com a Jutge per lo dit señor Rey en Jaume 
delegat e asignat entre les dites parts, e en actes publichs redigida per 
lo discret en Domingo declaramunt notari pridie Idus Degembris anno 
millessimo tricentessimo quinto degimo. Vista la appellagio interposada 
déla dita sentengia per los de Benicarlo e de Vinalaroc. Vista la renun
ciado déla dita appellacio. Vista la transacxio entreles dites parts feta 
sóbreles mesions, en les quals lo dit honorable en Bernat desplugues 
hauia condemnat los del dit lloch de Benicarlo e de Vinalaroc; la qual 
fonch feta per sinchcents sous, elaqual rebe lo discret en Guillem Calbo 
notari Idus martij anno domini millessimo trigentessimo quinto degimo. 
Vista la carta déla deuesa déla Vila de Paniscola atorgada per lo Reuerent 
frare Pere de soler quondam predecessor nostre Datis en la Vila de s.-f- 
Matheu nono calendas Junij anno millessimo trecentessimo vigessimo 
sexto, rebuda per lo discret en Pere Lobet de Valayna notari, Vista vna 
sentencia o declaragio Judicial feta per lo honorable e religios frare Ber
nat de monsonis tunch comanador major de Paniscola, a congell del 
honorable miser Ramón Vigent sobre alguns duptes o diferencies que 
eren entre les dites parts insurtints de la damunt dita sentencia arbitral 
per los dits en esterich de Brusca en arnau áster, laqual fonch entre 
les dites parts pronungiada séptimo Idus octobris anno domini milles
simo trecentessimo trigessimo quarto rebuda per lo discret en esteue de 
Maderes notari. Vista vna altra sentencia Judicial entre les dites parts 
pronunciada per Miser Ramón Bas saui en dret comissari del Reuerent 
frare Pere de Thous tunch Maestre del dit nostre Reuerent Orde en ca
lendan de nonas octobris anno millessimo tregentessimo trigessimo sex
to, e en actes publichs redigida per lo discret en Domingo Abella notari. 
Vistes dos cartes publiques les quals contenen com lo dit Reuerent ante- 
gessor nostre frare Pere de Thous separa, departí, segrega, e foragita, 
los llochs de Benicarlo e de Vinalaroc de tot lo terme déla dita vila de 
Paniscola, e auergá e asigné a cascu. de aquells terme atermenat, fitat, e 
mollonat, e dispongue en eper qual forma podien ampriuar, los vns en 
es terres deis altres, les quals son en calendan de décimo mono de Janer 
e any mil trescents sinquanta y nou rebudes per lo discret en francés

(1) Es Arnau Aster, com més avant apareix.
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casalduch notari. Vista vna altra carta publica ab expregio de serts ca- 
pitols fets entre les dites parts disponents com les dites Vniuersitats de 
alli auant hauien de contribuir ne per quina, ne per qual forma, no obs- 
tant lo contráete déla separagio damun dita, enla qual dita carta en- 
treuench authoritat e decret del dit antecessor nostre frare Pere de Thous. 
La qual es en calendan de sinch de maig del any mil tregents sexanta 
sis. Vista vna altra sentengia Judicial donada per lo Reuerent predecessor 
nostre frare Albert de Thous ab congell deis honorables miser Jaume 
forner, e miser Miquel de Piera la qual es en calendan de séptima janua- 
rij anno domini millessimo trecentessimo septuagessimo octauo=Vista 
la appellagio déla dita sentengia interposada per lo sindich déla dita 
vila de Paniscola. Vista la confirmacio déla dita sentencia deles quals 
apar ab actes publichs per lo discret en Berenguer Roig notari. Vista 
vna altra sentencia judigial donada per lo Reuerent antegesor nostre frare 
Berenguer March a congell deis honorables miser Ramón soler de miser 
Bernat del milacre, la qual es en calendan de décimo sexto de dehembre 
delany mil trescents huytanta set, e en actes publichs redegit per lo dis
cret en Bernat Narbones notari, Vist finalment vn proges de formes de 
dret continuat dauant lo congell real recident en la ciutat de Valencia 
per Virtut de comissio, a aquell feta per la Magestat del señor Rey Don 
Juan benauenturadament reynant tunch lloctinent del señor Rey Don 
Alfonso de inmortal memoria, principiat en calendari de dos de nohem- 
bre delany mil quatregents quaranta set, Vistes les fermes dedret en lo 
dit proges per cascuna deles dites parts articulades e posades, Vistes les 
exepcions hiñe inde posades. Vistes les respostes judicials per cascuna 
deles dites parts fetes. Vist tots los actes, cartes e instruments produits 
e donats, enlo dit proccs. Vistes les deposigions deis testimonis en lo dit 
proges per cascuna deles dites parts, produits e donats, etot lo dit proges 
be eintegrament examinats. Vista la sentencia per lo dit congell real en 
virtut déla dita comissio promulgada. Vista la apellagio per les dites parts 
interposada e vist linalment e ab suma diligencia regonegut e examinat 
tot go e quant per liquidagio e determinacio del fet fea examinar, rego- 
neixer, e veure, e ans molts e diuersos colloquis, ab cascuna deles dites 
parts aixi coniuntament com separada e encara ab totes aquelles pergo- 
nes que ems aparegut per major instruexio del negoci, informacio nostra 
epres clara determinacio de aquell nos hipoguesen valer elo nostre animo 
informar, hauent nostre señor Deu dauant los vlls déla nostra pensa elos 
sants quatre Euangelis deaquell dauant nos posats, e reuerenment es- 
guardats per tal que déla beneyta fas deaquell proseixea la precent nostra 
sentencia, dit hu albitragio eo amigable composigio queno de rigor de 
dret e de Justicia, e melent nos al dauant, e quitat, en antam enlo beneyt 
nom de Jesús, en pronunciar epublicar sóbrelo dit feyt esobre tot go e 
quant les dites parts loan en nos fermat, compromes, laprecent nostra 
arbitral sentengia ditlo hu arbitracio eamigable composicio en la forma 
seguent. E jatsia los actes, procesos, e sentencies, aixi judicials, com ar
bitrarles, contenguen e fasen expressa mengio aixi del exergigi déla cri-
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minal jurisdiccio, com deles coses en les quals los del dit lloch de Beni- 
carlo, e de Vinalaroc, dehuen contribuir en comu ab lo déla dita vila de 
Paniscola, empero attes queles dites parts han fermat solament en nos 
compromes, sobre los plets, causes, questions, e contrauergies entre les 
dites parts sucitades sobre la contribuyo refagio erreparagio deis murs 
déla dita vila de Paniscola, camins, fonts, Ponts, pous, Bases, sequies, 
ealtres amprius comunes epagament deis officials de la dita vila de Pa
niscola, aixi per la Ciutat de Tortosa com per la vila de Castello, deles 
fustes deis enemichs, perla costa nauegants, com encara sobre les des
peses perlos déla dita vila de Paniscola fins enlo precent dia fets enla 
refaccio e conceruació deis murs, camins, fonts, ponts, pous, Basses, e 
sequies desús dites e dits, e enlapaga deis officials, e, hauisos desús dits 
fets e fetes, epagades, com encara enla conceruagió detotes les coses da- 
munt dites fahedora, ensemps ab tots los incidents dependents e emer- 
gents de aquelles eaquells anecxes, pretenents e afermants lo déla dita 
vila de Paniscola, los deis dits llochs de Benicarlo e de Vinalaroc, eser 
tenguts e obligats ala contribugio e solugio ensemps ab ells, detotes les 
coses damunt dites, juxta formam de les sentencies aixi Judicials com 
arbitráis desús narrades, elos deis dits llochs de Benicarlo, edc Vinalaroc 
afermants, lo contrari, volentho hauer dit segons que en lo dit compro- 
mes se conte, eper tal entenent enla determinacio e final conclugio deles 
coses deles quals les dites parts han en nos compromes e per totalment 
resecar los inmortals plets e discordies, que son estats e estades entre 
les dites parts, fins en la present jornada ab multiplicagio de inextimables 
despeses que han quasi portat les dites Vniuersitats en tal ruina e des- 
truccio, epera apartar tota materia de aferrador que pogues o pucha 
nodrid entreles dites parts, nouells plets e questions e desencions, tre- 
balls e despeses obmesa ex causa enpensadament la especificagio deis 
motius quens han mogut lo nostre animo, aixi enla natural justicia del 
feyt com enlo rigor deaquella, com encara en lo pnt. nostre dit lou arbi- 
tracio eo amigable composicio, per toldre tota ocacio de pleyts, e quela 
pnt. nostra arbitral sentengia sia lo final e darrer tcrme, entre les dites 
parts, de tota controuercia, e debat, eo questio haut congell, acort, e 
delliberacio, ab pergoncs expertes en dret, pronunciam sentenciam, diem, 
loam e amigablement composam, per resecar los inmortals plets damunt 
dits, que les Vniuersitats deis dits llochs de Benicarlo e de Vinalaroc 
sien tengudes donar e pagar de asi a quatre mesos del dia de la publi- 
cagio déla precent nostra sentengia en hauant Dihuit milia sous moneda 
reais de Valengia en pecunia contant, e sinchcents sous, annualment per 
los dits llochs de Benicarlo e Vinalaroc, ala dita vila de Paniscola paga- 
dors en la festa déla nattiuitat de nostre señor Deu Jesuchrist, comensant 
la primera paga déla apres vinent festa de nadal en vn any, e de alli 
auant cascun any enlo dit termini; sots pena de sinquanta sous eab su- 
missio de for, per qualseuol Juige dins regne de Valencia perlos déla 
dita vila de Paniscola eligidor, per esguart, e respecte de tota contribucio 
e servitut si alguna tenguts son fer, e prestar ala dita vila de Paniscola,
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per disposicio de qualseuol titol causa, manera o raho, e aixi de tot lo 
temps pasat com del precent, e esdeuenidor, eper tot e qualseuol dret 
cogitat, o encogitat, que de precent o en esdeuenidor pertanyga, hacha 
pertanygut o puixa pertanyer, ala dita vila e Vniuersitat de Paniscola, aixi 
segons fut, dret, ejusticia, com per los dits actes, cartes, sentencies, sta- 
bliments, e transaccions desús mencionats, e altres aut alios quo quo 
modo contra les dites Vniuergitats, e llochs de Benicarlo, e de Vinalaroc, 
per causa erraho, déla que es a ferme comuna contribugio 
ealtres coses damunt dites, e contribugions desús designades, ho altres 
seruituts, e contribugions, per qualseuols que sien dites o nomenades, les 
quals asi volem eser enteses, e compreses en aixi que per los déla dita 
Vila de Paniscola que ara son y per temps serán no puixa esser- 
manar ales vniuersitats deis dits llochs de Benicarlo ede Vinalaroc hara, 
ni en lo esdeuenidor, seruitut alguna de contribuyo, que es demostrar 
per aquells faedora en Ies dites obres de murs, Vaills, fonts, pons, pous, 
sequies, Bases, donantlos salaris de oficiáis, e auisos e altres despeses 
qualseuols, enles quals les Vniuersitats deis dits llochs de Benicarlo e 
de Vinalaroc per qualseuol titol o causa y fosen astrets y obligats com 
vullam, dispongan!, sentenciam, manam, e amigablement, composam, la 
damunt dita quant aduersa en solugio redemptio epaga e satisfacio de 
tot lo damunt dit, e que es pogues mostrar aquells dits llochs de Beni
carlo e de Vinalaroc eser tinguts e obligats, imposant ala dita Vila de 
Paniscola vehins ehabitadors de aquella precents, eesdeuenidors, calla- 
ment perdurable en e sobre totes les dites coses, e cascuna deaquelles, e 
enpoder demanar ales dites Vniuersitats deis dits llochs de Benicarlo e 
Vinalaroc, depresent o esdeuenidor, seruitut alguna de contribuyo de 
murs e deles altres coses damunt dites, ni de altres qualseuol que es 
poguesen nomenar, dir, eentendre e, en demanar, compte en raho algu, 
deles despeses per aquells en les dites coses e alguna de aquelles fetes 
com en tot acham hagut esguart, en la quantitat damunt dita, los quals 
dits dihuit milia solidos de comtants en los quals hauem condempnats 
les Vniuersitats deis dits llochs de Benicarlo e de Vinalaroc. Volem, diem, 
pronungiam, sentenciam, e amigablement composam que tots entegra- 
ment vinguen en ma epoder deaquella pergona o, pergones que sera delli- 
berat per nos eper tot lo concell déla dita vila de Paniscola o, per la ma- 
chor epus sansera part deaquells, e sots los pactes, e condicions que nos 
elo dit congell o, machor part de aquell, concordarem e ordenarem, les 
quals pergona o pergones fagen e sien tingudes fer e prestar sagrament, 
e omenatge en poder nostre de fer deles dites pecunies tot go e quant 
per nosaltres dits Mestre eper la machor epus sansera part deldit congell 
déla dita Vila de Paniscola, delliberat, manat, eordenat sera, eque pera 
machor tuigio e seguritat déla dita vila, les dites pergones sien tingudes, 
e hachen, a donar, ans de rebre les dites cantitats bones segures, e ido- 
nees fermanges, e principáis obligats de conuertir les dites pecunies o 
part de aquelles hora per hora en aquells husos que pernos eper lo dit 
congell o machor part de aquell manat e ordenat sera, tota exgcepgio e
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dilacio apart posades, esi lo contrari faran que sien tinguts e obligáis 
atots los danys e interesos que per la dita raho, la dita vila sostengut 
haura, e encara encorreguen en pena de sinquanta florins, tantes quantes 
vegades contrafaran, Ittem pronunciam sentenciam, arbitran) e declaram 
quelos dits sinchcents solidos annuals que los dits llochs de Benicarlo e 
de Vinalaroc, han apagar cascun any ala dita vila de Paniscola, en la festa 
de Nadal seruixquen en los husos dauall espegificadors, 90 es en la con- 
seruagio deis murs, e torres, déla dita vila de Paniscola, esi los dits murs 
serán ental disposicio que no freturaran de obra, que enlo dit cars, la 
dita cantitat se hacha a conuertir en comprar les munigions de armes 
necessaries pera la defensa déla dita vila, e hon acha tais etantes de les 
dites armes que no ni freturen en tais cars volem, manam, earbitram 
quela dita quantitat hacha a seruir pera quitament deis censáis déla dita 
vila, e que lo clauari déla dita vila, jure cascun any en lo principi del seu 
ofici en poder nostre o denostre lloctinent que la dita pencio de censal 
no conuertira en altres husos, sino en los damunt dits, en eper la forma 
damunt dita e per nos pronunciada e declarada. Ittem mes pronunciam, 
sentenciam arbitram, e declaram, que la dita quantitat de contants que 
es dihuit millia solidos de fet sera pagada, se hacha a metre en refagcio 
e reparagio deis murs e torres, déla dita vila de Paniscola en la forma 
que anos, e ais dits Justicia e Jurats parra fer se dega, e ago sens entreual 
algu. los quals dits murs, e torres, refets erreparats en la forma que 
anosaltres dits Maestre, Justicia e jurats ordenadora, si res y sobrara que 
tota aquella quantitat tanta quanta sera, acha a seruir e seruixca en 
comprar les municions de armes que sera negessaria peraladcfengio déla 
dita vila, es i res y sobrara comprada ladita municio de armes, que tot lo 
que extara hacha a seruir eseruixca en quitament deis censáis déla dita 
vila, equeno puixa eixir déla pergona o pergones qui aquella dita cantitat 
acomanada sera per altres husos, sino pera ais desús dits, en e per la 
forma desús dita, e si lo contrari se faya que no li sia presa en compte, 
ans de sos propis bens la acha altrauegada a pagar per cumplir go que- 
per nos desús es arbitrat e declarat. Ittem mes pronunciam, sentengiam, 
arbitram e declaram quelos Vehins déla dita vila de Paniscola pregents 
e esdeuenidors, achen delliurament e franca, en los termens deis dits 
llochs de Benicarlo e de Vinalaroc, tots aquells amprius que de asi atras 
han agut eacostumat hauer, e aixi mateix los vehins deis dits llochs de 
Benicarlo e de Vinalaroc hachen delliurament e franch enlo terme déla 
dita vila de Paniscola tots aquells amprius que han agut e acostumat 
hauer segons forma de priuilegi eo sentengia per nostre Reuerent predc- 
cessor frare Pere de Thous atorgat o, donada, rebut o rebuda per lo 
discret en ferrer casalduch notari, fet en Benicarlo a denou de Janer 
any mil tresgents sinquanta nou. Ittem mes pronungiam, sentenciam, 
arbitram, e declaram, quela dita vila de Paniscola en son terme sens 
conuocagio deis dits llochs de Benicarlo ede Vinalaroc, o, algu de aquells 
elos dits llochs e cascu de aquells en son terme sens convocagio déla dita 
vila de Paniscola puixen fer establiment o, eslabliments per toldre e fo-
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ragitar abusos eperjuhins, que poden esser fets per los amprians, en aixi 
empero que aquells dits falliments, eper les paraules generáis, o especiáis 
en aquells contengudes, no puixa eser tolt, eperjudicat lo dit husos 
tumat deis dits amprius juxta formam del priuilegi desús dit eo senten
cia del dit predecessor nostre frare Pcre de Thous. romanent facultat a 
cascuna deles dites Vniuersitats en altres coses queno toquen los dits 
prius, poder establir ases voluntáis. Ittem encara pronunciam senten- 
giam, arbitram quela dita Vila de Paniscola dins son propi terme singu
lar, hacha, o sia tenguda a despeses sues propies, teñir son dret perpe- 
tualment los dits murs, torres, vaills, camins, fonts, ponts, Basses, e 
sequies, pagament de ofigials, e de auisos e de totes les altres coses 
damunt dites, e aixi mateix los dits llochs de Benicarlo ede Vinalaroc, e 
cascu de aquells acha teñir en son dret tots los camins, pons, fonts, pous, 
sequies, e Basses, etotes aquellos coses a despeses lurs, en les quals la 
dita vila de Paniscola hauia e hera tenguda, de contribuir per causa deis 
amprius que ha eli pertanven, en los termens deis dits llochs, absolent 
la dita Vila de Paniscola de tota seruitut, o, carree, de contribuyo que 
es pretena perlos dits llochs de Benicarlo, e de Vinalaroc, o, qualseuol 
de aquells per qualseuol causa o raho hara o en lo esdeuenidor, demanar 
quomodo cum etc. imposant a daquells callament perpetual. E manam 
ales dites parís sots incorriment deles penes del compromes, que dins 
tres dies apres quela precent nostra sentencia los sera intimada hachen 
aquella, a lloar, eprouar, neutiam partium in ex pensis condemnando. 
Reseruantnos que de asi a dema, de saber per tot lo dia que sera comptat 
quinze del pregent mes de nohembre, lo qual dia es dins lo terme del 
compromes, puixen lapresent nostra sentencia corregir, toldre, eo millo- 
rar, eo del tot sia nos ben vist sera reuovocar e cancellar. Latta, lecta, et 
publicata fuit predicta arbitralis sentencia per dictum Reuerendum do- 
minum fratrem Ludouicum despuig Magistrum Montesie arbitrum et 
arbitratorem predictum partibus prcdictis ab^entibus In Castro Ville Pa- 
niscole die vero intitulata quarta decima mencis nouembris anno predic
to annattae. domini millessimo quadringentessimo sexagessimo s: + : 
num Reuerendi Domini fratris Ludouici despuig magistri Arbitri et ar- 
bitratoris predicti, qui predictam arbitralem sentenciam dedit et promul- 
gauit. Testes inde sunt honorabiles frater Philippus Aliaga Prior dicti 
reuerendi domini Magistri, frater Garcías Martilla sub comendator Castri 
Montesie, Bernardis despuig domigcllus hab. Ciuitatis Dertusae et Ludo- 
uicus Vaills secretarius dicti domini Magistri, et in continenti facta dicta 
publicatione sententie, dictus Reuerendus dominus Magister, arbiter et 
arbitrator predictus ad alios actus non diuertendo percona Liter desendit 
ad dictam villam Paniscolae et ingresos in domo concilij dictae villae in 
qua re, perijt concilium dictae ville congregatum more solito dictae villae 
quorum nomine congregatorum sunt hic videlicet honorabiles Bartholo- 
meus coscollano Justicia, Guillermus Baldoui Juratus, et discretus Joan- 
nes eiximeno Locumtenents, Joannis Avella Jurati, discretus franciscus 
marti notarius, Sindicus, Gabriel Sebastia, Joannes collderou, Ludouicus

acos-

am-
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cphastia discretus Petrus teixidor notarius, Petrus Calaseit, Antonius 
Castello ’Bernardas segarra maior die. Antonius Comes Bernardus Giner,

Petrus climent dominicus forner, Arnaldus fresquet, Guillermus Calbo, 
Monserratus desocada, Alfonsius Garcia, Guillermus Benet, Petrus, Ayza, 
franciscus Baldoui, Guillermus serda, Vincentius marti, Antonius Vidal, 
Jacobus espareguera, Paschatius Garciet, Michael Aragonés, et Petrus 
forner et ibi in junto concilio pergonaliter existents. dictam suam arbi- 
tralem sentenciam perme dictum Michaelem Vilafarta notarium ac ipsius 
domini scribam legi, publicaui et int imari mandauit, qua quiden senten- 
tia de verbo ad verbum per me dictum nottarium lecta et intimata alta 
et intellegibili voge dictus Reuerendus Dominus Magister Arbiter et Ar- 
bitrator predictus de intimatione predictae publicum instrumentum con- 
fisi mandauit et requisiuit, propter memoriam in foturum habendam. Prc- 
terea vero die sabati intitulata quinta deqima predictorum mencis et 
anni, dictus Reuerendus, dominus Magister, Arbiter, et Arbitrator, pre
dictus pro executione dictae sue arbitralis sententie, pergonaliter aegessit, 
ad locum de Benicarlo et ingressus ecclesiam Parrochialem dicti Logi 
invenit in ea congilium dicti Logi in ea congregatum in quo aderant hono- 
rabiles franciscus seruelló Justicia, Joannes seruello major el Bonanatris 
Bellmunt jurati, discretus Galserandus enguera, et Petrus fores notarij et 
sindigi, Jacobus Bort, Petrus Bernat major diebus, Amator ortells, jaco- 
bus Angles, Bartholomeus Seruello, Petrus marti, Amator Pruñonosa, 
Bernardus Pauia, discretus Petrus Porta, notarius, dominicus foix, An
tonius Rosello, Bertrandus de gallosega, Antonius tarrago, minor, Petrus 
Ferriols, Guillermus ortells, Barbi tonsor, Dominicus Sauart, Antonius 
Berga. Alfonsus Garcia, Bernardus Gombau, Andreas montañés, joannes 
Nicolau, Antonius Briango, joannes seruello minor diebus, Petrus torre- 
lies, Antonius Alcolechio, Bernardus Lorach, Jacobus Sauart, joannes 
ortells, Martinus Grau, Joannes Bellmunt, Bernardus Montañés, Domini
cus llorach, Antonius fores, Petrus Berga, michael Botarell, Bartholo
meus tarrago, Galserandus Gombau, Joannes feliu, Guillermus Cirerola, 
Bartholomeus comalats, Petrus Alberich, Bernardus Palau, Guillermus 
Ballester, Antonius llorach, Joannes Palau, Jacobus Albalat, Antonius 
Joan, Saluator Brunet, Bartholomeus Albalat, Guillermus esteller, An
dreas tarrago, Antonius fores minor, Aloysius reula, discretus Petrus 

aschatij notariis, franciscus Palau, Matalis torrelles, Marsalus Gile.bert, 
ernardus Peralta, Joannes Pellicer, fracis Bellmunt, Guillermus Lorach, 
te anus ferrer, Michael Joan, Guillermus Bellmunt, Bartholomeus Gom- 
au, acobus Pelliger, Bernardus sabater, Guillermus Berga, Bernardus 

fin °ner ma^or’ Jac°bus ferriols, Joannes Pellicer major, Raymundus 
a etrus esteller, Matheus Pelliger major diebus, Berengarius Boques, 

Ul ermus marti, franciscus Porta major diebus, Nicolaus Segura, Pe- 
íus Bernat minor, Matheus Peralta, Petrus Boti, Petrus Lorach, Guiller- 

om au, Pontius Bellmunt, Antonius montanyes, Guillermus Bell-
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munt, Laurentius fibla, Petrus darens, Jacobus ortells minor diebus, mi- 
chael marti, Guillermus Pauia, Petrus Juan, Bernardus Nicolau minor 
diebus, Joannes camayzo, Petrus ferrer, Guillermus estas, Antonius Pdu- 
ñonosa, Antonius llorach maior, Michael sent marti, Guillermus Palau, 
Joannes marti, et Guillermus foix, et ibi in dicto concilio pergonaliter 
existens dictam suam arbitralem sentengiam per me dictum et infrascrip- 
tum nottarium lcgi, publicari, e intimari mandauit, qua si quidem 
sententia, per me dictum nottarium lecta et intimata alta e intellebili 
voce dictus Reuerendus Dominus Arbitrer et Arbitrator de intimatione 
predicta publicum instrumentum confesi mandauit et requissiut, proper 
memoriam in foturum habendam. Precentibs pro testibus ad hec 
vocatis honorabilibus fratre Philippo Aliaga priore dicti domini Magis- 
tri Bernardo despuig domicello habitatoribus Ciuitatis Dertuse et 
Ludouico Vaills secretario dicti domini Magistri. Postmodum vero die 
dominica intitulata sexta decima die predictorum mencis et anni, hono- 
rabile congilium dictae villac Paniscole in quo adexant honorabiles Bar- 
tholomeus coscollano Justicia Guillermus Baldoui Jurats, discretus Joan
nes eximeno nottarius Locumtenens, honorabilis Joannes Avella Jurati, 
discretus franciscus marti nottarius Sindicus Gabriel Sebastia Mustasa- 
fus, Ludouicus Sebastia, Petrus seruera, discretus Petrus teixidor notta
rius franciscus -----Bartholomeus Peris, Bernardus segarra, Bernardus
Giner, Antonius Castello, Joannes fabregat, Bartholomeus Sebastia, Pe
trus queros, Jacobus fresquet, martinus llopis, Guillermus climent, Pas- 
chatius espareguera, Joannes conill, Joannes simó, franciscus saies, Pe
trus climent, Antonius ferrer, Guillermus Calbo, Nicolaus fresquet, Ar- 
naldus fresquet, Antonius comes, Bernardus mascara, Monserratus des- 
blida, franciscus marti minor, Petrus Arenos, Bernardus Benet, francis
cus Baldoui, Vingentius marti, Guillermus benet, Antonius Vidal, Guiller
mus serda, Alfonsus Garcia, Paschatius Garsiet Petrus forner, Petrus fres
quet, Joannes colldepou, ferdinandus Gomis, Petrus Aysa. conuocati et 
congregati more solito dictae villac concilium tenentes ac solemniter se
mbrantes, vocato me Michaele Vilafarta notario predicto ac testibus in- 
frascriptis, dixerunt quod nominibus dictorum offigiorum ac nominibus 
propijs ac nomine totius Vniuersitatis presentium abgentium et foturo- 
rum laudabanl, aprobabant predictam arbitralem sententiam per domi- 
num Magistrum Arbitrum et Arbitratorem Ínter eos et Vniuergitates lo- 
corum de Benicarlo et de Vinalaroc, lattam sub calendario de quarta 
degima die predictorum 
linea usque ad ultimam, presentibus pro testibus ad hec vocatis honora
bilibus Bernardo Despuig domigello habitatore ciuitatis Dertuse, _ 
Brusca mercatore vicino Ville franque et Ludouico Vaills secretario dicti 
Reuerendi domini Magistri. Consequenter vero die lune intitulata degima 
séptima mengis nouembris et anni predictorum honorabile Congilium 
dicti Logi de Benicarlo, in quo precentes herant honorabilis franciscus 
Seruello Justicia, Joannes Seruello maior, et Bonanatus Bellmunt Ju
rati, discreti Ganserandus enguera et Petrus fores nottarij sindici, Jaco-

mcncis et anni, de verbo ad verbum, ac de prima

Petra
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bus Bort, Petrus Bernat maior, Amator ortells, Jacobus Angles, Bartholo- 
meus seruello, Petrus marti, Amator Pruñonosa, etc. (1) conuocati et con- 
gregati more solito dicti loci concilium tenentes ac solemniter sembran
tes Vocato me dicti Michaele Vilafarta nottario ac testibus infrascriptis, 
dixerunt quod nominibus officiorum predictorum ac nominibus propijs 
ac nominibus Vniuersitatis presentium abgentium et foturorum lauda- 
bant et aprobabant predictam arbitralem sententiam per dictum Magis- 
trum Arbitrum et arbitratorem Ínter eos, et Locum de Vinalaroc, ex una, 
et Villam Paniscolae, ex alia partibus sub calendario de quarto décimo 
die predictorum mencis et anni, de verbo ad verbum ac de prima linea 
usque ad utimam. Presentibus pro testibus ad hec vocatis honorabilibus 
fratre Filipo Aliaga Priore dicti Reuerendi domini magistri; et predictis 
Bernardo despuig domicello, et Luduuico Vaills. Ceterum vero—post pre
dicta dicta et eadem die dictus Reuerendus Dominus Magister arbitrer 
et Arbitrator predictus pro premissorum executione accessit pergonaliter 
adictum Locum de Vinalaroc, et in pleno concilio dicti Logi in ecclecia 
parrochiali cum ómnibus debitis solemnitatibus congregatis qui perqo- 
naliter affuerunt honorabiles Antonius Roca Locum tenents Bayuli, An- 
tonius domenech Justicia, franciscus foix, et Antonius Gaualda, Jurati, 
Joannes Miralles mustasafus, Joannes Gaualda, Petrus miralles, diebus 
maior, Natalis Prima, Antonius febrer, sindicus, Petrus oliuer, Jacobus 
Bartholomei, Jacobus castell de asens, Michael febrer diebus minor, Pe
trus Gilabert, Jacobus domenech, Guillermus Bartholomei, Petrus sauar- 
tes, Jacobus xaler, dierum major, Antonius Roca, filius Bartholomei, Ber- 
nardus Botarell filius dominiqi, Laurentius Vilalbi, Antonius Botarell, An
tonius Roca filius Bartholomei, Mascarosus Berthomeu, Joannes Armel
les, diebus minor, Guillermus narbo, Joannes forcadell, Jacobus Arnau, 
Jacobus forner, franciscus Vcrge, Petrus Pujalt, Antonius castell de asens, 
Joannes fores, Petrus Gombau, Dominicus Botarell, Bartholomeus Vuio, 
Guillermus forner, Gabriel Adell, franciscus domenech, dominicus Arnau, 
Jacobus cabanes, jacobus xaller, diebus minor, Petrus Borras, Antonius 
xaler, Dominicus Pelli?er, Bernardus domenech, Joannes Gosaluo, Gui
llermus torres, Petrus sauartes, Natalis miralles, Jacobus mir major, Pe
trus Alegre, Antonius esteller, Michael seruero, Jacobus mir diebus mi
nor, Vincentius Joan, Bernardus Lobo, Antonius Miralles, Guillermus 
Juan, Jacobus Jacobus cobres filius michaelis et ibi indicto concilio per- 
conaliter existentes dictam suam arbitralem sententiam perme dictam 
et infrascriptum nottarium legi publicari et intimari mandauit, preasi 
quidem sententia per me dictum nottarium lecta et intimata alta et inte- 
legibili voge dictus Reuerendus dominus Magister Arbiter et Arbitrator 
predictus de intimatione predicta publicum instrumentum conferí man- 
dauit et requissiuit propter memoriam in foturum habendam, et habito 
colloquio ínter asistentes in dicto concilio et sine diuertione ad alios

(1) Seguixen els noms de Benicarló darrerament escrits.
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actus dixerunt quod nominibus offigiorum predictorum ac nominibus 
propijs ac nominibus totius vniuersitatis, precentium, abcentium et fo- 
turorum laudabant et aprobabant predictam et superius narratam arbi- 
tralem sententiam de verbo ad verbum, et de prima linea vsque ad vlti- 
mam. Presentibus his pro testibus honorabilibus fratre Philippo Aliaga 
priore dicti domini, Jacobo Maria Vicario dicti Logi, et dicto Bemardus 
despuig domicello.

Sig:-f:num mei Guillermi exeruit authorite regia nottarij publigi 
Valentiae ac per Vniuersam terram et dominationem Serenissimi domini 
Aragonum Regis, Regentis libros protocollorum honorabilis et discreti 
Michaelis Vilafarta quondam mei connotarij ab humanis sublati qui hoc 
presents transuntum in his duabus petijs pergameni comprehensa, pre
sente filo canapis simul sutis aprothocollo seu originali nota dicti hono
rabilis Michaelis Vilafarta in quo est large notatum abtracxi et cum 
eodem diligenter comprobare etper aluim scribi fegi et clausi, loco, die, 
mense, et anno in prima linea contentis, in prima quarum quidem peso- 
rum pregameni sunt scripte Centum viginti septem linee: prima quarum 
incipit hoc est translatum et finit per honor. Vltima vero incipit Arago
nés et finit Reuerendus dominus Magister. in secunda vero et presentí 
pesia sunt scripte triginta vna linee quarum prima insipit gister Arbiter 
et finit perconaliter, ac vltima vero que non est perfecta incipit presen- 
tium et fini Domicello, cum raso et rescripto In quadragessima nona 
linea vbi rescribí tur na nostrum etcum supraposito in octuagessima pri
ma linea dictae primae petie vbi supraponitur Ambert de Thous ab con
velí, deis honorables Misser Jaume forner. e. =

Jhs. La precent copia deacte de concordia pactional, compromis, eo 
sentencia arbitral ab les pregedents sinquanta dos cartes la pregent com- 
pressa (1); es estada treta prou jacet, deun acte de concordia eo carta 
pactional eo compromis y sentencia arbitral escrita en pregami rebut per 
Miquel Vilafarta quondam nottari en dotze y catorse dies del mes de 
nohembre mil quatregents seixanla y comprouat ab aquell be e felment, 
lo qual está archivat custodit y guardat en lo archiu déla casa y sala del 
congell déla pregent vi la de Paniscola permi Gabriel llaudis per authori- 
tat real nottari publich per tot lo precent Regne de Valengia vehi y ha
bitador de aquella escriua de Jurats sala y congell de dita vila de Panis
cola: epera que en qualsevol part y lloch que sia tant en juhi com fora 
de aquell cumplida fe y credit li sia donada y atribuida yo lo dit llaudis 
notari escriua desús dit, huy a catorse dies de Juliol mil setgents y sinch.. 
pose asi mon sig + ne.

(1) Son 52 pagines doblados, de que consta eixa copia.
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Document núm. 8

Real provisió de D. Ferrán II mananí a son Capitá de Paniscola sobres- 
seir en tot lo tocant a si son del Patrimoni real o no, les Viles de 
Benicarló i Benilarog.—Córdovo, 12 joriol de 1490.—Presentado de 
les Lletres Reais al Capitá i Baile per Guillem Avella, juriste. Sindich 
de Montesa.—Paniscola, 18 novembre de 1490.—Arxiu municipal de 
S. Mateu. Protocol de Nicolau Durán, notari.—Trasllat de l'Arxiprest 
D. Manuel Betí.

«In dei nomine eiusque divina gracia Amen. Noverjnt universi. Quod 
die jovis jntitulata XVIIP mensis Novembrjs anno a nativitate domini 
Millessimo C C C Cmo. Nonagésimo. In villa peniscole. En la casa den 
Johan avella jurat de la dita Vila.

Constituhit personalment dauant del magnifich mossen Guillem Sán
chez Caualler Coper e criat de la Magestat de nostre Senyor lo Rey, Ca- 
pita del Castell e villa de paniscola e del honorable en Francoy marti 
baile de la vila de paniscola, Lonrat micer Guillem abella juriste Sindich 
asert de la Reverent Religio de Montesa, e en presencia den Johan avella 
jurat de la dita vila, Johan simo, Berthomeu fresquet, Marti saura e 
altres prohomens de la vila de paniscola, e conuocat mj Nicholau duran 
per auctoritat Real notari publich e testimonjs deius scrits, presenta ais 
dits Magnifichs Capita e Baile la letra e Real prouisio en paper scrita, 
e de propia ma de nostre Senyor lo Rey sotssignada, e ab lo segell de la 
sua Magestat en lo dors de aquella en cera vermella sots huna empna de 
paper empreptat segellada, e ab los desempachaments necessaris desem
pachada, laqual es del thenor seguent.

= DON FFERRANDO por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Ara
gón, de León, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, do Galicia, de Mallor- 
quas, de Seuilla, de Cerdenya, de Cordoua de Córcega, de Murcia, de 
Jahen, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, Conde de Barchinona, Se
nyor de Vizcaya e de Molina, Duque de Athenas e de Neopatria, Conde 
de Rosellón e de Cerdanya. Marqués de Oristán e Conde de Cociano, Al 
magnífico amado criado y copero nuestro Mossen Guillem sanchez salut 
e dilección. Por el venerable noble e amado Consejero e criado nuestro 
don fray ffelip buyl Maestre de la Orden e Caualleria de sancta Maria 
de Muntesa e de sant Jordi e por parte de la dicha orden ha seydo a 
nuestra Magestat humilmente exposado como en la quistion por vos 
como Alcayde nuestro de la villa e Castillo de Paniscola e por el Bayle 
de la dicha Villa suscitada, pretendiendo por parte nuestra, que las 
villas de benjcarlo y benilaroq pertenecerían a nos y a nuestra corte por 
causa de la donación que Papa Martín fizo al Serenissimo Senyor Rey 
don Alfonso nuestro tio, de jnmortal memoria, de la dicha villa e Castillo 
de paniscola con los termjnos y pertenencias de aquella, se pretiende por 
su parte que las dichas villas de benjcarlo y benilaro? con sus términos 
y pertinencias no fueron ni son comprehensas en la dicha donación di-



HISTORIA DE VINARÓS 303

ziendo que son y pertenecen al dicho Orden y Religión suya y 
nj a nuestro fisco. E nos queriendo desto hauer clara noticia lo hauemos 
mandado veer en nuestro sacro conseio y entre las otras cosas

no a nos

que en
ello sobre la dicha question ha seydo delliberado es stado que mandasse- 
mos tomar jnformacion de algunas cosas de las quales para bien delli- 
berar sobre la dicha quistion no tenemos entera jnformacion. Por ende 
a humil suplicación del dicho Maestre e Orden de Muntesa, vos dezimos 
encargamos y mandamos so incorrimjento de nuestra jra e jndignación 
e pena de Mil florjnes de oro que entretanto que la dicha jnformacion se 
toma e Nos sea trayda y ahun fasta que por Nos sea sobre aquella de- 
termjnado aquello que fazer se deue, sobresseays en todos e quales quje- 
re procedimientos assi judicialmente como extrajudicial tocantes y con
cernientes la dicha quistión. E en esto no fagades el contrario por cuanto 
la gracia nostra teney cara e la jra e jndignación nostra e pena susodi
cha desseays no encorrer. Datis en Cordoua a XII de julio anyo del 
nacimiento de nuestro Senyor Mil quatrozientos noventa. YO EL REY.= 
Vidit Vicecancelarius.—Vidit generalis thesaurarius — jn itinerum XVo 
—folio LXXXVIIJ° =

E presentada lesta jntimada e publicada la dita letra e Real prouisio 
encontjnent los dits Magnifich Capita e Baile a consell del Magnifich 
micer Matheu miralles doctor de la vila de Castello feren la prouisio
seguent.

Lo senyor mossen guillem Sánchez e baile mjrant la prouisio de la 
Magestat del senyor Rey e los manaments de sa altea en aquella fets, es 
molt prest e apparcllat segons fins acij sempre es stat, e be ha acostu- 
mat, seruir sa altea e seruar los manaments de aquella, e tot lo contengut 
en sa Real prouisio fer obehir e seruar e no contrauenint hi en cosa 
neguna. Agó es lo que dona per resposta a la dita Reyal prouisio dema- 
nant copia e trellat auctentiquada com se mereix.

Quibus sich peractis lo dit micer Guillem abella dicto nomine re- 
quirj esserli feta carta publiqua una e moltes per hauerme memoria en 
esdevenjdor.

Presents testimonjs foren a les dites coses appellats lo magnifich 
mossen dieguo de las Cuevas criado de la jnmortal memoria del senyor 
Rey don Johan, en Jaume sparaguera vehi de la vila de paniscola.»

Document núm. 9

Regia Sentencia a favor de Vinarós, en
Cenia, donada peí Virrei de Valencia a 25 setembre de 1967. Frag- 
ments de dita llarga sentencia que escrita sobre vitela en falles, es 
trova a l'arxiu municipal de Vinarós, carpeta número 24.

«En nom del Rei Caries, Pere Josep de Silva Meneses Pacheco Girón 
Zapata y Toledo, Lloctinent y Capitá General y Virrei de Valencia.

el dret sobre les aigiies del riu
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(Ulldecona exposava:) «quod dicta Villa indicium retinendae propo- 
suerat in Regia Audientia Cathaloniae super possessione seu quasi in qua 
Vicini et particulares illius existebant utendi aqua fluminis appellati de 
la Senia, illan conducendo per quoddam incile a molendino appellato de 
en Castell, libere et absque contradictione aliqua, ut depraehendebatur 
ex Regiis Litteris expeditis a dicta Regia Aud.a Cathaloniae die xxiiij 
menssi januarii MDC octogesimi quinti 
gere dictas Regias Litteras dictis Syndico Justitiae et Juratis Villae de 
Vinarós.»

(Una de les consideracións a favor de Vinarós era que:) «plene re- 
manet probatum et verificatum, aquas dicti flumini appellati de la Senia 
nasci et oriri ex diversis fontibus fluentibus intra pns. Regnum Valentiae, 
suum naturalem cursum trahentibus a fonte appellato Cap de ayges 
fluente intra Regnum Valae. et terminum Populae appellatae de Beni- 
fasá.»

ideo supplicavit juberi iniun-

(/ la sentencia fon:) «Ideo et alias deliberationem et conclusionem 
in Sacro Regio Consilio sumptam insequendo Pronuntiamus, Sententia- 
mus et Declaramus aquas dicti flumini appellati de la Senia oriri et nasci 
intra proesens Regnum Valentiae, et uti tales pertinere et spectare, tam 
quo ad usum quam quo ad dominium et proprietaten illarum, ad dictam 
Villam de Vinarós; et consequenter instantiam factam per dictum Joan- 
nem Hieronynum Albench Syndicum dictae Villae de Ulldecona in supra 
relata supplicatione diei vegessimi quarti mensis Novembris millessimi 
sexcentessimi octogessimi quinti non procederé ñeque justificatam ma- 
nere resellendamque fore et esse ut cum pnti. repellimus, et extram par- 
tium in expensas condemnamus, et extram partium in expensas condem- 
namus.—Don Carolus Valterra Regs. = Vt. Don Jacobus Madroño = Vt. 
Dominicus Matheu et Silva = Vt. Pastor = Vt. Joannes Baptista Ortin 
et Luqui.»

A 25 setembre de 1687.
Actuá de Procurador Syndic de Vinarós el notari Joan Bte. Blasco.

Document núm. 10

Fi del Pleyt deis 214 anys. El Virrei del Regne Marqués de Villagarcia 
comunica al Doctor del Real Concell Vicent Pasqual, per a que es 
cumplixca, el Real Despaig posant fi a dit pleyt.—Real Despaig de 
Felip V.—Madrid, 16 maig de 1702.—Valencia, 22 maig de 1702.— 
Arxiu municipal de Vinarós, copia en la carpeta núm. 22.—El Real 
Despaig a soles, també en «Papeles de Montesa. Memorial» impre
sos, arxiu parroquial de Vinarós.

«Don Felip per la gracia de la Deu Rey de Castella de Arago, de Lleo, 
de les dos Cicilies, de Hierusalem, de Nauarra de Granada de Toledo de 
Valencia etc. e per sa Magd.
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Don Antonio Domingo de Mendoza Camino y Sotomayor, Marqués 
de Villagarcia Comte de Barrantes, Senyor de Vista alegre y Rubianes 
Alcayde mayor perpetuo déla fortaleza de Arbeteta, Caualler déla orde 
de Santiago Gentilhom déla Cambra de Sa Magd. y de sos Concells Su
premos de Italia y Guerra Virrell I Capitá General enla present Ciutat y 
Regne de Valencia. Al Magnifich y amat de Sa Magd. Conceller Vicent 
Pasqual y Martínez Doctor del R. Concell salud y Real dileccio. Per quant 
Don Gerony Vives y Joan Caualler y Procurador General déla orde de 
nostra senyora de Montesa ab Suplicacio per aquell feta en dit nom 
dauant Nos y esta Real Audiencia enlo dia dehuy posada ha deduit y 
humilment exposat: que Sa Mayd. ab son Real despaig de setze deis 
corrents que presentaua in quantum hauia estat seruit lloar, aprouar y 
ratifcar la delliberacio transportacio, renunciacio y cessio, feta per los 
Justicia Jurats y Concell General déla vila de Paniscola rebuda per Gra- 
biel Llaudis Not. en lo primer de Mars propasat en fauor de dita orde 
yde Sa Magestad com a Administrador perpetuo de aquella de tots los 
Drets quepodrien pertanyer y pertanydrien a dita Vila sobre la Jurisdic- 
cio Suprema deles Viles de Benicarlo y Vinaros (1) y deles instancies 
Pleyts y sacrest, que sobre dita Jurisdiccio es portauen manant en sa se
guida fos posada dita orde en la verdadera real y actual processio de 
dita Jurisdiccio Suprema y mer Imperi segons constaría per dit Rl. des
paig: Que per tant et ats. non solum premiso set omni alio melliori modo 
quo poterat Suplicaua es manas posar en eixecusio dit Rl. Despaig Juxta 
illius seriam et tenorem plessiores despachant pera dit effecte Real Co
mido el Noble o Magnifich oydor aqui es cometria lo present informe 
sólita et Juxta stillum, habilitant lo dia de huy y qualseuols altres feriats 
que fosen necessaris pera el effecte, y que la present fos euocada Juxta 
fori formam. Segons que dites coses y altres pus llargament se contenen 
en dita suplicacio: La qual presehint en ocasio de causa es estada per 
Nos comesa a Vos dit Magch. y amat Conceller de Sa Magd. Vicent Pas
qual y Martinez Doctor del Real Concell y per Vos al peu de dita Su
plicacio presehint paraula y delliberacio en lo dit Rl. Concell es estat 
prouehit que se eixecuten los Reais manaments segons son serie y tenor 
succesiuament es fasen les coses suplicades com se supliquen. Per 90 
per deguda eixecucio aixi desta Rl. Prouisio com del desusdit Real Des
paig que es del tenor seguent.

= EL REY. = Ilustre Marques de Villa-Garda Primo mi. 
Luyar-Tinente, y Capitán General Nobles Magníficos, y 
amados Consejeros. Fr. Don Joseph de Cardona y Eril de 
mi Consejo de Guerra, Comendador mayor de Alfama, 
y mi Lugar-Tiniente General del Orden de Montesa en

(1) Al manuscrit de l'arxiu municipal apareix Vinaroz: mes, es defecte del 
copista en algunes fináis, i aixis posa Juradoz. Está corroborat el defecte en «Pape
les de Montesa» aon el Real Despaig castellá posa sempre Vinaros. Per tais raons 
obtem per eixa grafía.

20
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esse Reyno, me ha representado en carta de 14. de Margo 
de este año, como aviendose sucitado en lo antiguo, entre 
la Villa de Peniscola, y la Orden de Montesa, pleyto so
bre la Jurisdicción Suprema, y mero imperio en las Villas 
de Benicarlo, y Vinaros, en las quales ha exercido, y exer- 
ce la Orden la Jurisdicción Alfonsina, sin controversia, 
passaron a tal extremo los altercados, que por evitar los 
inconvenientes, que podían resultar, entre los vecinos de 
una, y otra parte, se sequestró dicha Jurisdicción Supre
ma, en poder del Portant-Veces de General Govemador 
en essa Ciudad, y Reyno, para que durante el pleyto, la 
administre, como con efeto lo ha executado hasta oy; y 
que atendiendo a lo costoso, que le seria el seguir, y fene
cer esta causa Jurisdiccional, que por falta de medios, ha 
estado suspensa tantos años: y para evitar los graves in
convenientes de este litigio, y de su dilatada suspensión, 
se han convenido dicha Villa de Peniscola y mi Lugar- 
Tiniente General por dicha Orden, cediendo, transpor
tando, y renunciando, los Justicia, y Jurados, y Consejo 
General de dicha Villa de Peniscola, en favor de dicha 
Orden, y mi mió (como Administrador perpetuo, que soy 
del Maestrasgo, por Autoridad Apostólica) todos los de
rechos, y acciones, que la puedan pertenecer, y ayan per
tenecido, en lo tocante a la Jurisdicción Suprema, en di
chas Villas de Benicarlo, y Vinaros, y assimismo, apar
tándose de todas las instancias, que tiene hechas acerca 
de ella, en essa Real Audiencia, como en otros Tribunales 
mios, con abdicación de cualesquiera derechos, cogita
dos, y incogitados, que la Villa de Peniscola aya tenido, 
o pretendido tener, queriendo passe dicha Jurisdicción 
a dicha Orden, y a mí en nombre de Administrador de 
ella; de forma, que jamas pueda bolver a intentarlos por 
ningún motivo; y aunque los intente, sean de ningún efe
to; y renunciando todos los pleytos, instancias, senten
cias, y demas hechas, y actuadas, y apartándose del se- 
questro de dicha Jurisdicción, con tal que la Orden la dé 
en recompensa la cantidad de Dúdenlos doblones de a 
dos escudos de oro, para la subvención de las necessida- 
des de dicha Villa de Peniscola; y que en mi Real Nom
bre, aya de ser aprobado este contrato, y transacción, 
como de todo lo referido nos ha hecho constar, por dos 
instrumentos recibidos ante Gabriel Llaudis Notario, y 
Escrivano de la Sala de dicha Villa, en primero de Margo 
de este presente año, en que dichos Justicia y Jurados, y 
Consejo General, tomaron la deliberación, y en su segui
da el mismo dia otorgaron la referida renuncia transac-
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cion, y convenio en favor de dicha Orden, con las solem
nidades, y demas precauciones, que para ello se requie
ren, y son necesarias.

Y que para la mayor validación de dicho contrato, 
hizo entregar por medio de Fr. D. George de la Figuera, 
Governador de San Matheo, a la persona que el mismo 
Consejo General deputó por depositario, la referida can
tidad de ducientos doblones de a dos escudos de oro, con 
la calidad de que no ha de usar dicha Villa de ella, hasta 
que por mi, y en mi Real Nombre, sea confirmada dicha 
transacción, y concordia, calificándolo por otro instru
mento, que assimismo ha remitido, recibido por dicho 
Gabriel Llaudis Notario en 12. de Margo del mismo año, 
suplicándome sea servido admitir en nombre de Admi
nistrador perpetuo de dicha Orden, la referida concordia, 
y transacción hecha por dicha Villa de Peniscola, a fa
vor de dicha Orden, y de mis Sucessores en dicho Maes- 
trasgo, y de aprobar en mi Real Nombre el referido con
trato, para su mayor observancia, mandando al Gover
nador de Valencia, se abstenga del exercicio de dicha 
Jurisdicción Suprema, sequestrada en su poder durante 
el litigio. Y aviendose visto, y premeditado todo lo refe
rido, y los citados instrumentos en este mi Consejo Su
premo, y consultándose conmigo, teniendo presente la 
utilidad, y conveniencia de ambas partes; e resuelto apro
bar, loar, ratificar, y confirmar la referida concordia, 
transacción y renuncia hecha por los Justicia, Jurados, y 
Consejo General de la Villa de Peniscola, en los instru
mentos del primero de Margo de este presente año, en 
favor de la Orden de Montesa, y en mi favor, como Admi
nistrador perpetuo, que soy con Autoridad Apostólica de 
su Maestrasgo, y de mis Sucessores en la Dignidad Maes
tral, y en virtud de la presente, y en mi Real Nombre (de 
que uso para esta mi Real Aprobación) de mi cierta cien
cia, y Real Autoridad, apruebo, ratifico, y confirmo la 
referida concordia; y también, e resuelto ordenar, y man
daros (como lo hago) deis los Ordenes que convengan, y 
todo lo demas que fuere necessario, y oportuno para que 
esta concordia se cumpla, y tenga llenamente su mas 
prompta, y devida execucion, poniendo al dicho mi Lugar- 
Tinente General, (o a quien su poder tuviere) en nombre 
Mió de Administrador perpetuo, y en el de la dicha Or
den, en la possession tan plena, como convenga, uso, y 
exercicio de la Jurisdicción Suprema, y mero Imperio en 
dichas Villas de Benicarlo, y Vinaros, y en todos sus 
términos, y territorios. Y para que la Orden la exerga en
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dichas Villas de Benicarlo, y Vinaros, en la misma forma, 
y por las personas, y en los Tribunales, como la Orden la 
exerce en las Villas de las demas Encomiendas, en que 
tiene la omnímoda Jurisdicción alta, y baxa, mero, y 
mixto imperio. Y respeto de que dicha Suprema Juris
dicción, se sequestró por mis Reales Predecessores, en 
poder del Portant-Vezes de General Governador de la Ciu
dad, y Reyno de Valencia, durante la litispendencia entre 
dichas dos partes de la Orden, y de Peniscola, y averse 
fenecido el pleyto por la transacción, le mando cesse en 
el exercicio de la Jurisdicción sequestrada, como se lo 
ordeno en la carta adjunta, que le entregareis para este 
fin; que en quanto obraredes a este efeto, me daré por 
muy servido. Y para el mayor cumplimiento, y observan
cia de mis Ministros, y Oficiales Reales, haréis que esta 
se registre en el Libro de las acordadas de essa Real Au
diencia, que assi es mi voluntad. Dat. en Madrid a 16 de 
Mayo de M.DCCII.

EL CARDENAL AL PORTOCARRERO 
Vt. Marchio de Lanconi. Vt. López Reg. Vt. D. Joannes de 
la Torre, Regens. D. Joannes Baptista Perez Roca, Se- 
cret° (1)

Al Virrey, y Real Audiencia de Valencia, avisándole 
de aver aprobado la concordia, y transacción, hecha entre 
la Villa de Peniscola, y la Orden de Montesa, sobre la 
Jurisdicción Suprema en las Villas de Benicarlo, y Vina- 
ros (2). Al lile. Marques de Villagarcia Primo mi Lugarti- 
niente y Capn. Geni. Nobles Machnificos y amados Con
sejos Rejentes la Rl. Cancillería, y Doctores de la Rl. Aud.* 
de nuestro Reyno de Valencia. =

E Justant y suplicant lo dit Dn. Gerony Viues y Juan en lo referit 
nom ab tenor deles presents expresament y de nostra serta ciencia delli- 
berament y consulta per la Real autoritat de que usam eus diem come- 
tem y manam que ensems ab Vicent Guill Not y ministris de Justicia 
necessaris y oportuns eus conferixcan y aneu personalment ales dites 
Villes de Benicarlo y Vinaros y on conuinga, y alli constituhit doneu y 
lliureu en lloch nostre y per Nos al dit Lloct. Genel. per sa Magd. déla 
orde de montesa Frey Dn. Joseph de Cardona y Heril (o a qui tinga son 
lligitim poder) en nom de Sa Magestat com a administrador perpetuo

(1) En «Papeles de Montesa» en lloc d’eixe pérez Roca, diu: Marchio del Pa
lacio Secret.

(2) Aixis en «Papeles de Montesa»; tal com seguix, está l'arxiu municipal.
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per authoritat apostólica y enlo de la dita orde la verdadera Real y actual 
posecio, tant plenament com conuinga, Vs. y exercici de la Jurisdiccio 
Suprema, y Mer Irnpen en dites Viles de Benicarlo y Vinaros, I en tots 
son termens y Territoris; fent y exercint tots los actes de Domini neces- 
saris y que en semblants casos se deuen y acostumen eixecutar, I pera 
que la dita orde la exercixca en dites Viles de Benicarlo y Vinaros en la 
mateixa forma y per les persones, y en los Tribunals com la orde la eixer- 
xis en les Viles deles demes encomiendes (sic) y territoris en que te la 
omnímoda Jurisdiccio alta y baixa mer y mixs Imperi. I aserca (sic) délo 
de sus dit fareu rebre a dit Not. totes les Cartes publiques que 
guen pera memoria en lo esdevenidor. Car Nos pera el que dit es ab los 
Incidents y dependents anexos, y conexos, pie y bastant poder eus donam 
y conferim en quant menester sia ab les presents: per les quals y sots 
pena de cincents florins deor de Arago ais Rs. Cofres aplicadors, y de 
bens deis contrafahents exigidors diem y manam a Vniversos e sengles 
officials y subdits de sa Magd. aqui totat e sengles officials y subdits de 
sa Magd. aqui toque, que en fer y complir lo que dit es en res no os per
turben, empaig, ni contradicció fasen ants be os asistixquen, donen y 
presten tot fauor y ausili necessari, y que optemperen ais Vostres mana- 
ments com ais nostres sempre que per part Vostra manat los sera. I ulti- 
mament abilitam lo dia de huy y qualseuols altres feriats, que serán 
necessaris pera el de sus dit effecte. Datt. enla Ciutat de Valencia a Vin- 
tidos dies del mes de Maig del any déla natiuitat de nostre Senyor Deu 
Jesuchrist mil setcents y dos. = Pastor Pro Rejente = Vt. Pascual. Soluit 
pro sigillo decem solidos. = Vicentius Pareja = In Comune iij fol. Cxiiij 
= Litt.a pocessionis ordinis Montesiae directa Mag.° Vincentio Pasqual et 
Martínez R. C. Dri. =

conuin-

Alires documents importants transcrits en els capitols deste tomo:

Cap. II. — D. Jaume el Conqueridor aixampla la jurisdicció del Bisbat de 
Tortosa per terres valencianes fins Almenara. Any 1225. (En lletí).
—Extractes de la Crónica Real del Rei en Jaume.

Cap. III. — Trobes 37 i 458 de mossén Jaume Febrer.
Cap. IV. — Permuta entre’l Rei D. Jaume II i els Templaris, de la Ciutat 

de Tortosa i altres llochs, a canvi de Penyíscola i les seues aldees i 
altres llocs. Any 1294.

Cap. V. — Sentencia arbitral donada en Morella per En Terich de Brus- 
cha i Aster, en pleyt de Penyíscola ab Benicarlo i Vinarós. Any 1311. 
(Extractada).
—Altra sentencia sobre’l mateix, donada per En Bernat Desplugues, 
Batle general del Regne, en 1315.

Cap. VI. — El Mestre de Montesa Fra D. Pere de Thous ratifica la Juris
dicció propia donada a Vinarós. 1359. (Extracte).
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—Conveni entre Penyíscola, Benicarló i Vinarós, davant del Coma- 
nador major. 1368. (Id.)

Cap. VIL — Cofraria deis capelláns de Sant Mateu. 1345. (Id.)
Cap. X. — Concell general de Penyíscola per a reivindicar la Jurisdicció 

suprema sobre Benicarló i Vinarós. 1488. (Id.)
Cap. XI.—Estatuts de la Cofraria de la Inmaculada Concepció. 1584. (Id.) 
Cap. XII. — Actes del Concell de Vilarreal en la guerra deis moros de la 

Serra d'Espadá. 1562.
—«Nota curiosa» sobre les «alegries de Malta» en Vinarós. 1565.

Cap. XIII. — Pergamí del segle XV que parla de la Mare de Deu de la 
Misericordia i S. Sebastiá (noticia). Acta notarial de privilegis ro- 
máns concedits a l’Ermita. 1594. Resenya.

Cap. XIV. — Acta fundacional de la Cofraria marinera de S. Telm. 1592. 
—Copia de la escriptura de la Fundació i posseció deis P.P. Agustíns 
en Vinarós. 1594.

Cap. XV. — Acta de Benedicció de la Parroquial nova. 1594.
Cap. XVI. — Acta de reconstitució de la Cofraria del Sm. Salvador. 1594. 

—Estatuts de la mateixa.
Cap. XVII. — «Definisió feta per los Jutges de la Guarda ais Justicia, 

Jurats e Universitat de la Vila de Binaros de Mil lliures que foren 
donades... pera ajuda de fer la muralla». 1560. (Extracte).
—Regia Sentencia a favor de la Vila, contra un particular que havia 
construit dos foms per a bescuits. 1599. (Id.)
—Privilegi de «chies» i «massers» otorgat per l’últim Mestre de 
Montesa a Vinarós. 1591. (Id.)

Cap. XVIII. — Lletra de l’Emperador Caries I, encomanant al Virrei de 
Valencia resolga el Pleyt jurisdiccional entre Penyíscola i les dos 
Viles. 1542. (Id.)
—«Pragmática» de Felip II, sobre administració de justicia ais llocs 
montessiáns. 1596. (Id.)

Cap. XIX. — Noticia d’un manuscrit existent a la Biblioteca de la Uni
versitat de Granada i que parla de lTllustríssim Francés de Vinarós. 

Cap. XX. — «Delliberacións deis 54» ab un Memorial del Virrei Marqués 
de Caracena sobre fortificament de la costa. 1607. (Extracte.)

Cap. XXII. — Acta notarial sobre admissió de cofrares mariners de 
S. Telm. 1615.
—Orde de les Cofraries i Gremis per al Corpus. 1613.

Cap. XXIII. — Acta d’una Junta d'autoritats per a acordar l’establiment 
deis Franciscáns en la Vila. 1624.

Cap. XXIV. — Compromís ab Joan Ibanes de Vilarreal, i els Jurats de la 
Vila per a construir la nova Capella de la Comunió. 1656.

Renuntiatio feta per Don Joan Batiste Prima major de dies deis 
drets que té en la casa deis hereus de Francés de Ledesma» per a 
construir alli dita Capella. 1658.

Cap XXV. — «Memoria de les festes que es feren a la centuria de la 
Parroquial de Vinarós». 1694.
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Cap. XXVI. — «Instrucció donada per Don Melchor Sistemes Dr. del 
Real Concell en lo Civil» sobre insaculació deis cárrecs municipals. 
1628. (Extracte.)
—Exposició al «Noble y Sr. Real Visitador» en que consten els sala- 
ris que cobraven les Autoritats de la Vila. 1665. (Id.)
—La Vila s’oposa a unes ordens de Montesa sobre nomenaments 
d’Escrivá i d’Assessor. Sense data. (Id.)

Cap. XXVII. — Carta deis Jurats de Ulldecona ais de Vinarós sobre 
anunci de la Fira. 1683. En castellá defectuós.
—Noticia duna sentencia arbitral de l’any 1384, sobre les aigües del 
Cenia, donada peí Bisbe Berenguer de Tortosa.

Cap. XXVIII. — «Acte de concordia fet entre les viles de Benicarló y 
Binaros de una, y Balthasar Sans de la vila de Paniscola de altra*. 
1610.
—Sentencia deis magistrats de Valencia Segura i Losá, a favor de 
Vinarós i Benicarló, sobre pastures en el terme i realenc de Penyís- 
cola. 1636. (Extracte.)
—Firma de dret obtinguda per Vinarós de la Real Audiencia de 
Valencia. 1659. (Id.)
—Intimació de la Real Audiencia en el pleyt de les 25 ovelles de 
Noguera. 1674. (Id.)
—Recurs a la Real Audiencia, del Comanador i demés autoritats, 
sobre’l mateix. 1682. (Id.)
—«Instrucció de la Vila de Vinarós» ais seus sindics sobre acotacións 
a l’autoritat del Comanador, i resolució favorable de la Real Au
diencia. 1644.

Cap. XXXII. — Acta del Vot Sagrat de la Vila, reafermant el ja pres 
12 anys avans. 1700.

Cap. XXXIV. — Acta sobre la recepció del «Lignum Crucis» i altres 
Reliquies. 1748.
—Inscripció del Dr. Lasala en consagrar la Parroquial. Lletí. 1773. 
—Acta de la Consagració de la mateixa.

Cap. XXXV. — Resolució del Cavaller D. Benet de la Figuera. Govema- 
dor de S. Mateu, sobre’l dret de Vinarós a les aigües del Cenia. 1733. 

Cap. XXXVI. — Memoria del militar D. Josep C. Esteller, sobre l’adqui- 
sició en Roma del Cos de S. Valent per a Vinarós. 1781.

Cap. XXXVIII. — «Obligacións del magisteri de la escola». Sense data. 
—Plan d’estudis del Dr. Josep Torres, per a l’Aula de Gramática. 
1789.
—Carta del Ministre Floridablanca a Filustre vinarossenc Bisbe de 
Solsona Dr. Lasala. 1790.
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PROLEG-NOTES

Quati comenga una nova era per a les ierres hispániques, desapa- 
reixent la secular Monarquía i naixent per la voluntat popular la segona 
República, en eixe puní exacíe tanquem la História de Vinarós.

Aquí queda estampat lo que ha siguí nóstre poblé fins a tal puní: 
les seues glories, les seues tristors, les seues inquietuts.

Només mos cal, ara, com a plasmado del momení historie en que 
eixe según tomo ix a llum, repetir la invocado feta per Unamuno en obrir 
el curs de 1931-32 en la Universitat de Salamanca: «Que Deu Nostre Se- 
nyor mos ilumine per a que ab la seua Gracia pugam en la República 
servir-lo, sirvint a la Patria.»

I que la Patria Valenciana torne a ésser lo que fon abans de la ven- 
janga del francés Duc d'Anjou, primer Borbó d'Espanya, importador del 
centralisme i ab ell de tota una dolí de malhauranses que en dos centu- 
ries han anal aniquilant la nostra rassa.

Comencem el según volum ab la gran epopeia de la Guerra de la 
Independencia, en la que Vinarós mereix un llóc honrosíssim i ben des- 
tacat, que no havem vist ¡i concedixca cap deis historiadors, per desco- 
neiximent deis fets que ara mos toca l’honor de traure a llum.

En el primer volum, la nostra tasca ha siguí agradable, ja que havem 
anat seguint la carrera ascensional del nostre póble, a pesar d’haver tro- 
pessat en el seu camí ab dificultáis que proveníen de fóra. En este volum 
según son mes les amargors: els mals de fóra penetrem fins a posar en 
gran perill de desnaturalisació, l'ánima vinarocenca; i tan i tan es retro- 
cedix en aquell camí progresiu pie de glorioses llumenaries, que Vinarós 
arriba a sentir el calofret de l'obscur naufragi que amenaga la seua pro
pia existencia. Naufragi del que es salvó, —apart lo sobrehumá i només 
humanament mirades les coses,— per una banda, moralment, a que Váni
ma tradicional s'havía refugiat en la dona vinarocenca; i per altra, mate- 
rialment, a l'óbra gegantina del port, conseguit per Vinmortal vinarocenc 
l'Arquebisbe Costa i Borrás.

Per ais segles anteriors, el port fon un bell ensomni; si l'hagueren 
vist realitat, en aquelles circumstancies Vinarós hauria estat una de les 
mes importants poblaciúns miditerránies. En el segle XIX, el bell ensom-
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ni es convertix en realitat en el precís moment en que té de salvar a Vi- 
narós de la mes tremenda crissi per la que ha passat desde la seua fun- 
dació, obrint-li al mateix temps la confianga en el seu renaiximent.

En aplegar a la historia deis temps per nosatros vixcuts, la dificultat 
de l'historiador es enorme, puix actors i espectadors han d’enfocar els 
fets segóns una infinitat de puns de vista que rarament coincidixquen. 
Dificultat que tractem de solucionar-la, procurant escriure ab serena ob- 
jectivitat mirant al futur...

En el segle passat i en el present, s’ha anat introduint la costum de 
canviar els noms deis carrers segóns el gust deis que pasen per la Casa 
Capitular.

A través de les anteriors centuries es donó el cas tipie de la plassa 
que s’anomená del Fossar, del Sol, de l'Hospital i del Salvador; obedint 
eixos canvis a la costum popular, —no deis que manaven,— segóns que 
allí hi hagué el Fossar o Cementéri primitiu, mes avant ¡'Hospital i final- 
ment la Imatge del Salvador en la Casa Gremial deis llauradors.

Des de'l segle passat, els canvis de noms deis carrers han anat abun- 
dant i no per gust popular... / aixina dits noms no troven mes estabilitat 
que la de les situacións polítiques. La Restaurado borbónica donal nom 
de Jovellar a la plassa del Salvador. 1 es cas tipie el de la plassa de S. An- 
toni que s’ha rotulat dos voltes de la Constitució i dos voltes mes de la 
República.

Per tal causa, en les pagines que historiem fins nostres díes, si be 
om cal— les mudances de noms deis carrers, pero 

seguim anomenant-los en general pels noms populars que son els tradi- 
cionals, per a major claretat.

anem indicant

Havíem anunciat un tercer volum com a «Suplement gráfic» que ade- 
més d'ésser Válbum historie i modérn de Vinaros, mos permetería com
pletar l'obra ab les Efemérides i l'aportació de nostre riquíssim folk-lore.

Per manca de protecció oficial eixe tercer volum queda per ara iné- 
dit, puix el cosí sería excessiu tenint en cónter que una obra de investi
gado local no pot contar mes que ab un área de lectura molt Ilimitada.

Pero, encara que en edicións limitadíssimes, la Historia de Vinaros 
ha pogut sortir, grades a la suscripció, sumada al propi sacrifici material 
i moral de Vautor.
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Quedem profondament agraíts ais Centres Culturáis, crítics i prem- 
sa, que ab tanta benevolenga han judicat la nostra obra.

Per les mateixes raóns que exposavem en el primer volum, tenim 
que seguir esforgant-mos en aquest segón escrivint «per al poblé», i vet- 
llant al mateix temps per la dignitat Iliteraria.

Per les mateixes raóns que exposavem en el primer volum, tenim que 
seguir esforgant-mos en aquest segón escrivint «per al poblé», i vetllant 
al mateix temps per la dignitat Iliteraria.

Confiem obtindre de la crítica la mateixa simpatía; i del poblé es- 
perem que estimant el nostre esforg per a adaptarmos al llenguatge 
corrent sense caure en la vulgaritat, mos jará la justicia d'acompanyar- 
mos en l'entussiasme per nostra Parla, arrail la mes fonda de nostra his
toria, i veícol de nostres amors mes purs. Els pobles mes cults i mes 
progressius, son els que mes entussiasme tenen per lo propi, comengant 
per la Llengua propia.

1 aquí posem fí ab el versicle davídic que mos serví de lema a nostra 
obra: «Crédidi, propter quod locútus sum». Creíem en el pervindre llu- 
minós de nostre poblé, com lluminós font en el passat; per aixó havem 
escrit entre goigs i dolors la seua historia, la qual servint d’eixemple per 
a tots, siga el fonament roquer de nostres belles esperances, en les que 
mos acompanyen els bons vinarocencs, i els que estimen i admiren a 
nostre adorat Vinarós.
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SEGLE XIX

CAPITOL I.-(1801-10)

Tránsit de Caries IV. La Guerra de la Independéncia. Junta Governativa 
vinarocenca. Rogatives a S. Sebastiá. Vinarós indeféns, ajuda a tots. 
L'exportació del vi prohibida. Revólta popular i assessinat de Miran. 
Vinarós demana Vamistat de Inglaterra per a salvar a Espanya. A les 
Costes de Oropesa. Ajuntaments deis anys vuit, nou i déu. A les mon- 
tanyes morellanes. Sortides deis «miliciáns honráis» en 1810. Vina
rós saquejat dos vóltes. S. Cristófol.

Per a conectar ab la Historia general i compendre millor l'actuació 
vinarocenca, mos cal encara que només siga indicar lo que passava fóra 
de Vinarós, segóns la pauta que havem seguit fins aquí.

En novembre de 1801, Espanya firmava la pau ab ¡'Inglaterra. A l’any 
just, en novembre de 1802, la Cort Real estava a Barcelona aon desem- 
barcaven els Princeps de Nápols que havien de matrimoniar ab el Prin- 
cep d’Asturies i ab sa germana la Infanta Isabel. El día 8, es posaven en 
camí cab a Valencia. Y el día 14 aplegaven de transit a Vinarós, els Reis 
Caries IV i D.a Maria Lluisa de Borbó, el Princep d’Asturies D. Fernando 
ab sa promesa D.a María Antonia de Nápols, la Infanta Isabel ab son 
promés el Princep de Nápols, els Reis d’Etruria, i el Ministre Godoy, ab 
acompanyament de noblesa i escolta real. El descans que es prengueren 
en la Vila l'efectuaren en les cases deis patriéis Julián i Esteller, situades 
a l’arraval del Socos.

Passá la flamant comitiva.
Y al cap de póc, l’alta política de l’Estat comenqava la serie de grans 

desacérts que havien de portar a Espanya a la ruina.
La pau ab l’Inglatérra fon anulada peí Tractat de S. Ildefóns d'ajuda 

a Franca. La consequéncia inmediata fon el desastre de Trafalgar, entre 
quines victimes hi havien soldats vinarocencs.

Y en eixa enemistat ab l’Inglatérra s'aplegá a l’any vuit, en que el 
poblé en pes de tota Espanya s'algá per a borrar ab la seua sang, els 
desacérts i les covardíes deis de dalt, presoners o amics de Napoleó I, 
qui amo de casi tota l’Europa, ho volía ésser també d’Espanya.

Les noves del 2 de maig madrileny anaven despertant en el póble 
el sentiment d’independéncia que veía amenazada pels francesos, ja amos,
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traidorament, deis punts estratégics de la Península i de la mateixa capi
tal. Axina es que la explosió popular esclatá en Valencia el día 23, en 
llegir la «Gaceta» que portava l’abdicació de Fernando VII a favor de 
Bonaparte. Al cap de la revolució es posá el Palleter Vicent Doménech, 
qui fent a tróssos la seua faixa, els doná com a banderes, quedantse ell 
el tros mes gran, al que posá una estampa de la Mare de Deu deis Desam
paráis i un retrat del Rei. Allí mateix, el poblé proclama son representant 
al frare franciscá P. Joan Rico, el qual es presenté a la Real Audiencia, 
aon el Capitá General Comte de la Conquista i demés governants simpa- 
tisaven ab el domini francés, i els obligá a formar la Junta Suprema per 
la Independencia.

El día 29 del mateix maig (1808) es sumá oficialment Vinarós a la 
sagrada causa. Constituíen l'Ajuntament, l’alcalde i jutge ordinari Silves
tre Gassó, els regidors Josep Miralles, Sebastiá Miralles, Josep Agustí 
Meseguer, i Salvador Llanusa; diputats, Tomás Esteller i Salvador For- 
ner; síndic procurador general, Francés Alsina; personer, Ignasi García; 
lloctinent de Justicia, Sebastiá Felip; alcaldes de monte, Joaquim Cer- 
vera y Josep Agustí Bayla. (1)

Reunits en sessió extraordinaria, l’esmentat día, acordaren formar la 
Junta Governativa vinarocenca ab el Retor, Prelats deis Convents, Aju- 
dant militar de Marina, Administrador de Rentes Reais, dos cavallers, dos 
advocats, un comerciant i els dos Presidents deis Gremis de Llauradors 
i de Mariners, quins noms son els que seguixen, en el mateix orde ab que 
firmaren una exposició a la Junta Suprema; Dr. Frei Josep Rico, Retor; 
Fra Josep Valldecabres, Prior deis Agustíns; Fra Vicent Climent, Guardiá 
deis Franciscans; Josep Miralles, regidor; Francés Escrivano, advocat; 
Salvador Forner, Ignasi García, Antoni Ayguals comerciant, Josep Las- 
sala, advocat, Francés Lluís de Julián cavaller, Francés Alsina i Baltasar 
Esteller cavaller.

Al se'n demá, es formaren, per a la deguda vigilancia, dos rondes 
de nit, compóstes de un cabo i quatre hómens armats per a dins de la 
Vila, i un cabo i sis hómens per a les afores i platges.

El día 31, l'Ajuntament i la Junta Governativa reunits, prengueren 
l'acórt de que el Clero i les dos Comunitats celebraren Rogatives en la 
Parroquial, i que el dissabte següent dia 4 de juny, es baixara de la Er
mita a S. Sebastiá per a pregar-li el triomf de la independencia espanyo- 
la contra Timperialisme francés. Aiximateix es disposá, que’ls fadríns, 
ateses les circunstancies, no ixqueren de nit a fer les típiques rondes de 
música; i que tot lo mon estiguera en sa casa, de retiro, a les onze de la 
nit, baix pena de tres días de presó.

La exaltació patriótica anava desbordant-se, fins al punt de perfilar 
la vida, no sois deis francesos que estaven per aquí aveinats, sino de 
qualsevol que d’alguna manera tingués sang francesa. Per tal causa, a

w Mentres no s’advertixca áltra cosa, la documentació es la que es trova a 
les cárpeles de 1 arxiu municipal de Vinarós.
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fí d'evitar la efusió de sang innocenta, el dia 1 de juny, la Junta feu tras- 
lladar a Penyíscola a dos francesos casats ab vinarocenques des de fea 
molts anys. El mateix día, en la sessió de l'Ajuntament, va fer renuncia 
de la secretaría, l'escrivá Joan Bte. Mirán, en vista de que era malmirat 
peí poblé, per ésser fill de pare francés, —ja difunt,— i a pesar de tindre 
la mare vinarocenca. Es feu constar en acta la seua honorabilitat, i 
s’acordá que ans de dixar la secretaría, acabés l'allistament que ell podía 
fer millor que ningú; en son llóc es nomená a Nicolau Doménech, escrivá 
de l’Ajudantía de Marina, i auxiliar a Rafel Piñol. A seguit dimití el 
Dr. Joan Bte. Crozat, advocat assessor ordinari de l'Ajuntament, per 
concurrir en ell les mateixes circunstancies de Mirán, essent també fill 
de pare francés i de mare vinarocenca. Aixi-mateix es feu constar l'hono- 
rabilitat de Crozat, i es nomená en son llóc a l’advocat Dr. Josep F. Es- 
crivano.

Conforme a l’acórt pres el dimaig anterior, el dissabte 4 de juny, el 
poblé es traslladá a la Ermita, i fon baixada ab gran solemnitat i emoció 
la Imatge de S. Sebastiá, comengant tot seguit en la Parroquial les Ro- 
gatives públiques per espai de tres dies, i seguint nóu dies mes de roga- 
tives privades.

Mentimentres, s'havía encomanat al tinent de artillería Valero Villar 
que estudiara cóm podía Vinarós posar-se en condicións de ressistir ais 
possibles atacs deis francesos. El dictamen que doná, no podía ser mes 
desconsolador; Vinarós ja no era la forta vila amurallada que havem 
vist ais segles anteriors; ara era una gran vila oberta, i per a la seua 
adequada defenga, considerava el tinent Villar necessari un eixércit de 
vinticinq mil hómens, cosa fantástica en aquelles circunstancies en que 
tots els póbles necessitavcn atendré a la seua propia defenga. Aixís que, 
Vinarós quedava a mercé del fórt enemic.

Si Vinarós no podía confiar en cap ajuda, ell, com a seguit vorem, 
encara ajudaría en lo possible ais demés. Pero, també se li demanaven 
impossibles: tal fon, la contribució que li senyalá la Junta Suprema, 
de 188,903 reais: l’Ajuntament i Junta Governativa, es van vore obligats 
a contestar que Vinarós no podía satisfer tan enorme cantitat.

I per a colmo de mals, la Junta Suprema de Valencia, per orde de 
16 juny, prohibía a Vinarós l’embarc del vi, suspenent la exportació que 
mes vida donava a la Vila. Aixó era la ruina, i la Junta Governativa vina
rocenca, el día 23 dirigí a Valencia una exposició contra dita orde, donant 
garantíes de que el vi existent sería sempre superior a les necessitats de 
l’eixércit de Catalunya, per a proveir al qual s'havía donat aquella prohi- 
bició.

Tan justa i raonada fon la protesta vinarocenca, que la Junta Su
prema revoca la prohibició el dia 2 de joriol, si be ab l'adverténcia de 
que no s’enviara vi, ni ais llócs ocupats pels francesos, ni a Inglaterra.

Entre unes coses i altres, els ánims populars" s'havien anat exaltant 
fins al paroxisme, arrivant a cegar-se les inteligéncies. I aixis, a pesar de 
les precaucións preses per les autoritats, el dia 26 de joriol esclatí una

21
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revóltina popular que aná a desfogar-se contra l’ex-secretari Mirán qui 
vivia a l’arraval del Socos; per a contindre ais revoltosos acudí l’alcalde 
i el Retor, i veent en perill inminent la vida de Mirán, es va traure de la 
Parroquial el Santíssim Sacrament baix palis. Res vallgué davant la ce
guera deis amotinats, els quals assaltaren l’edifici de Mirán; i com se’ls 
escapava corregueren darrere d'ell, atrapant-lo al carrer de S. Jaume, aon 
sense respectar la presencia del Santissim, baix del mateix palis, un 
mal’ánima assessiná a Mirán, al que van arrastrar pels carrers, li van 
tallar el cap colocant-lo en una canya, i el portaren fins al carrer de 
1’Angel per a obligar a que’l vegeren la dona i la filia del desventurat, les 
quals s’havien refugiat a casa d'Antoni Ayguals. (1) Els revoltosos, ade
más, a l’assaltar la casa de Mirán, van pegar fóc ais papers de secretaría 
que alli encara estaven, perdent-se qui sab els documents de importancia 
que tanta falta fan a l’arxiu municipal per a la reconstrucció de la His
toria de la Vila; ad eixe incéndi fa referencia l’informe oficial de 1840 
que havem mencionat al primer volum. (2)

El cap de motí i autor de l’assessinat, un tal Farruco, fon traslladat 
a Madrid aon se'l condemná a la forca en 8 de joriol de l’any següent.

Mes, apartant la vista de tan lamentable sucés, passem a vore el pas 
trascendental que va donar Vinarós per a conseguir l’amistat de Ingla
terra per a salvar la Independencia d’Espanya; cosa fins ara no treta 
a llum, i que be val donar-li la importancia que té,, per a que es tinguen en 
cónter els mérits de Vinarós quan la epopeia de la Independencia logre 
trovar el geni que la sápiga cantar.

El mateix día que era baixat de la Ermita S. Sebastiá, 4 de juny, la 
Junta Governativa de Vinarós enviava un representant scu, el comer- 
ciant de la Vila Enriq Galwey, cab a les illes Balears, en busca del Co- 
mandant General de la esquadra inglesa, a qui li havia d’entregar un plec 
demanant l'ajuda de Inglaterra contra Napoleó; quan, paradoxa terrible 
¡ oficialment Espanya era enemiga de Inglaterra i amiga de Franca!

Galwey, ab el plec esmentat, contenint ademes les proclames de les 
Juntes Supremes de Valencia i de Zaragoza, i provist d’un lliure passa- 
port firmat per l'alcalde Silvestre Gassó, s’embarcá en un falutxo de 
diligencia, encarregant-se de pagar els gastos de la expedido el benemérit 
tortosí Joan Bte. Estrany. En 48 hores aplegá el comissionat de Vinarós 
a Palma de Mallorca; allí es presenté al Capitá General donant-li co- 
neiximent de la seua comissió, enterat de la qual, dita auloritat va fer 
acompanyar a Galwey peí Comandant de Marina per a que’l presentara 
al Cónsul inglés. Doná la coincidencia de que en casa de dit Cónsul, 
estava en aquells moments el Comandant de la fragata inglesa Hind, 
qui en enterar-se de la amistosa embaixada de Vinarós, sen va fer cárrec 
del plec que portava Galwey, passá a bordo de 1 'Hind a tota pressa i

(1) «Apuntes» de Rafels García.
(2) Vide tomo I, c. IX, p. 82. Per cért que l’aludit informe parla d’un saqueig 

deis francesos en 1808, del que no’n tenim altra noticia, ni concorda ab les generáis.
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doná vela fent-se a la mar en busca de la esquadra; conseguit lo qual, 
torná a Palma i li entregá a Galwey el rebut de l’Almirant contestant a 
Vinarós que transmetria tot seguit al Govém inglés la seua petició d'amis- 
tat i alianza.

La Junta de Vinarós doná cónter d’estes gestións a la de Valencia, 
la qual agraí a Vinarós son gest patriótic, firmant a 10 de juny una honro
sa comunicació de gracies el Comte de la Conquista i demés components 
de la Junta Suprema.

El comissionat vinarocenc Enriq Galwey esperá en Mallorca noves 
ordes de Vinarós. La Junta Governativa li enviá un ofici demanant fusils 
a I’Almirant britanic; i per a guanyar temps, el dia 29 s'embarcá Galwey 
en Palma cab a Mahó, —allavóns port inglés,— fent el viatge ab els Dipu
táis d’Aragó i de Catalunya que gestionaven, com havia fet Vinarós, 
l’amistat i ajuda de la Gran Bretanya. A 3 de joriol, el Vis-almirant 
inglés Jordi Martín contesta a nostre Galwey, en Mahó, des de la ñau 
británica Canopus, la impossibilitat en que es trobava d’enviar fusils a 
Vinarós, pero notificaria tal necessitat al Comandant de l’esquadra, qui 
atendria a la seua defensa. Esta contestació, —quin original en inglés 
es conserva a l’arxiu municipal,— la entregá Galwey ais Diputats cata- 
láns Baró d'Eroles i Josep Antoni Cot, que es feen a la vela, els quals 
li donaren curs cab a Vinarós. Enriq Galwey comunicava al mateix temps 
a la Junta vinarocenca que’l Govérn inglés havia ja manat a la seua 
esquadra ajudara a Espanya, i que les tropes de la illa, en número de 
cinq mil homens, anaven a passar a Catalunya i Aragó.

Vinarós comunicá en 14 de joriol, tan bones noves, a la Junta Supre
ma de Valencia.

El Tractat Definitiu de Pau i Alianza entre Espanya i l’Inglaterra, no 
fon signat lins sét mesos mes avant, —14 giner de 1809—; pero l’amistat 
i ajuda, quedavcn efcctives ja, ab sét mesos d’anticipació a les formules 
de chancillería. Cal que es conega la part importantíssima que li corres- 
pón a Vinarós en la consecució d’eixa amistat tan contribuí a la Inde
pendencia espanyola.

Del quartel general de Tortosa, per manament del General D. Fran
cés Salinas de Moñino, s’ordená el dia 1 de joriol (1808) a les autoritats 
vinarocenques que auxiliaren en tot lo que damanara, al Comissari de 
Guerra D. Joan Persiva, per a cobrir les Costes de Oropesa, a fi de detin- 
dre el pas ais francesos. Y el mateix dia maná Persiva que es destinara 
un falutxo d'esta matrícula per al transport de vitualles a les dites Costes.

Per orde de la Junta Suprema, donada en 10 de joriol, quedaren 
suprimides les Juntes Governatives deis póbles, subsistint les deis Caps 
de Partit, que per a Vinarós era el de Penyíscola. Y per altra orde del 28 
del mateix mes, es maná que salgaren forques i el cadafal del garrot 
contra els crimináis que pululaven arreu aprofitant-se de les circunstan
cies ; i al mateix temps s’ordenava al Retors la explicació de la Doctrina 
Cristiana els dumenges i festes, i ais Religiosos que predicaren en les 
plasses les obligacións cristianes per a salvar al poblé i a la Patria.
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A l’arxiu del Cabilde de la Catedral de Tortosa consta que a 23 d'a- 
gost, a consequéncia d’un ofici de la Junta Suprema de Valencia sobre 
un préstam forgós, acordé el Cabilde posar a disposició de l'Adminis- 
trador de Rentes de Vinarós, tres mil duros. (1)

Sense mes accidents acabé l’any 1808, fent l’Ajuntament, a 9 de no- 
vembre, les propóstes de cárrecs per a l’any següent, remitint-les a la 
aprobació de Bertomeu Igual de Izquierdo, Apoderat del Comanador de 
Montesa. Per cért que en la terna per a alcalde, posaren a un llaurador, 
a un de marina, i a Joan Bte. Crozat, al qual se l’havia nomenat en joriol, 
Assessor de l’Ajuntament junt ab tots els demés advocats de la Vila que 
eren nóu. Ben diferent sórt la de Crozat, a la de l’infelís Mirán!

Aquell trist recórt, no obstant, deuría pesar en l’ánim de Crozat qui, 
potser per a apartar complicacións, el día 11 giner de 1809, solicité el 
llevaren de la tema d’alcalde; a lo que s’accedí, i en son llóc fon incluit 
el llaurador Joaquim Cervera.

L'any 1809 transcurrí en mig duna relativa tranquilitat per a la Vila. 
Acoplem tot lo relatiu a la Guerra de la Independencia i dixem lo que 
ad ella no pertany, per a capitols sucessius.

A 20 de febrer es doné orde d’allistament de mossos i viudos sense 
filis, deis 16 fins ais 40 anys. Al mes següent s'establí en la Vila, a 14 de 
mars, un Hospital general militar per a l'eixércit d'Aragó i Catalunya.

El día 17 del mateix mes, es determiné enviar una Divisió de gent 
armada a les montanyes de Benifassá, a causa de que per l'Aragó s'apro- 
ximaven els francesos a les fronteres del Regne. Com a Tinent del Cós 
de Miliciáns honráis del póble havía dañar ab la Divisió, l’Assessor de 
l’Ajuntament Joan Bte, Crozat; mes l'Ajuntament acordé el mateix día, 
comunicar al Comandant de Miliciáns, que no permitía ixquera de la 
Vila Crozat, per ésser necessaria la seua Assessoría.

Altra vólta, ais vuit dies, —25 de mars,— l’Ajuntament d’acórt ab 
els Comandants d’Armes i Milicies, D. Juan Sánchez Cisneros i D. Bal
tasar Esteller, van disposar que el Somatén de Vinarós comanat peí Ca- 
pitá Nicolau Becar, que per orde del General apostat en S. Mateu tor- 
naven d'allí a la Vila, es dirigiren cab ais colls de Vallivana per a con- 
tindre a l’enemic que havía ocupat a Morella. El Somatén va sortir baix 
el mando del Capitá D. Manuel Febrer de la Torre, i de un Subaltem, 
haventse allistat molts voluntaris. Per atendré ais gastos s’acordá un 
repart prudencial.

Degut a l’anormalitat reinant, l'Ajuntament nou no s'havía pogut 
constituir en giner com era lo legal i ordinari, per retardar l'Audiéncia de 
Valencia l’aprobació de les propóstes, cósa que no feu fins al mes d’abril. 
Els quatre primers mesos regí a Vinarós la Jurisdicció Real ordinaria 
per comissió de la Real Sala del Crimen del Regne, l’alcalde major de 
S. Mateu Ignasi Lazcano Gusmán.

(1) «La Catedral de Tortosa», de Ramón O'Callaghán.



HISTORIA DE VINARÓS 325

Fins que, a 9 d'abril van pendre posseció: Alcalde, Joaquím Cervera; 
Regidors, Cristófol Bordes, Carlos Lluch, Batiste Gombau i Josep Roca; 
Síndic Procurador general, Sebastiá Pons; Lloctinent de Justicia, Pere 
Vicent Polo. Els quals van elegir totseguit, Escrivá-secretari a Ramón 
Ayza Roda, i Assessor ais Drs. Sebastiá Forner i Joan Bte. Crozat. Foren 
nomenats Alcaldes de Monte, Vicent Miralles i Sebastiá Roda.

Per falta de matéries, el Capitá General Caro demaná a Florez, Gover- 
nador de Penyíscola, que els póbles recolliren l'estalsim deis fumerals, 
que serviría per a templar les armes, i l’enviara a la fábrica de Valencia, 
aon se’ls pagaríen les saries i els pórts. Semblant orde es rebé en la Vila 
en 12 de desembre.

Les sortides que’n eixe any de 1809 feu el Cós de Miliciáns honrats 
de Vinarós, foren a Benifassá, S. Mateu i Morella, baix el mando deis 
Capitáns Nicolau de Becar, Manuel Febrer de la Torre i Tomás Esteller. 
Els gastos van pujar a 10.439 reais.

Comengá l'any 1810 normalment; pero en ell havíen de tindre llóc 
les grans desvcntures de la Vila ab les primeres invasións de l’eixércit 
francés.

Per Cap d’any es constituí el nou Ajuntament: Alcalde ordinari, 
Pasqual Soriano; Regidors, Cristófol Bordes, Manuel Costa, Miquel For
ner, Batiste Forner; Síndic Procurador general, Francisco de Paula 
Mayó; Lloctinent de J. Francés Gil; Síndic personer, Francés Lluis de 
Julián; Diputats, Agustí Roca i Manuel Esteller.

Dos cxpcdicións militars es van efectuar en giner, segóns una rela- 
ció de gastos del Cós de Miliciáns honrats de Vinarós, signada a 15 de 
mars de 1811 i que consta a l’arxiu municipal. Encapsala els gastos en 
423 reais i 16 maravedís per a Ies obres del Vivac, i 531 reais 8 maravedís 
de suministres al Cós. Apunta a seguit les sortides ja dites de l'any 1809, 
i seguixen les del any 1810, veent-se l’extraordinari moviment conforme 
el perill anava estant mes a próp.

El día 3 de giner sortí el capitá Becar ab 52 miliciáns cab a Segorb, 
essent el gasto 300 reais per a 60 racións.

En 15 del mateix, aná cab a S. Mateu, el capitá Febrer de la Torre 
ab 60 miliciáns i 82 racións que importaven 410 reais.

El mes de mars fon el mes mogut. El dia 5 es comissioná al capitá 
de la Torre per a fer servid per Teról ab una partida de voluntaris, im- 
portant els gastos 3.225 reais i 17 maravedís.

Sortiren el mateix día cab a Segorb: el capitá D. Manuel Febrer de 
Pedro, ab 27 miliciáns, racionats per 1.722 reais: i el capitá D. Vicent 
Colas, ab 33 miliciáns, racionats per 2.100 reais.

També cab a Segorb aná, en 19 de mars, el sargento Manuel Gisbert, 
ab 24 homens i 501 reais de racionament. A la Justicia de Alcalá se li van 
pagar 408 reais per 290 racións de pa suministrades ais esmentats capi
táns de transit cap a Segorb.

Ademés deis invasors, havía que atendré també contra la mala gent 
que es dedicava a robar pels camíns. I aixís, en 15 d'abril consta que es
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racioné al sargento Jacinto Piñol ab 36 reais, per a que ab vuit miliciáns 
ixqueren a perseguir ais malfactors.

En abril, en les altures morellanes estava el nucli mes gran deis mili
ciáns, a les ordes de l'Ajudant General de Guerrilles i segón Comandant 
del Térs de Vinarós, D. Manuel Febrer de la Torre. El día 21, el Gover- 
nador de Penyíscola D. Lluis Antoni Florez maná ais póbles de la seua 
jurisdicció, que acudiren a reforcar an aquells valents que en contacte ab 
l’enemic, el contenien i li causaven tot el mal possiblc.

Vinarós velant pels seus valents, els envía caudals per mig del sar
gento Vicent Simó, ab quatre miliciáns. I el día 22, maná al servid de 
guerrilles entre Morella i Alcañiz al Tinent D. Agustí Ballester ab 32 mili
ciáns, racionats per 2.970 reais.

En 8 de maig passá a rellevar a Ballester en tan pesat i dificultós 
servid, el Subtinent D. Agustí Jordá, important el gasto 1.500 reais.

Des de este moment hi ha un buit a l’arxiu municipal; i es ais anys 
posteriors aon se troven algunes poques noticies de lo que sofrí Vinarós 
en el rest de l’any 1810. Ab eixes noticies i les que mos proporciona la 
Historia general, es com podem reconstruir algo la narració de les pena- 
litats vinarocenques, sofrides heroicament per la independencia patria.

L’actuació sospitosa des d'un principi, del comte de la Conquista, 
l’havia fet impopular, i a la fi li costé ésser destituit de la Capitanía 
General de Valencia. En son llóc fon posat el General D. Josep Caro, qui 
atenent a la voluntat del poblé, sen vingué ab l’eixércit de Valencia per 
a deslliurar a Tortosa que estava setiada peí general francés Suchet. 
El general Caro prengué posicións entre Benicarló i S. Mateu, i passá 
per Vinarós fins Ulldecona. Mes, al víndre-Ii Suchet, es retirá Caro sense 
lluita.

Tal fon la causa de la primera invasió francesa que sofrí Vinarós el 
día 10 de joriol de 1810. Rafels García la descriu com seguix: (1) «La Di- 
visió del general Arispe, compósta de cinq mil soldats francesos, entré 
en Vinarós presa de la mes gran indignació, per haver-los interceptat les 
tropes espanyoles i algúns paisáns, entre Alcanar i Ulldecona, gran can- 
titat de racións. Els pócs veíns que no havien pogut emigrar, van rebre 
aterroritzats ais francesos. La Divisió d'eixos, ab son General i Estat 
Major, entré peí carrer del Pont, aon des de'ls terrats els van apedregar, 
alcan^ant un tros de teula a un deis Edecáns del General, ferint-lo en la 
ma. Tot furiós, maná el General tocar a dególla; i el venerable vellet 
mossén Agustí Esteller, ab algunes distinguides persones de la Vila —pos 
l’Alcalde i el Retor estaven ausents,— s’aginollá ais péus del General i ab 
els bracos en creu i plorant, demaná pietat i compassió per al poblé inde- 
féns; lliurant aixina a la Vila de que es cumplirá la terrible orde. Si be 
se evité la degollina, no es van escapar les cases d’horrible saqueig, i les 
iglesies de profanacións.»

(1) «Efemérides» en rev. «San Sebastián» joriol de 1908.
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Oliver conta (1) que’ls francesos van entrar a les déu del matí, i que 
molts veíns van deure la salvado de les seus vides i hisendes, a son auelo 
Agustí Giner i Capella, qui es captá la voluntat d'un quefe francés per 
haver-li donat un gót d’aigua.

Una nota de Baltasar Esteller —qui, com a cavaller, fon de la Junta 
Governativa de l’any vuit, —diu que ell amagá convenienment el Copó 
pie de Sagrados Formes, i enumera lo que'ls francesos van robar de la 
Iglesia com seguix: 9 cálcers (calis) bons, la custodia del dit de S. Sebas- 
tiá, el relicari de la custodia del Corpus, la llántia major, 2 bordóns de 
plata, una creu de plata de les provessóns, una capa bóna, 19 albes usa- 
des, 27 corporals bons, una dalmática negra de félpa, la corona que duia 
la Mare de Dcu de la Misericordia, 13 estovalles deis altars; van desfer 
moltes dalmátiques per a emportar-se les cintes blanques, van trencar 
totes les ares, van tirar en térra la imatge de S. Roe trencant-li una cama, 
se van emportar fins la camisa de la imatge de la Misericordia, el relicari 
deis Viátics, i 268 pesetes i 80 lliures de cera.

Si no van robar mes, fon perque res mes hi havia. Com els invasors 
ja eren prou coneguts per la seua rapinya en totes bandes, les coses de 
mes valor de la Parroquial foren a temps amagades a casa del boticari 
Miquel Vallés, com al capitol segón detallarem.

Del poblé fugiren molts, uns cab a les illes Balears, altres refugiáis 
en les barques esperant en la mar que’ls francesos dixaren la vila. Qui 
mes sentí la sarpa de l’invasor fon la part llauradora a la que li roba
ren mes de tres centes cavalleríes.

Mossén Agustí Esteller qui va alcanzar del general francés fora 
revocada la orde de la dególla, era aquell any Prior de la Cofraria de 
S. Cristófol a qui se li acabava de celebrar la Missa solemne de la seua 
festa quan els francesos entraven en la Vila. Majorals de S. Cristófol 
eren: Batiste Juan, Josep Cavaller, Just Maria Just, i Agustí Giner Cape- 
lía —el qui en sa casa del carrer de dit Sant, contribuí a aplacar la ira 
deis invasors. Els advocats de la Vila, déu anys mes avant, en una expo- 
sició al Bisbe de Tortosa, asseguraven que’l poblé s'aclamá en tal tribu- 
lació a S. Cristófol, atribuint-li la lliveració de la dególla. (2)

Tal fon la primera invasió, acompanyada de saqueig, que sofrí Vina- 
rós en la Guérra de la Independencia.

El General Caro quedá desprestigiat i fon destituit, reemplagant-lo 
en la Capitanía General de Valencia el mariscal D. Lluis Alexandre Bas- 
secourt. El qual també intenta socorrer a Tortosa, i en novembre avangá 
fins a Vinarós ab sét mil infants i cinq cents cavalls. El general francés 
Suchet no l’esperá en el séti de Tortosa, sino que se’n vingué fins a Ullde- 
cona; en vista de lo qual, el Capitá General de Valencia es retirá de Vina
rós arreplegat-se a Penyíscola. El día 25 del mateix novembre, Basse- 
court torná a avangar des de Penyíscola, passá per Vinarós, i a l’endemá

(1) Arxiu parr. «Mesa revuelta», m. s. de D. Josep Oliver Giner.
(2) Vide cap. IV.
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doná batalla a Suchet en Ulldecona. Casi victoriós Bassecourt, en llóc 
de prosseguir la lluita fins destrocar l'eixércit francés, s’arreplegá a Vina- 
rós; i aquí, mentres descangava, aprofitant el descuit el va sorpendre 
Suchet com una tromba passant a sang i foc a la Vila, i causant una gran 
mortaldat en l'eixérsit espanyol que quedá desfet. Els que es pugueren 
salvar fugiren cab a Penyíscola. Bassecourt desprestigiat com Caro, tam
bé fon destituit de la Capitanía General de Valencia.

Tal fon el segón saqueig que sofrí Vinarós.
Llegint a Perales (1) sembla que aixó fon en 27 de novembre. Oliver 

(2) quí es passá la vida espigolant en els arxius de la Vila, diu que fon en 
13 desembre, i ho descriu com seguix:

El día 13 desembre de 1810, una fórta divisió manada peí general 
francés Musnier, estava acampada per les riberes del riu Cenia, per a 
observar les forces espanyoles del Regne de Valencia que podíen anar en 
socos deis sitiats de Tortosa. En eixe día es lliurá una batalla entre les 
poblacións de Ulldecona y Vinarós, pos la columna espanyola manada peí 
general Bassecourt —qui estava en Vinarós— es dirigí per atacar a una 
altra francesa situada en Ulldecona. En comengar l’acció els francesos 
eren batuts; pero, reforgats ab la cavallería que'ls arrivá, van fer retirar 
ais espanyóls fins a Vinarós; en acabant foren sorpresos estos; el fran
cesos els dispersaren, causant-los moltes baixes, i fent 2.000 presoners. 
La consternació fon gran en esta Vila. Foren molts els atropells, robos 
i malifetes que portaren a cap els francesos.

(1) «Historia general de Valencia», t. III.
(2) Arxiu parr. «Noticias históricas», m. s. de Oliver Giner.



CAPITOL II. - (1811-1815)

(Continuado de la Guerra de la Independencia:) Municipaleríes. Modél 
de patriotisme. Exposició de m'erits dolorosos. Les alhajes de la Par
roquial. Suchet avanza. El terror francés. Cau Penyíscola. Autoritats. 
El Frare guerriller. Vergonyosa proclama francesa. Regidors a la 
presó. Els francesos es retiren. Primer Ajuntament constitucional. 
Passa Fernando séptim. Declaració cavallerosa. Liquidado de gastos 
per la Independencia.

Els francesos de Suchet no volícn passar avant en el Regne de Valen
cia, mentres no foren amos de Tortosa; per quina causa, les dos vegades 
que l'any 10 aplegaren fins a Vinarós, fon per a inutilisar el socós que 
a Tortosa enviava Valencia, i conseguit aixó sen tornaven al camp de 
Tortosa de la que per fi s’apoderaren.

A causa d’eixes invasións, la Vila estava desorganisada i la gent fúgi
da. Fent un esfórs de ciutadanía, el dia 20 giner de 1811, —passat un mes 
del según saqueig,— es nomenaren 24 electors de Barris, i eixos elegiren 
Diputat del Comú a Manuel Pinyol, i Síndic Personer a Gaspar Esteller.

Les autoritats populars eren encara les mateixes de l’any anterior, 
perque la guerra no havia permitit que es feren a son temps les temes. 
Havent tornat ja la majoría deis fugitius que eixercien cárrec, el dia 21 
es reuniren i formaren la tema, elevant-la al Real Acórt de Valencia.

L’alcalde Pasqual Soriano, qui estava ausent des de mes de mig any, 
torná a la Vila el dia 13 de febrer, reintegrant-se al cárrec; i no estant 
conforme ab la terna feta pels demás el mes anterior, contra el pareixer 
de tots va voler presentar una nova terna d'alcalde.

El Real Acort nomená els cárrecs conforme a la tema formada per 
TAjuntament el dia 21 de giner; i el dia 9 d'abril es constituí el Municipi, 
presidint-lo com Alcalde i Jutge ordinari Sebastiá Covarsi; Regidors, 
Pere Juan, Agustí Arnau, Agustí Reverter, i Tomás Ribera; Síndic Per
soner general, Joaquim Guarch; Lloctinent de Justicia, Batiste Miralles; 
Alcaldes de monte, Sebastiá Paulo i Cristófol Bordes; Diputats, Manuel 
Esteller i Manuel Pinyol.

En 13 d'abril, el Mariscal com te de Romreé, des de Benicarló, doná 
les gracies a Vinarós per son comportament patriótic ab els ferits de
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a anterior. Y per lo mateix, el día 16, el General Bastecourt, 
nto, enviava també les gracies en nom del Rei D. Fernando, 
larós com a modél de patriotisme.
s díes, en Semana Santa, degué sofrir Vinarós el tercer sa- 
5 continúes estades deis francesos en la Vila, i de les grans 
íe Vinarós passava, dona cónter una Exposició que l’Ajunta- 
gir a la Junta del Congrés de Valencia, en 4 maig d’este any 
[ual s’escriu: que la Vila havia patit tres saqueigs complets;
; havien entrat mes de 15 vegades, i una d’elles es van estar 
ies, ab son Quartel General; consevol divisió o espanyola o 
astá a la Vila mes de mil «pesos» diaris; una vólta se li obliga 
«pesos duros» al moment; el Dijous Sant últim, Vinarós tin- 
ar ais francesos mes de 200.000 reais; tot aixó era causa de 
5 que podíen emigraven, fugint de tants perills i pagos que’ls 
ruina. Ademés, Vinarós havia concorregut a totes les cárre- 
lació; havia sostingut l’hospital general per ais Eixércits de 
agó i Catalunya per espai d’un any. En el primer saqueig van 
ancesos mes de 300 cavalleríes. Mes de 200 carros estaven, 
jue la Exposició s’escrivia,— al servid de la tropa espanyola. 
a, els camps sense poder-se cuidar quedaven érms; la Marina 
rsa i ocupada molta part en correus i servicis de provisió ais 
Is eixércits espanyols. Pendent tenia Vinarós un apremi de 
448 arrobes de fariña a Penyíscola, mentres estava donant al 
>s 25 doblóns diaris de racións a l’eixércit de vanguardia, 
des les meritíssimes tribulacións de la Vila per la Patria, es 
1 Congrés de Valencia que se sospenguera en Vinarós la con- 
raordinaria, a fí de poder atendré a les ordinaries... si aixina 
ificar lo que estava tan fora de lo ordinari. 
obrava a la Vila en la queixa: el cupo que se li senyalá per 
ió extraordinaria fon de 1.451.634 reais.
que afegir encara, que per una llarga temporada, Vinarós 
_ls diaris, a fí d'eximirse d’enviar 12 carros diaris per a carre
as a Tarragona. Y els carregaments deis barcos que es pre- 
lit pórt, fosen seqüestrats, sense reintegrar en res ais de tal 
=3liats.
nent, aquell any (1811) sofrí la Vila una fortíssima pedregada 
a majoría de les collites, quines pérdues Ies van calcular els 

=ia millonada de reais.
3jes de la Parroquial, ja dixem dit al capítol anterior, que 
=r-les de la rapinya francesa, estaven amagades des de abans 
saqueig de l'any 10: l’amagatall 
—s al carrer de S. Jaume. L’any 1811, D. Benet Bocanegra, 

es del General espanyol comte de Romreé, maná que dites 
« traslladades a Valencia per a quedar mes segures. Y a la 
^egne es traslladaren en nóu caixóns que contenien entre les 
= valor

la casa-farmacia deera en

17 llánties ab les corresponents cadenes tot de plata:
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eren dos de l'altar major, una del Socos, dos del Roser, una de S. Josep, 
una de la Puríssima ab l’escut d’armes de la Casa Febrer, dos de S. Télm, 
una de S. Pasqual, una de Sta. Ana, una de la Capella de la Comunió, i 
tres de la Ermita.

Per cért que la seguritat de Valencia dixá molí que desitjar, pos al 
cap d'algun temps passá allá en comissió mossen Agustí Esteller i rescatá 
tres caixóns ab els objectes indispensables per al servid de la Parroquia, 
i eren: dos crcus grans per a les provessóns, un viril, una custodia, al- 
gúns calis, reliquiaris, Lignum-Crucis, incenser, vineres i sis candelabres, 
tot de plata. En la Tesorería de Valencia es quedaren els altres sis cai
xóns, i quan foren reclamats, el Tesorer contestá que allí no havíen mes 
alhajes que una llántia i algunes altres coses de poc valor...

En juny, el Governador de Penyíscola maná a Vinarós que li remitirá 
400 racións de pa diaries, 30 cañssos de cibada, i 50 arrobes de palla; la 
Vila contestá que li era impossible cumplir dita orde, per les causes expo- 
sades al Congrés de Valencia.

Mes, Vinarós seguía pagant i donant lo impossible, sense que li vall- 
guera el demanar repetidament clemencia i justicia.

Aixina aplegá el nefast mes de setembre en que’ls francesos posaren 
definitivament els peus en la nostra Vila i Regne de Valencia, que no ha
víen d’abandonar fins al final de la guerra.

El dia 15 (setembre de 1811), el general francés Suchet passá ab tres 
columnes per Vinarós, avangant a apoderar-se del Regne; i dixá manat 
que anara a Benicarló una Diputació de la Vila per a fer-li saver el nú
mero de veíns, els bagages, etz. Suchet arribá el mateix dia a Benicarló, 
establint allí son Quartel General, i declarant a dita Vila Cap de Partit, 
—que ho era Penyíscola,— en nom de Josep Napoleó a qui son germá 
(emperador de Franga havia posat per Rei d’Espanya. Suchet manifestá 
en la seua orde que donava a Benicarló tal honor «en atenció a la bona 
conducta deis seus habitants»; expresió que no dixaría d’ofendre ais 
bons benicarlandos que no podien oposar-se a la forga bruta de l'invasor. 
A l’arxiu municipal de Vinarós hi ha paper d'aquells temps que porta 
imprés: «El Administrador de Bienes Nacionales de la Ciudad y Partido 
de Benicarló.»

Trovem ara ocupant l'alcaldia vinarocenca. en llóc de Covarsí, al 
boticari Miquel Valles qui no tingué mes remei que cumplir les ordes de 
Suchet. El dia 17, mentres el grós de l’eixércit francés s’intemava en el 
Regne, el Comissari que Suchet dixá en Benicarló, enviá intimació a Vina
rós per a que a l'endemá, ben matinet, estigueren davant del convent de 
S. Francés, els carros i matxos necessaris per a transportar 800 quintáis 
d’armes, fent responsables al Justicia i demés calitats de la Vila.

Les representacións que Vinarós tingué que enviar a Benicarló, foren 
mol tes durant setembre, pos els francesos volien estar ben al corrent de 
tot lo que podien extraure de la Vila, indagant els béns comunals i parti- 
culars, i no dixant recó sense escorcollar. Les ordes les escrivien o en un 
castellá desastrós, o en sa propia llengua francesa.
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El dia 2 d'octubre, els invasors posaren alcalde de Vinarós a l'advo- 
cat Joaquim Aragó, 
la intensa propaganda patriótica que es portava a cap ab restallant entu
siasme, el Governador francés de Benicarló maná el dia 19, que es reco- 
lliren les proclames repartides contra son eixércit, i que «siga qui siga, 
a qui se li troven damunt, que se’l penge tot seguit»; aixina se imposava 
el terror.

Mes impresió que eixes inhumanes ordes, causaven les noticies de les 
desgracies nacionals. Be sen donaven cónter els invasors; i per aixó al 
cap de déu dies (el 29) feen saver en Vinarós la victoria francesa del dia 
25 sobre Sagunto; pero, callant-se la heroicitat d’aquells patriotes que 
baix el mando del brigadier Andriani havien ressistit 34 dies, fins que 
derrotat en Puzol el General Blake de Valencia, capitularen ixint de 
Sagunto ab armes i tots els honors.

El pas cap a Valencia estava ja lliure, i Suchet entra en ella per 
capitulació el dia 9 giner de 1812.

Mal comengava el quart any de la Guerra de la Independencia. En 19 
de giner, posaren seti a Penyíscola els francesos, des de Benicarló. Vina
rós, ademés de moltes cárregues, tenia que portar diariament una pipa 
de vi a l’hospital militar francés de dita Vila. En totes les cárregues de 
la Govemació francesa, era Vinarós el mes castigat ab cantitats majors.

Penyíscola caigué el dia 3 de febrer en poder del francesos, per trai- 
ció del Governador d'aquella plassa, Pere Garcia Navarro. Y el dia 27 
van posar alli per Governador a Galvañón.

Tot quedava materialment en poder deis francesos.
Mes, l’ánima seguía lliure; i aixís els invasors es sentíen amos de la 

térra, pero no de les voluntáis, i les seues ordes per a manar terrofífica- 
ment es troven a grapats en l'arxiu municipal de la Vila. Una d’eixes or
des, donada des de Segorb peí General Baró de Mazuguellí, publicá per 
800 duros el cap del famós guerriller anomenat «el Frare» qui no dixava 
ais francesos un moment de tranquilitat.

L’Ajuntament de 1812 fon: Alcalde, Manuel Febrer de Pedro; Regi- 
dors, Manuel Escrivano, (1) Sebastiá Pons, Batiste Abadía i Sebastiá 
Tosca; Síndic Procurador general, Josep Ignasi García; Lloctinent de 
Justicia, Sebastiá Casanova; Alcaldes de monte, Joaquim Cervera i Sebas
tiá Puchalt; Diputat del Comú, Josep Marzal; Síndic Pcrsoner, Silveri 
Gonzales.

L’advocat vinarocenc Joan Bte. Crozat, fill de pare francés, fon nome- 
nat per Suchet per al cárrec de Governador de Castelló, quin llóc passá 
a ocupar el dia 13 de juny; quatre anys cumplíen aquell mateix mes, en 
que degué la vida en una revoltina popular per créure-se’l mes espanyol 
que francés.

«El Frare» que abans havem esmentat, era un frare auténtic, Fra

1 tercer alcalde en el curs de l’any 11.— Y tement

(1) Conservem les grafíes deis cognoms tal com les trovem en els documents; 
aixina unes voltes mos toca escriure Escrivano, altres Escribano, elz.
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Assenci Nebot, franciscá,qui al front de grans partides de guerrillers de 
la térra castellonenca, portava de cap ais francesos. Y com els póbles, 
entusiasmáis ab l’héroe frare, l’ajudaven en tot i per tot, la persecució 
deis invasors s’estrellava com la mar sobre l'arena, i s'esvaia 
bufada d’aire en el camp.

Ben recremats ho confessaren els francesos en la proclama que sa 
columna volant comunicá des de Castelló el dia 14 giner de 1813, amenas- 
sant perque ajudaven al Frare, ais pobles del camí real. Ais quals se’ls 
conminava, que per cada correu o militar francés detingut o mórt «serán 
presas y encarseladas diez mugeres y un Clérigo» (sic!). S’advertía que 
sería afusellat tot paisá que es trovara ab alguna arma. Y crudament 
exposaven els seus crims, deis que s’envanien, per a causar terror: aixís 
exposaven que en les Cóves havíen afusellat a 14 paisáns, dos d'ells, de 
l'Ajuntament; al secretan l’havíen penjat al baleó de sa casa; i havíen 
conduit a S. Mateu presoners a cent dones i al Retor ab una soga al cóll. 
Tan vergonyosa proclama acabava de la ridícola manera que copiem al 
péu de la lletra: «Pueblos elegit entre la pas y la guerra... exprimentareis 
todo rigor. Elegit y estad alierta». Les firmes en francés, igualment que 
ladrega: «Pour la Commune de Vinaros».

Ais cinq díes d’eixa cómic-indigna proclama, conforme a les imposi- 
cións franceses va pendre posseció l'Ajuntament de la Vila aprobat per 
l’Intendent francés de Valencia, per a l'any 1813. Foren: Alcalde, Salva
dor Forner, advocat; Regidors, Manuel Esteller, Agustí Roca, Ildefóns 
Triginer, Francés Costa; Síndic Procurador general, Vicent Colás; Llóc- 
tinent de Justicia, Batiste Forner; Alcaldes de monte, Josep Miralles i 
Diego Forner.

En 28 de febrer, proiviren els francesos a Vinaros la exportació de 
les garrófes per mar i per térra.

Les exigencies eren tantes que Vinaros es veía ofegat per a poder 
cumplir ab tot lo que els francesos demanaven. Y aixís, en una reunió 
magna tinguda en 16 de mars per l’Ajuntament, els Gremis i Nobles, es 
van vore obligats acordar una contribució extraordinaria a fí de cumpli
mentar les tirániques ordes deis invasors. Els quals per a obligar mes 
a Vinaros, ja s'havíen emportat a les presóns de Penyíscola, ais Regidors 
Manuel Esteller, i Agustí Roca, fins que es cumpliren tots els seus mana- 
ments.

com una

Al cap de quatre díes, 20 de mars, els francesos ordenaven a Vinaros 
que acudiren els seus habitants a tallar 400 quintáis de jones al Prat de 
Penyíscola, i que’ls carretjaren a dita plassa; además, que enviara sis 
peóns ab destrals per a tallar llenya destinada al castell. Y no confiant 
de la bóna voluntat vinarocenca, que ben be els constava no la teníen 
per an ells, acompanyaven la orde ab la amenassa, fent saver que teníen 
apresonats ais Ajuntaments de Cálig i de Cervera per no cumplir les seues 
ordes d’aprovisionament.

No hi havía mes remei, i a la for^a s’anava cumplint; al mateix temps 
que, silenciosament, s’afavoría ais guerrillers i es multiplicaven les difi-
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cultats i entorpiments contra l’enemic, i es preparaven sorpreses reali- 
sant-se les que es podíen per a fer-li tot el mes mal possible. A l'arxiu 
municipal hi ha un proiecte de un croquis o plánol de la vila de Ullde- 
cona, per el que Joan Ciurana es proposava sorpendre ais francesos 
l’any 1813.

El dia primer de joriol, octava de la festividad del Corpus, al mo- 
ment de sortir la provessó, entraven a la Vila 135 infants i 45 coracers 
de l’eixércit francés. La provessó s’entorná tot seguit cab a dins de la 
iglesia, per pór de les irreverencies (1) a que tan acostumats eren els 
invasors.

Aquella columna perteneixía a les avangades que Suchet enviava 
des de Valencia, per a cobrir la seua retirada del Regne. Efectivament: 
el Rei intrús Josep Napoleó, tenía que fugir de Madrid i acabava essent 
derrotat definitivament en Vitoria per les tropes espanyoles i abades 
ingleses, comanades per Wellington. La estrella de Napoleó Bonapart 
comengava l'eclipse total.

Suchet abandonó Valencia el día 5 de joriol, entrant allí el mateix 
día el general Elio. El dia 10, festa de San Cristófol, la retirada francesa 
passava per Vinarós, en direcció cab a Catalunya, ais tres anys justest 
d'haver posat la llur ominosa planta en la Vila, a la que allavóns saque- 
jaren; ara, baix el pés del fracás, passaven sense fer mal a la Vila que 
tan havíen extorsionat; si be encara dixaríen probes, en altres llócs, de 
la llur ferositat, com en Tarragona, aon destruiren la muralla i l'históric 
Palau d’August.

Retirats els francesos, el Frare Nebot que tan contribuí a amargar
los en l’orgull damos d’Europa, establí son Quartel general aiximateix 
en Benicarló aon aquells l’havíen tingut. Y el día 14 de joriol, Fra Assenci 
Nebot, Comandant General de l’eixércit espanyol, manava a Vinarós i 
demés pobles, que foren canviades totes les autoritats populars nome- 
nades pels francesos, i que’ls Ajuntaments es constituiren tal com estaven 
abans d’entrar aquells en el Regne, en setembre de 1811.

Per a Corregidor Polític del Partit de Penyíscola fon posat Rude- 
cindo Fresquet.

Mes avant passá a Vinarós el Quartel General del segón Eixércit i 
l’Hospital Militar; per atendré ais quals i a tot lo que les circunstancies 
imposaven, l'Ajuntament acabat de constituir el día 20 de setembre, no- 
mená tres secretaris que foren els escriváns: Nicolau Doménech, Ramón 
Piñol i Ramón Ayza.

LAjuntament que es constituí en eixe mateix día —20 setembre de 
^on Pr’mer Ajuntament Constitucional conforme a la Constitu

yó proclamada en Cádiz l’any anterior. Fon Alcalde primer, Francés 
Antoni Esteller; segón, Josep Miralles Oliu; Regidors, Tomás Esteller, 
osep Roso de Sebastiá, Tomás Forner, Domingo Santus, Damiá Pons,

(1) Arxiu parr. «Llibre de acort» m. s.
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Agustí Uguet, Domingo Costa i Francés Chaler; Procuradors Síndics 
Batiste Albella i Agustí Jordán.

Per a Alcaldes de monte foren nomenats Josep Juan de Agustí i 
Sebastiá Borras, llauradors; per a Llóctinent de Justicia, Sebastiá Mi- 
ralles.

Napoleó Bonapart doná llivcrtat al Rei d’Espanya Fernando séptim; 
i este torná de Franga aplegant a Catalunya el 22 de mars de 1814, d’allí 
a l’Aragó i a Valencia, i d’ahí, en 5 de maig, a Madrid. El tránsít real 
d’Aragó a Valencia s’efectuá per Vinarós, essent aclamat com en totes 
bandes en tornar del seu cautiven.

De fet quedava la guerra ab Franga acabada. Y Vinarós respirant ja 
a tot pulmó, el día 22 de maig, festa de la Misericórdia, retorné a la Ermi
ta al gloriós Patró S. Sebastiá, que des de l’any vuit estava en la Vila, 
havent durat la seua permanencia próp de sis anys, o siga tot el temps 
de la guerra.

Acabé oficialment la Guerra de la Independencia el día 6 de juny 
següent. L’estranger quedava vengut i tirat fóra; pero, dixava l’interior 
desmoralisat i pie de veríns que havíen de enmalaltir l'ánima espanyola 
per tot el segle.

El día 16 d’agost, es cumplí en la Vila la Real Cédula de 30 d’abril, 
per la que manava el Rei que foren disólts els Ajuntaments constitucio- 
nals, essent reposats els de l'any 1808. Per defunció de l’alcalde de l'any 
vuit Silvestre Gasó, ocupé l'alcaldía com a Regent, el Regidor degá Josep 
Miralles. Al póc fon nomenat peí Real Acórt de Valencia, Alcalde pro- 
pietari Pasqual Febrer, incluit en la terna de dit primer any de la guerra 
contra la invasió francesa.

Una cavallerosa declaració fcta per l’Ajuntament i els secretaris Pi- 
nyol i Ay/a, a 22 d’octubre del mateix any catorse, dona a conéixer alguns 
al tres detalls de la Independencia. Era la declaració a favor de Claudi 
Galvañón, qui haurá sigut Governador del Partit en Benicarló posat pels 
francesos. Es fea constar que ell fon una providencia per a Vinarós 
contra les iniquitats deis invasors, intervenint quan podía contra les 
tribucións injustes i apresonaments, segóns podía donar fe tot el veinat. 
Una de les intervencións de Galvañón mes notables fon en una ocasió, 
en que «el desaforado Romfort» 
dones de Vinarós presoneres a Benicarló; tan bon punt com Galvañón 
s’enterá, les posé en llivertat, fent-les tornar a la Vila. El Comandant 
francés de Vinarós s’anomenava Fedriani.

En 17 giner de 1815, cumplimentant una Real Orde de 29 octubre de 
l'any anterior, l'Ajuntament de Vinarós presenté a la Contaduría pro
vincial de l’Eixércit, una liquidació sobre els suministres fets per la Vila 
durant la Guerra de la Independencia. Importaven dits suministres, la 
enorme cantitat de 1.227.612 reais, 14 maravedís; i es feu constar que tan 
extraordinaris gastos per a les atencións de la guerra, aixís en lo tocant 
a l'eixércit espanyol com al deis invasors, havíen tingut de gravitar sobre 
520 veíns de la Vila. Es fa notar aiximateix que l'Govém espanyol em-

con-

om diu l'acta— s'emportá moltes
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bargá onse mil reais que'l P. Guardiá de S. Francés havía dixat en poder 
de l’Admor. de rentes Galvañón; i que deis fondos de propis es van traure 
per a suministres 136.842 reais i 22 maravedís.

Com a últim detall referent a lo que Vinarós sofrí en eixa Guerra, 
mos toca apuntar els desenganys que va tindre que aguantar 12 anys mes 
avant del própi Govérn central. En efécte: Vinarós solicité en 18 desem- 
bre de 1824, en 5 i 23 giner de 1825, i en 17 febrer següent, que aquella 
cantitat treta de Propis de la Vila, es tinguera en cónter per a saldar les 
contribucións atrassades a l'Intendent General del Regne. Ben poca cosa 
demanava Vinarós que tan es sacrificá i tan plena de mérits sortí d’aque- 
11a epopeia nacional. A pesar de tot, per Decret de 8 mars 
negé lo que solicitava.

Un altre mérit es eixe, que hi ha que afegir ais molts i rellevants que 
va contraure Vinarós en la Guérra de la Independéncia.

La Historia es justa i li dona a Vinarós el llóc d’honor que ab tota 
justicia li correspón.

de 1825 se li



CAPITOL III.-(1800-1819)

Forn de la marina. Es solicita la construcció del molí. Inondació trágica 
del Servól. Edifici propi per a escoles i Aula. Drets del Comanador 
i Sacrista. Rentes de la Vila. Forns lliures. Per VAlcalde ordinari. 
Es demanen escoles. Trasllat del Matadero. Els cotxes-diligéncies. 
Temporal del 17. Rellonge del campanar. Es trasllada el Mercat. 
Primers alcaldes de barrí. Ajuntaments deis anys 1815 a 1819.

Tenim que retrocedir per a historiar les coses de la Vila que no han 
tengut cabuda en els capitols anteriors. El primer any de la centuria fon 
construit un forn en la marina, aon eslava una fábrica d’aiguardent, en la 
plassa de Sta. Magdalena. Per a construir-lo, demaná permís en 1800, 
D. Joan Antoni Febrer, fill de Pasqual.

L'estadística oficial diu que l'any 1802, la Vila contava 6.983 habi- 
tants.

La vella idea de construir un molí en la platja vinarocenca, tomá a 
reviure en este segle ab mes for?a que mai. Les noticies arxivades sobre 
les gestións per a la construcció del molí diuen que quan passá per la 
Vila el Rei D. Caries IV, l’any 1802, enamorat d'esta platja, manifestá 
verbalment a l'Ajuntament, que solicitara dita construcció tan bon punt 
com la Córt Real aplegara a Madrid.

A l’any següent, a 10 febrer de 1803, cumplimentá la sugestió Real, 
l’Ajuntament de Vinarós, dirigint-li en unió del Capitá del Pórt, una expo- 
sició en el sentit indicat. Només havía transcorregut un mes, quan es 
doná una R. O. en 15 de mars, des de’l Ministéri de Marina, admitint la 
petició de Vinarós, i nomenant a l'inginyer D. T. Serstevens per a que 
formara el plano i pressupóst de les obres.

Comentó totseguit els estudis encomanats l'inginyer Serstevens, qui 
es traslladá a Vinarós per Fabril següent; i ais dos mesos, en 2 de juny, 
doná el pressupóst calculat i les observacións pertinents. El pressupóst 
importava en total 17.760.093 reais de vello, desglosant-se en uns quatre 
millóns per al contra-móll, i en uns déu millóns per al móll. Les observa
cións de Serstevens, per la seua importancia les traslladem en detall. 
Diuen:

22
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«Reconegudes les platges del mar de la vila de Vinarós situada en- 
tre’l pórt deis Alfachs i Penyíscola, es veu que la platja de Sta. Magda
lena, davant de la població, es la mes moderna de dita Vila i la mes neta. 
Está entre la penya que’n diuen de S. Vicent, i la punta de la Batería 
o magasem de pólvora, a 150 vares de distancia de la platja del Clót, 
barranc aon desaigüen les plujes inmediates. Seguix una altra platja cab 
a Penyíscola, de igual fondo que la de la Magdalena, pero no es tan neta; 
li’n diuen «les Salines», ab un barranc com I'anterior.

«Es constant que la de Sta. Magdalena es la mes propia i aon els 
naturals concebixen mes a propósit el molí. Esta Vila es sana i frondosa 
per sa plana cultivada, hermossejant-la les seues hórtes sense mes aigua 
que la que l’inginy trau de la térra ab multitut de cénies; les quals no tan 
sois servixen per a regar, sino que també les de millor aigua abastixen ais 
habitants de Vinarós que escassegen d'aigua bóna i no tenen cap fónt. 
Vinarós, Benicarló i les seues encontrades, donen increment al comérs 
per les moltes vinyes: també té próxima comunicació ab l’Aragó, i una 
Huida matrícula, tot molt recomanable per a l’objécte de la construcció 
del molí.

«Esta costa es tormentosa i desabrigada deis tcmporals deis quatre 
vents cardinals. Es una platja molt igual, aumentant el seu fondo póc 
a póc, comengant próp de térra per una o dos brases, i fins la distancia 
de 500 vares només aumenta a cinq brases, o siga 30 péus d’aigua; sa 
situació no admitix molí sense contramóll que l'abrigue.»

Mes avant, afirma Serstevens que'l projécte de pórt el llimitava a 
tres brases de fondo per a fer el cóst mes assequible, i que servirá de 
tanteig per a les ampliacións que posteriorment es pugueren acordar; 
descriu de corrcguda la vertent montanyosa en forma de mitja lluna; i 
diu del Servól: «Ultimament, en 1801, inondá la població, salvant-se l’ar- 
raval de Sta. Magdalena a causa del desnivel! que té la plassa de S. Antoni 
ab la Vila: assolá part del convent de S. Agusti, es van ofegar tres o qua
tre persones, i desaiguá pels carrers cab a les platges. En 1784, de resultes 
d’altres desgracies, es va obrir una gran acequia, evitant aixina, la unió 
d’altres barranes que s’uníen a les aigiics del Servól quan se’n eixía de 
mare; estes son les aigües que es derramen pcl barranc de próp del 
pórt.

«La mar bat en lo mes de la costa, contra un terreny dur de formigó 
endurit que es composa de pedretes, cantáis i marga argillosa; els em
baís repetits de les ones, (1) reblandixen la base fins que cauen a l’aigua 
masses formidables, i aixina s’han format les puntes de S. Vicent (2) i de 
la batería. Tal abundancia de formigó en este terreny abona la solicitut 
del molí. Eixa classe de pedra es de prou pes, pero no de tanta consis- 
téncia en l’aigua com es creu; sa duresa creix com mes s’aproxima a les 
montanyes. El riu Servól té pedra d’eixa calitat, i quant mes s’acósta

(1) Cops, en vinarocenc.
(2) Desapareguda ara en la base del molí.



HISTORIA DE VINAROS 339

a la montanya de 1'Ermita de la Misericordia, es de superior calitat. 
El Puig, Perenchil i Puig de la Ñau, contenen pedra dura semblant al 
jaspe bort: disten a poco diferencia, sobre tres quarts de llegua 
hora de Vinarós; es podrá aprofitar la pedra del Servól, prenent la pre- 
caució d’eixamplar-lo aon per ésser estret es perjudicial a la Vila causant 
inondacións.»

El pressupóst, acompanyat d'estes observacións, fon dirigit al Rei, 
en 2 de juny de 1803. Al mes just, signava el Rei la R. O. de 2 de joriol, 
que comunicá a Vinarós el primer secretan d’Estat i del Despatx uni
versal de Marina, D. Domingo Grandanalla, aprobant el pressupóst i 
disposant que l’Ajuntament proposara els arbitris per a fer efectiva la 
cantitat del cóst del molí i contra-móll.

o una

Gran diligencia es van pendre les autoritats vinarocenques en cum
plimentar la R. O. daprobació; i aixís al cap d'un altre mes, el 18 d’agost, 
pugueren presentar al Rei la propósta d’arbitres, tratant-se de reunir un 
fondo anyal que permitirá acabar el pórt en vuit anys, contribuint única- 
ment a dit cóst, els póbles que havíen de sentir el benefici.

Fins aqui arribá aquella espenta que semblava definitiva; i d’aqui 
no passá. Els embobes cortesáns que conduíen al desastre de la nació, 
no dixaren ja temps ni per a la aprobació Real deis arbitres presentáis 
per Vinarós. Y ja no se’n parlá mes, fins 24 anys mes avant, com vorem.

Traslladat el cementen de dins de la població a les afores en S. Mi- 
om historiarém al capítol següent— el llóc que havía ocupat enquél

la plassa del Salvador, fon destinat per a la construcció d’un edifici per 
a escóles de xiquets, de xiquetes, i Aula de Gramática. Les obres van co
mentar l’any 1807, segons el projécte que en 30 de juny presentá a l’Ajun- 
tament D. Joan Lacorte, arquitecte de la Real Academia de Valencia. 
El pressupóst era de 44.560 reais. Aixina, la escola municipal que estava 
ais baixos de la Casa Capitular, passava al nóu edifici propi per a la ense- 
nyan^a, conegut popularment per «escola de dalt».

En aixó esclafí la Guerra de la Independencia que dixem ressenyada. 
De les dcclaracións arrancades pels francesos a l'Ajuntament de la Vila 
l’any 1811, a 30 de setembre, consta que seguía essent Comanador mon- 
tessiá D. Antoni Barnadas o Barradas, Duc de Sedaví, qui percivía la 
tercera part de Ies penes de camp, i la quarta deis délmes; tenía el dret 
d arrendar les erbes comunals del terme per a pasturar; posseía una 
casa; cobrava un cens, pagat de Propis, de 228 reais vello a l'any; i 
conservava el dret d'elegir els cárrecs públics, per mig de propósta anual 
de la Vila. Era Dignitat Sacrista del Cabilde de Tortosa D. Francisco 
Xavier Argais, qui obtenía dos quartes parís deis délmes vinarocens.

Les rentes de Propis de la Vila eren, en el mateix any 1811, les se- 
güents: Forn nóu, 5.100 rs.; Forn de la Plassa, 4.111 rs.; Fom de fóra, 
6.600 rs.; Forn deis Alfacs, 4.650 rs.; Romana, 6.345 rs.; Embasaduría, 
2.565 rs.; Pes de dalt, 5.355 rs.; Pes de baix, 3.200 rs.; Tenda d'óli, de 
baix, 3.210 rs.; Idem de dalt. 3.495 rs.; Comptaduría de sardines, 4.485 
rs.; Hostal de pedra (carrer S. Cristófol), 3.750 rs.; Hostal de baix (ca-
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rer Maior) 4.245 rs.; Tres quartes parts del molí den Castell, 4.500 rs.; 

Molí d’en Tarrago, 1.350.; Dret de piló, 1.950 rs.; Céns de Felip Monse- 
rrat 56 rs.; Idem de Perfidi Anglés, 20 rs.; Idem de Josep Miralles, 51 rs. 
= Total, 65.737 reais.

L’informe que feu l'Ajuntament de l'any 1840 a la Diputació provin-
c¡a] _ai qual varíes vóltes mos havem referit,— diu: «En 1812, segóns
instrucció de l'auditor Intendent de la provincia de Valencia, devía cons
tar en les propóstes en terna, les rentes o utilitats deis proposats; i en 
rao a que segóns diu l'articol 6 de la referida instrucció, no deuen existir 

representants deis póbles que les municipalitats mateixes, ja no es 
proposaren dit any els cárrecs de Diputats i Síndics personers». Mes, de 
Diputats i Síndics personers, contra lo que diu tal informe, seguim tro- 
vant-ne encara uns anys, fins aplegar, a la uniformitat centralista impo
sada per la Constitució mes avant.

En 1813 i 14, com les Córts de nova planta donaren llivertat, es 
construíren en la Vila sis forns particulars, lo que ocasionó, naturalment, 
una gran baixa en els ingresos del Municipi. Per tal causa, en 9 setembre 
de 1815 alcá queixa l’Ajuntament, assegurant que’ls perjuíns a Rentes de 
Própis en els quatre forns de privilegi exclussiu, havíen estat de cinq sex- 
tes parts de baixa.

L’Ajuntament de 1815 el composaven: Alcalde, Francés Costa; Regi- 
dors, Josep Agustí Esperanza, Pasqual Adell, Diego Forner i Francés 
Rabasa; Diputats, Salvador Forner i Pere Fernández; Síndic procurador 
general, Josep Agustí Ballester; Idem Personer, Baltasar Esteller; Llóc- 
tinent de Justicia, Sebastiá Forner. Assessor, l’advocat Dr. Josep Ignasi 
García.

mes

En la sessió del 14 giner de dit any, s’acordá recurrir contra la soli- 
citut d’un sol vehí, qui demanava al Rei establira per a Vinarós el cárrec 
d’Alcalde Major que implicava gastos nóus. El día 18, fon dirigida al 
Rei una exposició, demanant-li en nóm de tots que no s'atenguera aquella 
solicitut que ocasionaría perjuíns a la Vila, la cual no tenía recursos 
per a pagar la dotació d’un Alcalde Major; afegint: «esta Vila, des d’un 
principi es governada per un Alcalde Ordinari en qui residix la Real 
jurisdicció, que es propósa tots els anys per l'Ajuntament entre els veíns 
mes bóns i honrats de totes les classes, moltes vóltes lletrats, i en clecció 
privativa del Comanador Duc de Sadiva (1) si be ara la té el Real Acórt 
en virtut d’ordes de V. M. D’este sistema de govérn li resulta a la Vila 
la regalía mes apreciable, de la que se’n voría privada en el moment de 
crear-se Alcalde Major.»

En 12 d’abril segiient, comunicava l’Ajuntament al Real Acórt, que 
Vinarós tenía 2.321 veíns, entre els quals es contaven 1.021 matriculáis.

Passat un any, en 27 d’abril de 1816, corresponent la Vila ais seus

(1) En altres llócs s’anomena Sedavi; el mateix passa ab el cognon del Duc 
que cónsta en uns escrits Bamadas i en altres Barradas.



HISTORIA DE VINARÚS 341

tradicionals sentiments de cultura, demaná al Govérn permís per a crear 
dos escoles mes de xics, que havíen d'ésser: una de silabari dotada ab 
3.000 reais vello, i l'altra per a «llegir y escriure», ab 3.750 reais. Dema- 
nava la Vila que si es creaven eixes dos escoles, en la municipal que ja 
existía d’inmemorial només s'ensenyara Aritmética i Gramática Caste
llana. Era el mestre en eixe temps, D. Martí Molés. Per a xiques dema- 
nava la Vila altres dos escoles; una de 2.000 reais, «per a fer caiga», i 
altra de 2.500 reais «per a cosir i bordar». Proposava que dites escoles 
foren pagades per mitat, entre els fondos Propis de la Vila i els délmes 
que perteneixíen al Dignitat Sacrista de Tortosa i al Comanador.

Mes, els desitjos culturáis de la Vila van quedar desatesos, perque 
en este any el Poder Central va seqüestrar els drets del Sacrista i del 
Comanador sobre els délmes de la Vila, sense voler-los aplicar a benefici 
de la cultura popular.

En este mateix any, es va establir a favor de D. Francés Delmás, per 
85 lliures, el terreno de próp de la platja, en frónt del carrer de les 
Animes.

Y també en 1816, es traslladá el Matadero i secador de pells, des de’l 
carrer Major aon havía estat d'inmemorial, al carrer d’Alcanar cab a les 
afores de la població. El cóst de l’óbra, calculat dos anys mes avant, (12 
abril de 1818), fon de 7.918 reais.

A 3 setembre, —encara del 1816,— va rcbre la Vila comunicació ofi
cial de les parades per al servid que s’anava a implantar de cotxes-dili- 
géncies. Sortiríen les «diligencies» cada dos díes, una de Madrid cab 
a Barcelona, i altra de Barcelona cab a Madrid. Les parades es van dis
posar de dos a tres llegües. De Valencia fins a Vinarós havíen les para
des: Venta de Puchol, Almenara, Villarreal, Benicassim, Venta de la 
Cenieta, Venta Sta. Eulalia, i Vinarós. Les parades eren per a canviar 
dos mules. En Benicassim n’havíen de posar quatre mules fins la Cenieta. 
En el Regne de Valencia, la Venta de Sumacárcel i Benicassim, eren punts 
per a menjar; i El Bonete, Valencia i Vinarós, per a fer nit.

En 1816 trovem que les térnes de l'Ajuntament es presenten al Cava- 
11er Governador i Corregidor del Partit de Penyíscola, qui les remitix 
al Real Acórt de 1'Audiencia de Valencia. L'alcalde Mayó morí en joriol, 
i ocupá la regencia el regidor degá Cervera. Quan per octubre, l'Ajunta- 
ment va fer la terna de cárrecs per a 1817, el Governador de Penyíscola 
no la vullgué aprobar, sense dir el perqué. Li requerí l’Ajuntament que 
senyalara els deféctcs que ell veía en la terna; i allavóns posá tatxes a 
algúns deis proposats; mes, l'Ajuntament es ratificá en les ternes fetes, 
i sense variado foren enviades al Real Acórt.

El qual aprobá, per a que formaren l'Ajuntament en 1817: Alcalde, 
Sebastiá Forner, advocat; Regidors, Josep Agustí Miralles, Francés Cha- 
ler, Juan Bte. Meseguer, i Francés Verdera; Síndic Procurador general, 
Francés Cabadés, Llóctinent de Justicia, Tomás Oller; Síndic Personer, 
Tomás Esteller; Alcaldes de Monte, Agustí Queralt i Tomás Forner.

Un espantos i llarg temporal va afligir a la Vila durant els mesos d'a-
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bril i maig de 1817, causant molta miseria; els pobres van ésser socorre- 
guts per les autoritats.

A 8 d’agost següent, Andreu Uguet, de Morella, firmé contrata per a 
fer un rellónge ab tota llei deis nóus avangos, que sustituirá al vell que 
havía al campanar. El préu de contrata fon de 380 lliures valencianes. 
Pero, el rellónge nóu no va satisfacer a la Vila, pos com es llig al número 
12 de l’Inventari de l’Arxiu municipal. (1) el constructor es va quedar per 
50 lliures el rellónge vell «que era —diu— millor que’l nóu».

En 1818 trovem cixercint el carree de Procurador del Comanador, a 
Josep Agustí Ballester. Probablement fon l'últim que figura ab l’antic 
i noble cárrec de Llóctinent del Comanador montessiá.

El mercal s’havía celebrat fins eixe any, en la plassa que’n díen de 
l’Hospital o del Salvador. Ara es traslladá a la plassa de S. Agustí; i en 
16 de maig, l’Ajuntament acordé en definitiva que «a les póques venedo- 
res que subsistixen en la plassa de l’Hospital, se les mane vajen a vendre 
a la de S. Agustí, baix la multa de 10 pesos a les que es ressistiren.»

L’Ajuntament del 1818 el constituíen: Alcalde, Maties Gil; Regidors, 
Baltasar Esteller, Francés Martorell, Josep Roso i Tomás Juan; Síndic 
Procurador general, Francés Delmás, Llóctinent de Justicia, Cristófol Gil.

Ja els cárrecs es juraven en la Sala de la Vila; havent suprimit les 
reformes constitucionals lliverals, les solemnitats montessianes del jura- 
ment en la Parroquia.

La Vila estava dividida en 12 barris, quins veíns votaven a dos Elec- 
tors per cada barrí. Els 24 Electors resultanis elegíen Diputat del Comú 
i Síndic Personer, que foren respectivament, dit any 1818, Miquél Sorolla, 
cirugiá, i el tantes vóltes esmentat Joan Bte. Crozat, ex-Governador de 
Castelló en temps deis francesos-go que demóstra el patriotisme ab que 
eixercí aquell cárrec en tan difícils circunstancies.

Des de la Capitanía General de Valencia, el General Elio maná en 
dit any, el nomenament d’Alcaldes de Barri per ajudar a la Justicia. 
I el día 9 desembre l'Ajuntament dividí la Vila en set Barris de dins, i un 
de fóra o del camp; cumplimentant la orde del Capitá General, s’elegiren 
d’allí en avant els Alcaldes de Barri per any, essent els primers els se- 
güents:

Barri primer —tot el centre—: Batiste Piñol (plater) i Batiste Cava- 
dés (hisendat).

Barri segón —carrers de S. Francés, Cálig i anexes—: Francés Chaler 
i Francés Rabasa (llauradors).

Barri tercer—marina de Sta. Magdalena i S. Josep—: Domingo San- 
tus (fuster) i Pasqual Brau (toneller).

Barri quart —plasses de S. Valent, S. Télm i carrers de San Tomás,

(1) Com havem advertit al primer volum, dit Inventari es de l'any 1879, únic 
quan escrivim aquesta obra. Aiximatcix advertim que este capítol com els que segui- 
xen, están documentats en les actes de l’Arxiu municipal, i manuscrits de Oliver 
de l’Arxiu parroquial. Les altres fónts les constatem quan es oportú.
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Sta. Rita, Sta. Ana i Angel—: Josep Miralles i Francés Fontanet (llau- 
radors).

arrers de S. Gregori, S. Sebastiá, Animes i S. Pere—:Barrí quint
Sebastiá Gombau (llaurador) i Francés Maspóns (toneller). 

Barri sisé arrers de S. Cristófol, Ulldecona i camins de la Mare 
de Deu i del Pont—: Agustí Quixal i Batiste Esteller (llauradors).

arrers de S. Miquél, del Carme, Sta. Ménica, Romer i 
Carrero—: Joaquim Cervera i Agustí Arnau (llauradors).

Barri vuité —molíns, ermites, cases de camp—: Sebastiá Puchalt 
(llaurador) i Antoni Piñol (plater).

Quedá constituit l’Ajuntament de l'any 1819, com seguix: Alcalde, 
Salvador Forner, advocat; Regidors, Manuel Escrivano, Pasqual Adell, 
Pere Fernandez i Antoni Gonel. Diputáis del Comú, Miquél Sorolla i 
Sebastiá Pons; Síndics, Joaquim Meseguer i Antoni Ayguals; Llóctinent 
de Justicia, Francés Boix.

Barri seté



CAPITOL IV.-(1800-39)

S. Pasqual a ¡'Ermita. El Cementéri a S. Miquel. Cabadés, el Roser i els 
Agustíns. Rogatives l'any tres. Campana de S. Sebastiá. Els Febrer 
i la Cofraría de la Puríssima: la propietat d'una lmatge. Rogativa 
l'any nóu. Magistéri d'orgue i capella. S'obliga ais Nobles a recullir 
l'almoina deis forns. S. Joan, festa popular. Sacristía nova. Mariners, 
llauradors, i els Sants Palróns. Armonía deis Gremis. Rogativa de 
l'any 16. El Cementen a S. Gregori. Es tancat el monestir de S. Telm. 
L’últim Abad de Benifassá. Els advocats a S. Sristófol. L'últim Retor 
montessiá. Nóu trasllat del Cementen, i el definitiu. Tornen els Agus
tíns. Supressió de convenís, i incautado d'alajes. La Majoralía de la 
Sang i la Semana Santa.

Quan comenga el segle XIX, mentres a la Parroquial estaven al pie 
les obres —que ja esmentárem— de la Capella de la Comunió (1) per 
espenta del vilarrealénc Dr. Soriano, a l'Ermita deis Sants Patróns s’es- 
tava construint l’altar al Sant de la Eucaristía S. Pasqual Bailón, Patró 
de Villarreal.

L’óbra d’escultura aná a cárrec de Josep Gisbért com es comproba 
en el llibre de cónters del Prior de l’Ermita, de l’any 1800, aon hi ha un 
pago a dit artiste per raó de dit altar; com el cónter no es mes que de 
sis lliures, fa suposar que sería la última paga, verificades al tres ante- 
riorment. AI mateix llibre i any 1802, consta que es paga al daurador i 
estucador Josep Campos, la cantitat de 136 lliures per daurar i Huir 
Faltar de S. Pasqual.

El mateix any que'l Sant de la Eucaristía quedava decorosament 
instalat a l’Ermita del Puig, tenía llóc en la Vila el canvi del Cementéri 
primitiu. Dcgut a la creixcuda que Vinarós havía anal tenint, el Cemen
téri ocupava ja un llóc dins de la població —en la plassa del Salvador— 
i es feu precís traslladarlo per a que altra vegada estára en les afores.

A tal efecte es pensá en l’Hórt deis Capelláns, situat a l’extrem del 
carrer de S. Miquel; quin Hórt posseía Francés Doménech en debitóri a 
avor del Clero. Posats d’acórt el Clero i la Vila, nomená l’Ajuntament a

O) Vide tomo I, capítol XXXIV.
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quatre périts, els quals el día 26 d’octubre de 1802, van a anar a inspec
cionar l’Hórt deis Capelláns, per a vore si reunía les condicións 
ries de higiene i demés, cósa que es discutía. Com l'informe deis périts 
fon favorable, el día 2 de novembre, l'Ajuntament a presencia i ab 
l’anuéncia del Retor Frei D. Josep Rico, acordé el trasllat del Cementéri 
a dit Hórt, que seguidament fon beneít. El día 22 del mateix mes i any 

om es diu en una nota de l’arxiu parroquial— a la una i mitja en 
punt de la tarde, es comentaren a tirar les parets del Cementéri vell de 
la plassa del Salvador. Al cap de déu díes, el 2 desembre, en mig de gran 
emoció popular, es comenté a traslladar al Cementéri nóu de S. Miquél, 
la térra i els cadavres del vell... tan vell com la població mateixa. Eixe 
llóc fon destinat per a construir en ell el local d’ensenyanta —com dixem 
historiat al capitol anterior.—

A l’any següent, 1803, a expenses de algúns devóts, es va construir 
la iglesia del Cementéri de S. Miquél.

En este any es van acabar totes les obres de la Capella de la Comu- 
nió de la Parroquial, de les que havía sigut decidit propulsor el Benefi- 
ciat Dr. Josep Soriano. Qui, per a celebrar l’aconteiximent, com era en 
tal any Majoral del Santíssim, celebré extraordinaries festes per al Cor
pus Christi, en Ies que es gasté mes de 700 lliures, —com consta en un 
follet que publicá el mateix Dr. Soriano, per a donar mes relleu an 
aquelles solemnitats.—

Des de’l segle anterior ais últims anys, la familia Cabadés tenía cérts 
drets i obligación en la iglesia de S. Agustí; cósa que trovem en una acta 
de l’arxiu parroquial, la qual girem al valenciá i transcribim completa, 
aixís per donar tota llum en tal assumpte, com per vore’s curiosament 
un detall de la organisació interior del monestir de S. Télm. Diu aixina 
l'acta: «A 2 d’octubre de 1803, el P. Lector Jubilat Fra Pere Thomas Po- 
lache, Prior d’este Convent; proposá ais P.P. de Consulta que: havent 
concedít esta Comunitat a Domingo Cabadés el Patronat de Faltar de la 
Vérge del Roser, per haver-lo fet i daurat per son cónter, i havent-li donat 
la facultat d’obrir-se sepultura davant del mateix altar per an ell, la seua 
dona i filis, només ab l’almoina de 10 lliures, —com consta de la Con
sulta feta en 24 mars de 1794—; lo qual no s’havía portat a efécte per 
no haver fet, fins lanv anterior (1802) el vas o sepultura; i haver sigut 
una gracia excessiva la que se li concedí al dit Cabadés per tan curta 
almoina; havent-li-hu fet present el P. Prior a l’interessat, vingué a be en 
que el deute que tenía la Comunitat ab el Cabadés, de 120 pesos que 
importava la fusta que mos facilité graciosament per a la obra del Con
vent en la caiguda (la derrota) de les aigües, junt ab les 10 lliures que 
doné l’any 94, quedaren per capital mórt en el Convent, per a que passats 
els díes de Domingo Cabadés i la seua muller, dega esta Comunitat fer 
una festa a la Vérge del Roser, ab Missa i sermó, del producte de dit 
capital; el qual deuré emplear la Comunitat, quan puga, en alguna finca 
o millora deis bens del Convent, per a que rendixea les 3 lliures i 10 sóus 
que están consignáis per a dita festa: Es a cárrec deis heréus del Do-

necesa-
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mingo Cabadés, mantindre l'altar d’estovalles, cera i llántia, que deurán 
posar en dita festa: lo qual, vivint Domingo Cabadés i la seua muller 
María Francisca Corrau, ho farán ells, i donarán al Convent, mentres 
vixquen, les 3 Iliures i 10 sóus, per a la festa que es celebrará en 4 d'agost 
día de S. Domingo, o al dumenge inmediat; fent gracia al Convent del 
rédit del capital de 130 Iliures, peí favor que’ls ha dispensat la Comuni- 
tat. Lo que proposat peí P. Prior ais P. P. de la Consulta, aceptaren i ho 
signaren en dil día, mes i any. = Fr. Pere Ths. Polache, Prior, Fr. Batiste 
Quartero, Suprior, Fr. Cristófol Queral, Fr. Rafél Cid, Fr. Esteve Ripol- 
lés, Fr. Francés Sech, Fr. Francés Reverter (Procurador), Fr. Josep Puig 
(sacristá major), Fr. Tomás Juan.»

Aquesta festa del Roser es celebrá per primera vólta l’any 1794, a 
que fa referencia I’acta eixa del 1803; i allavóns Domingo Cabadés «se- 
nyalá per hipoteca, per a fer-se dita festa pels seus heréus, un magasem 
i dos escaletes que estaven ais costats sobre el pónt, en front de la 
capella de sta. Victoria, carrer de sta. Rita»; era Prior en aquell temps 
Fr. Tomás Ararau.

Un altre detall curios agustiniá el constituix el regal o «finesa» 
diuen les actes— que donava el Convent ais seus «oficiáis», dos vegades 
a l’any, una d’elles per Nadal, consistent en tarróns, castanyes i avellanes. 
En temps del Prior Ararau, i per orde del Provincial Fr. Joan Facundo 
Sidro Vilarroig, es llevá la «finesa» nadalenca, i es seguí obsequiant ais 
«oficiáis» per la festa patronal de S. Agustí. Com a «oficiáis del Convent» 
eren considerats, l'advocat, el menescal, l’escrivá, el metge i la rentadora.

Sentin-se gran necessitat d’aigua per ais camps, fon baixada de l’Er- 
mita la Mare de Deu de la Misericordia el día 10 de joriol (1803), fent-li 
rogatives en la Vila. Conseguida la pluja, es cantá el Te-Deum i es cele
braren les festes de costum —segóns queden detallades al primer tomo—. 
La Vérge no fon retornada a sa Santa Casa fins el día 10 de novembre.

Només passats tretze díes, en 23 del mateix, era baixada de l'Ermita 
la venerada Imatge de S. Sebastiá, per a fer-li rogatives a causa d’una 
epidemia. El Sant Patró estigué en la Parroquial fins el día 27 giner 
de 1804 —dins l’octava de sa festa,— en que fon retornat a l'Ermita ab 
gran solemnitat. En els llibres de I’arxiu parroquial es feu constar, que 
mentres S. Sebastiá va estar en la Vila, ningú va morir de la pésta.

Passats dos anys, el día 3 joriol de 1806, es dedicá a San Sebastiá 
una campana de 45 arrobes valencianes de pes. La qual beneí en eixe día, 
l’ecónomo de la Parroquial D. Sebastiá Verdú, comissionat peí Bisbe de 
Tortosa Fra D. Josep Salinas. Tot seguit, la campana de S. Sebastiá fon 
pujada i colocada al campanar. Els gastos es pagaren de l’Administració 
de Nostra Senyora del Cap d'Altar, o siga deis fondos de fábrica de la 
Parroquia.

En este any es vullgué ressucitar l'esplendor de la antiquíssima Co
fradía de la Puríssima, que des de fea divuit anys havía quedat oblidada. 
Des de l'any 1733 en que fon elegit Majoral primer Joan Bte. Febrer i de 
la Torre, essent el segón Antoni Forner, ja continuá la majoralía com a

om
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vinculada en la casa deis Febrers. En 1740, ocuparen els dos llócs de la 
majoralía pare i fill, Joan Bte. i Pasqual; i aixís seguiren fins l'any 1753 
en que mori Joan Bte. Febrer i de la Torre; en la reunió del 8 desembre 
de dit any, assistint com de costum el Retor, Prior de la Cofraría i Oficiáis 
de la Vila, Pasqual Febrer i Ferrán suplicó i li fon concedit, prosseguir 
ell en la majoralía, en atenció ais tretze anys que ho havía sigut ab son 
pare. Fins l'any 1788, ocupó la majoralía de la Puríssima Pasqual Febrer 
i Ferrán a soles, qui fea gracia a la Cofraría tots els anys, de Ies 50 lliures 
en que per terme mig quedava alcanzada.

El Ilibre de la Cofraría (1) queda en blanc fins l'any 1806, en el qual, 
per no haver clavari, —diu l’acta,— assistiren voluntariament el Benefi- 
ciat Dr. Josep Soriano i D. Joaquim García Doménech. Finada la proves- 
só general del 8 desembre de dit any, congregáis l’Ecónomo, Alcalde, 
Regidors, Diputats i Síndics de la Vila, comparegué D. Manuel Febrer 
i de Pedro, i manifestó que desitjava eixercir la majoralía que ocuparen 
per tants anys els seus avant-passats i parents. Concedit lo que suplicava, 
se li entregó la Santa Imatge, peanya i demás eféctes de la Capella de la 
Puríssima, per a que ho conservara i ho fera servir en les obligacións 
de dita Capella. Y per a ressucitar la Cofraría s’elegí Prior a mossén 
Soriano

A l’any següent es va promóure una roidosa qüestió entre D. Manuel 
Febrer i de Pedro, qui s'atribuía la propietat de la Imatge de la Purís
sima, i l’Ajuntament qui li la negava. Aquell dirigí un Memorial al Bisbe, 
en 3 setembre de 1807. I segóns Decret de Tortosa a 7 del mateix mes, 
el Retor Dr. Rico obrí una informació autoritzada per l’escrivá de la Vila 
Joan Ble. Mirón, «a les nóu hóres del matí del día 15 octubre de 1807»; 
de la qual resulta que’l cavaller D. Manuel Febrer (girem al péu de la 
lletra): «de sa voluntat lliure i com amo absolut de la Imatge de la Con- 
cepció de que’s tracta, en atenció a que la Cofraría d'este nom no té 
Imatge per a traure en provessó, des d'ara per a sempre cedix i entrega 
ab formal donació a la Cofraría de la Puríssima Concepció d'esta Iglesia, 
la Imatge que es propia de la Casa de l’exponent, per a que cada Majoral 
primer la tinga en sa propia Casa tot l’any, acabada la provessó, del modo 
que suceix en les demás Majoralíes d'altres Sants. Que no existint la 
Cofraría, quede la Imatge per a sempre en la Iglesia Parroquial o en 
poder del Reverent Retor; i es fará’l mateix, en el cas de que no hi 
hai.xca Majorals que paguen la festa». Signaren l'acta, el Retor Dr. Frei 
D. Josep Rico, el cavaller D. Manuel Febrer i de Pedro, —qui es firmava 
«de la Torre»—, el Prior Dr. Josep Soriano qui tingué part molt activa 
en la qüestió, i I'escrivá de la Villa Joan Bte. Mirón.

Solucionat el conflicte ab la cessió antecedent, D. Manuel Febrer 
seguí en la majoralía els anys 1807 i 1808. Durant la Guerra de la Inde
pendencia, la Cofraría de la Puríssima s’eclipsa, i no torna a renáixer 
fins l’any 1819, en que el llibre de la mateixa diu que s'elegí majoral a

(1) Arxiu parroquial, «Llibre de la Cofradía de la Puríssima, m. s.
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D. Josep Febrer i Depedro, Tinent de Ñau i Capitá de Pórt de la Vila. 
Mes, esta revifalla no durá mes que fins l’any següent, en la que ajudaren 
a pagar els gastos de la Cofraría al majoral D. Josep Febrer, la dama 
D.a Josefa Febrer Caueli, i D. Andreu Pachés.

En desembre de dit últim any 1820, es pintá la Imatge de la Con- 
cepció i la peanya, important 320 reais. Com a curiositat extraem deis 
cónters, el deis campaners que cobraren per tocar en la festa del día 8 un 
total de 16 reais, i el gasto de la música fon de 105 reais. Aquí acaba el 
llibre de la Cofraría, quedant moltes fulles en blanch. I la Imatge de la 
Puríssima tan solemnement cedida per la Casa Febrer, ja no torná a la 
Parroquia.

Tornant al fil cronológic que havem dixat un moment, retrocedim 
ais anys de la Independencia. Ja dixem dit que en 1808 fon baixada de 
l’Ermita la Imatge de S. Sebastiá per a tot el temps que durara la guerra. 
En la sessió del 24 d’abril de 1809, l'Ajuntament acordá demanar al Clero 
fer rogatives d'aigua a S. Sebastiá, comen^ant el dimecres día 26 i cele- 
brant-se gran provessó. Ressalta en eixe acórt, la particularitat de la ro
gativa d’aigua que s’havía fet sempre a la Mare de Deu de la Misericordia, 
i ara es feu a S. Sebastiá, lo que s explica per la circunstancia d’estar la 
seua Santa Imatge en la Vila; aixó suceía per primera vólta, pos ja 
s’ha vist al primer volum que les rogatives al Sant Patró eren per 
laltíes i danys semblants.

En esta mateixa sessió, l’Ajuntament doná els sermóns com seguix: 
el de la Patrona a mossén Soriano; del Corpus, al franciscá Fra Agustí 
Cavaller; de S. Joan, al franciscá Fra Josep Roselló; de l’Assumta, al 
franciscá Fra Antoni Bordes; i el de S. Roe, a l’agustiniá Fr. Caries 
Monfort.

ma-

A1 mes següent, en la sessió del 12 de maig, per defunció de l'orga- 
niste Ramón Gomis, l’Ajuntament nomená ab carácter d’interinitat Or- 
ganiste i Mestre de Capella a Fra Jaume Ferrer, monjo de l’Orde de 
S. Geróni del Real Convent de l’Escorial, resident allavóns en Cervera 
del Maestre, d’aon era fill, per estar l’Escorial invadit pels francesos. Se 
li senyalaren set reais de vello diaris. El día 19 va pendre posseció Fra 
Ferrer; i considerant l’Ajuntament que’ls sét reais de sóu eren massa, 
es va convindre en donar-li’n sis...

Mentrimentres s’anunciá la vacant, i en 11 de juny es va rebre soli- 
citut de Josep Bonau, de Barcelona, qui fea constar haver sigut sét anys 
de la escolanía de Montserrat, i tindre fetes varíes oposicións d’Organiste 
i de Tenor. El día 12 fon Bonau examinat rigorosament per Fra Ferrer, 
qui certificá la plena aptitut del solicitant. Y a l’endemá, día 13, l’Ajun- 
tament aprobá a Bonau per a Organiste ab la condició de que no havía 
de cobrar fins que'l cerverí Fra Ferrer puguera tornar a l’Escorial.

En el contráete del Magistéri de Organiste i Capella que es firma 
entre lAjuntament i Josep Bonau, dit día 13 juny de 1809, s’establiren 
es o ígacións conforme a us i costum, i entre Ies quals figuraven les 

seguents. L organiste cuidará de tindre sempre la Capella completa,
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aixina de veus com de instruments.—Tindrá sempre quatre «infantets« 
deprenent.—Tindrá ensenyanga pública de música, de cant i consevól 
instrument, en casa, a dos hóres diaries que serán distintes de les de 
l’escóla del Magistéri primari.—El més d’agost será de vacacións.—Es
tará obligat a compondré cada any els villancicos de Maytines per a 
Nadal, dos mes per ais Maytines de S. Sebastiá, un per a la festa del 
Corpus, i un altre per a l'Assumció (1). Entre les festivitats obligades 
es senyalava la de S. Joan, ab Missa solemne i vespres.

El sóu per a l’Organiste i Mestre de Capella, quedá senyalat en 
250 lliures anyals, que corresponíen a 10 reais diaris. Per a pagar els 
gastos d’Organiste, aixís com els del cuite parroquial, no hi havía mes 
entrada que l’almoina deis forns per a la fábrica de la Iglesia. Y com els 
Nobles, comerciants i propietaris es retraten de pendre part en eixa 
capta, l’Ajuntament, en eixa mateixa sesió, acordá obligar-los a que ana
ren o feren anar per son cónter quan, els tocara, a recollir ais forns dita 
almoina.

Fra Jaume Ferrer qui seguía ocupant la plassa provisionalment, el 
día 10 d'octubre solicitá junt ab Bonau, que del sóu senyalat per a l’Or- 
ganiste, seguint ell cobrant els sis reais, se li pagaren al Bonau els altres 
quatre reais diaris de diferencia. Cósa que fon concedida al punt, atés a 
que quí savia el temps que hauría de passar per a que s’acabara la guerra 
i puguera retornar Fra Ferrer a l’Escorial. Mes, no va caldre esperar el 
fí de la guerra, pos a Fra Ferrer se li doná l’any 1812 un Benifet en Cer- 
vera, sa pátria, i el día 4 joriol de dit any, l’Ajuntament comunicá a 
Bonau que entrava en posseció plena del cárrec d’Organiste i Mestre de 
Capella.

El día 25 següent, el Municipi acordá eximir ais cantors i músics 
de la Capella Parroquial, deis pagos de contribucións i demés cárregues 
municipals.

Veem entre les festes obligades per a l'Organiste que senyalava 
FAjuntament, la de S. Joan; per a quin día nomenava també predicador. 
Y tais acórts del sermó de S. Joan es troven fins l’any 1819, en les actes 
municipals, corroborant la fórga de la tradició popular que tal festa 
tenía en la Vila, plasmada en la bella esculptura del Sant en mig damunt 
del Tabernacle del secular retaule parroquial.

Duna testamentaría de donya Rosa Camón —de la que eren alba- 
cees el Retor D. Josep Rico, l’advocat D. Josep Francés Escrivano i D. An- 
toni Ayguals,— com consta en els llibres parroquials, 
pendre varíes obres en la Iglesia, ais comengaments del segle, que justa- 
ment van arribar al pié en els anys de la invasió francesa. La principal

s van mam-

(I) Un «villancico de l'Assunció» compóst per Bonau, está publicat en la revis
ta vinarocenca «San Sebastiá» —any 1915—. Es versificat en forma dramática, inter- 
vemnt Angels i Sants, a la manera deis ántics «Mistéris». Ell dona idea de lo que 
eren eixes composicións anotades «villancicos», i de la solemnitat típica ab que es 
celebraven en Vinarós aitals festes.
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destes obres fon la sacristía nova parroquial, que es va comentar el 
día 1 mars de 1810, baix la direcció del famós arquitecte vinarocenc i 
agustiniá Fra Pere Gonel. Ab motiu de la invasió francesa i saqueig del 
10 de joriol, es van tindre que suspendre dites obres; mes, al cap de 
póc, es van tornar a seguir. El rctaule de la sacristía ab els encaixonats 
i armaris laterals en quines portes ressalten els baixos relleus de S. Se- 
bastiá i S. Roe, es una obra artística de mérit que acabá el mateix any 
l’esculptor Josep Gisbért, ab qui havem comengat este capitol. La pintura 
aná a cárrec de Vicént Dolz. En agost de 1819, el retaule fon estucat i 
daurat per Partiste Josep Campos.

Una altra obra fon el pis de pedra que es posá al presbitéri de la 
Parroquial en maig del 1810.

De la mateixa important testamentaría que fon de 7.450 lliures,
7 sóus i 5 dinés, s’encarregá a Valencia un tern roig, bordat en plata, 
dedicat a S. Sebastiá, l'any 1818; i altres objéctes per al cuite, com un 
hisóp de plata, en 1819, fet per Partiste plater Antoni Piñól; un vas de 
plata, per al Peluriá, en 1820; sis candelabres platejats, per a Paitar 
major; unes crismeres de plata i una petxina de lo mateix per a batejar.

Lultim any de la guerra dita del francés, PAjuntament solucioná 
una vella qüestió, niu de baralles entre mariners i llauradors, que es 
disputaven la preferencia per a portar la peanya de S. Sebastiá, aixís 
com deis llócs en les provessóns deis Sants Patróns majors. El día 19 
giner de 1814, es reuní PAjuntament ab els Grémis del Salvador i de 
S. Télm, i tots junts van acordar: que la peanya de S. Sebastiá, la por- 
taríen en avant, dos mariners en preferencia i dos llauradors detrás; la 
primera parella de atxes sería deis mariners i les parelles següents al- 
ternaríen ab les deis llauradors; la peanya de la M. de D. de la Miseri
cordia, la havíen de portar dos llauradors davant i dos mariners darrere; 
les dos atxes primeres serien deis llauradors i a seguit alternades ab les 
deis mariners.

Conforme an eixe acórt, es celebrá al se’n demá la festa del Sant 
Patró de la Vila. Y ais quatre mesos, día 22 de maig, era retornada la 
Santa Imatge a l’Ermita, havent permaneixcut próp de sis anys en la 
Parroquial per la guerra.

La bóna armonía que regnava entre els dos antics i poderosos Gré
mis, es posá ben de relleu quan, —com consta en les notes gremials 
existents a l’arxiu parroquial,— el día 12 joriol de 1815 «el Ilustre Grémi 
de Mariners envía al de Llauradors al Director i un altre deis Elets, per 
a que es servirá dit Grémi de Llauradors assistir a les corregudes de 
novillos que ls díes 23 i 24 del mateix, havíen de celebrar-se en la plassa 
de S. Agustí; i el Grémi de Llauradors aceptá gustos la oferta, per a que 
vegeratot el poblé la verdadera fraternitat deis dos Grémis.» «Els díes 

i 5 d agost, el Grémi de Llauradors convidá al de Mariners, els quals 
aceptaren, i en dits díes van sortir els dos Grémis ab el Magníflc Ajunta- 
ment e a Casa de la Vila, guardant l’orde degut, que es donar la dreta 
ais convidats, lo mateix que havía fet Pesmentat Grémi de Mariners; i
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el día 6 d’agost, es va fer igual en les corregudes de joies. En conseqüén- 
cia, el Grémi de Mariners maná enllumenar ab tota pompa, l'altar del 
gloriós S. Télm; i sortí el Pendo del Sant a la provessó general del San- 
tíssim Salvador en celebració de la gran fraternitat i eterna unió deis 
dos Grémis.»

A l’any següent es torná a baixar la Patrona de l’Ermita, per roga- 
tives d'aigua. Era alcalde, Francisco de Paula Mayó, qui junt ab els Re- 
gidors i demés municips, prengueren, l’acórt conforme a l’acta que girem 
a continuació: «En la Vila de Vinarós, ais 27 díes del mes de giner 
de 1816, els senyors Justicia i Ajuntament, ab el Reverent Retor, en aten- 
ció a la falta d'aigua que s’experimenta en esta vila i terme, i que les 
Rogatives publiques i privades que per liare temps s’han fet no han sigut 
próu per a apagar la ira de Deu Nostre Senyor, a fí d’implorar la seua 
misericordia per a que favorixea ab el benefici de l’aigua de que tan 
se necessita, resolgueren que’l dumenge 4 de l’entrant febrer, es baixe 
en Provessó de Rogatives a la Parroquial Iglesia d’esta Vila, des de son 
Ermitori, Ntra. Sra. de Misericordia, en la forma, pompa i estill que 
s’ha acostumat; a quin efecte, es passe la oportuna noticia peí Síndic 
Procurador general, al Reverent Clero, Comunitats i Grémis, i es fassa 
saver al Public per mig de Pregó; a fí de que per la intercessió de María 
Santíssima, es conseguixca la pluja de que tan necessiten eixos camps».

El día 4 de febrer es baixá la Patrona. L’endemá, l’Ajuntament i el 
Retor organisaren la novena de Rogatives; la qual comengá el día 6, pre- 
dicant este día i el de la provessó, mossen Soriano; els demés díes, al- 
ternant franciscáns i agustíns. La provessó general, que tingué llóc el 
dumencc día 11, fon d’una grandiositat extraordinaria, concurrint tot 
el poblé, i essent presidida per l’Ajuntament. A la dreta de l’Alcalde 
anava el Tincnt General D. Lluis Lacy, i a l’esquérra el Mariscal de Camp 
de Joan Antoni Martínez, i el Coronal del Regiment de Canaries D. De
metrio O-Daly; a una i altra ma, anaven els quefes i oficiáis de dit Re
giment.

La Verge Patrona estigué en la Vila fins el día 28 d’abril, en que se 
li cantá solemne Te-Deum d'acció de gracies, i se la retorné a l’Ermita.

En este mateix any (1816), a 21 d’agost, el Governador del Partit de 
Penyíscola ordena a Vinarós que'l cementen fora traslladat a llóc mes 
distant de la població, que el que ocupava des de 14 anys a l’extrem del 
carrer de S. Miquél. L’Ajuntament, per a cumplimentar la orde, acordé 
construir el tercer cementéri a cosa d’un kilómetre fora de la Vila, en 
una heretat de Baltasar Esteller, tocant a Termita de S. Gregóri. L’óbra 
de tancar ab parets el camp destinat per a cementéri, fon subastada i 
adjudicada a cinq obrers de la Vila, per préu de 543 lliures, 7 sóus i 
8 dinés; ab la obligació de trevallar sense interrupció, fins dixar-la 
completament acabada.

Al cap d’un mes, s'efectuá el primer soterrament, el día 24 de se- 
tembre: fon una xiqueta, de nom Agustina Rita Amela Verge, filia del 
matrimóni Sebastiá i Vicenta Rosa. El día 29, s'enterrá el primer home
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Josep Juan Gombau, i la primera dona Teresa Maspons Pruñonosa. Y en 
4 d’octubre, el primer xiquet, Josep Miralles Giner.

Mentrestant, en la política general de l’Estat s’havíen anat infiltrant 
les idees exótiques anticlericals, i el Govérn lliveral de l'any 1820 decretá 
la primera supresió de convents. El monestir de S. Télm, el día 17 de 
mars tingueren que desallotjar-lo els 12 frares agustíns, ab gran disgust 
del poblé qui no veía quines ventatges li pugueren pervindre ab semblant 
supresió. Els ornaments i vasos sagrats van ésser traslladats a la Parro
quial. S’anomenava el prior, Fra Josep Puig. Del convent de S. Francés 
era Guardiá Fra Dionís Sales, i havíen 14 ordenats «in sacris».

Els eféctes d’eixa absurda disposició oficial foren fatals per al famós 
monestir de Benifassá, el qual acaba per a sempre mes la seua gloriosa 
historia. Lultim Abad Mitrat d'aqucll monestir fon un vinarocenc, Fra 
Alexandre Reverter, elegit en 1818. L'Abad Reverter se'n vingué a Vinarós 
en 14 joriol de 1821 ; i des daquí enviá a Valencia l’arxiu i la gran biblio
teca de Benifassá.

La política antirreligiosa del Poder Central destrogá ademes, per 
complet, tot lo que a pesar de Felip V havía quedat de tradicional en la 
organisació de la societat vinarocenca que a tan de progrés havía enlai- 
rat a la Vila; i desfets els gloriosos Grémis, per a apartar els oficis del 
calíu vivificador de la Iglesia i laisisar-los, daquí en avant Vinarós co- 
mengá a decaure en tots els ordes.

Foren majorals de S. Cristófol, en dit any 1820, els advocats de la 
Vila D. Joan Bte. Pechinat, D. Salvador Forner i D. Francés Miralles; 
els quals dirigiren al Bisbe de Tortosa D. Manuel Ros de Medrano, una 
solicitut que demóstra la religiositat vinarocenca encara viva, i les espe
rances enganyoses que es teníen en les reformes polítiques de l’Estat. 
Com document estimable i revelador deis sentiments d’aquella época, 
el traslladem i girem ab tota fidelitat: «Illm. Sr. Els advocats deis Tribu- 
nals Nacionals de la Vila de Vinarós, D. Joan Bte. Pechinat, D. Salvador 
Forner i D. Francés Miralles, tots Majorals de S. Cristófol d’esta Vila, a 
V. S. Urna, atentament diuen: Que S. Cristófol siga un deis primordials 
Sants a qui esta Vila rendix llurs homcnatges, es un just retorn ais seus 
portentosos fets. De fet, Senyor. L’any 1810, el día del Sant, entraren en 
dita Vila les tropes gales ab el desconcertat toe d’orde del día a dególla 
i saqueig. Tots els homens es prosternaren ais péus de S. Cristófol, con- 
senguint triomfar de vides i hisendes. Any 1813, día mateix del Sant, es 
retiraren per a sempre d’esta Vila, i quan devíen portar davant l’horror 
que es consegüent duna retirada forgosa, fon una despedida amorosa 
dolga. = Recompensadora dita Vila a tan grans favors, ha exposat mes 
duna vegada en dit día a Sa Divina Magestat en la parroquia; i desitjant 
que en els anys successius, pels esmentats motius; i a major abunda- 
ment ésser este any, el día 10 de joriol, el mes retumbant i gloriós per 
ésser el día que’l mai prou celebrat Congrés Nacional donará comenca- 
ment a la nóstra total felicitat. Per lo mateix. = A V. S. lima, rendidament 
supliquen que en el día 10 de joriol deis anys successius, estiga el Senyor

i
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manifest, per a que tots congregáis i ajuntats ab rebrots de olivera al 
Sagrat Tabernacle, obliguen a Deu ab llurs deprecacións, que'ls Pares 
de la Patria siguen 1 ancora de nostre salvament. Aixís ho esperen del 
recte zel i notori obrar de V. S. lima. Vinarós, 14 juny de 1820. = Illm. 
Sr. = Joan Bte. Pechinat.= Salvador Forner»

La contestació de la Curia es un modél de discreció, concedint lo 
que es demanava, pero sense aludir sisquera an aquelles ditirámbiques 
esperances en el Congrés Nacional, que tan fallides havíen de resultar. 
Diu aixina: «Tortosa, 17 juny 1820. = Concedim nostre permís per a que 
en nóstra Parroquial Iglesia de la Vila de Vinarós, en el día de S. Cristó- 
fol puga exposar-se el Santíssim Sacrament, devent encendre's el míni
mum de catorse llums: aiximateix concedim 40 díes de Indulgencia a 
tots els fiéis que ab devoció assistixquen a l’acte religiós en que dit día 
de S. Cristófol estará exposat l’August Sacrament de l'Altar, pregant per 
la exaltació de la Santa Fe Católica, felicitat de la Iglesia i Monarquía. 
Aixís ho decretá, maná i signá S. S. I. el Bisbe mon Senyor, de que cer
tifico^ Manuel, Bisbe de Tortosa. = Per manament de S. S. I. el Bisbe 
mon Senyor. = Josep Antoni Rivcs, secretan.»

Dos anys abans, a 13 novembre de 1818, havía mórt el penúltim 
Retor montessiá, Dr. Josep Rico qui regí la Parroquia vinarocenta durant 
20 anys. En 25 joriol de 1820, el Reverent D. Agustí Vaquer comunicava 
a l’Ajuntament de la Vila, des de Tortosa, son nomenament per a Retor 
de Vinarós. Eli sería l'últim Retor de la Orde de Montesa que tendría 
la Vila.

En 1821, a 8 de mars, l’Ajuntament acordá traslladar altra vegada 
el Cementéri, des de S. Gregóri aon estava ja cinq anys, al llóc anterior 
de S. Miquel aon es torná a soterrar a l’endemá día 9. Aixina es feu 
per la petició de molts veíns a causa deis majors gastos que ocasionava 
la conducció deis cadávers a S. Gregóri, i previ dictamen deis facultatius 
favorable. Contra tal dictamen acudí al Rei, en 18 desembre de 1827, 
Josep Orosco, propietari de les terres colindants ab el Cementéri de 
S. Miquél; aduint que irrogaven perjuíns a la salut pública, per la proxi- 
mitat del Cementéri a les cases de la població. I atesa la nova solicitut, a 
l'any segiicnt, el Cementéri es retorná ja definitivament a S. Gregóri, a 
conseqüencia de l'informe donat per l’Ajuntament en 5 mars de 1828.

L’anticlericalisme estatal fon vengut per un moment en 1823, anulant- 
se les barrabassades del 1820, i tornant-se en conseqüéncia els convenís 
ais religiosos. El de S. Télm fon reclamat a 3 de joriol, peí Vicari General 
deis Agustíns en el Regne valenciá; i es retorná a Fra Josep Clarí repre- 
scntant a tola la Comunitat, celebrat-se la tornada deis Agustíns ab so
lemne Te-Deum, al que assistí el Clero Parroquial, Ajuntament i gran 
concurrencia del poblé.

Mes la política antirreligiosa torná a imposar-se, i en 1835 culmina 
ab una gran persecució contra els religiosos i contra la Iglesia en general, 
incautant-se l’Estat deis bens conventuals i del Cléro. El Governador 
eclesiastic de Tortosa oficiá al Retor de la Vila a 22 d agost, per a que,

23
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en portar-se a cap la supresió deis dos convenís deis Agustíns i Francis- 
cáns, es prengueren les precaucións necessaries per a atendré en lo pos- 
sible al be espiritual de la Parroquia, i salvar la part material que es
puguera.

En tancar-se els convenís l’any 35, hi havíen 18 frares franciscans 
i 9 agustíns.

El Comissari d’Amortizació i alcalde de la Vila Josep Antón del 
Olmet, disposá en 10 de febrer de 1837, que totes les alajes i vasos sagrats 
deis dos convents suprimits, li forcn entregáis per a traslladar-los a la 
Capital i posar-los a disposició de la Junta d’enagenació. A l’efécte, Olmet 
presentó a l'Ecónomo de la Parroquia el scgüent inventari de lo que es 
reclamava: deis Agustíns, 2 cálzers, 3 reliquies, 1 hisop, 1 Vera-Creu, 
6 rams i 1 crucifix, tots dits objéctes de plata; deis Franciscáns, 3 cálzers 
de bronse platejats, 1 reliquia de S. Pere d’Alcántara, de palta. 1 id. de 
S. Pasqual, de id., 1 id. de S. Andreu de id., 1 albufeta de id. per ais 
Sants Olis, 1 custodia de cobre ab planxa de plata, 1 copó aiximateix 
de plata.

L'Ecónomo mossen Agustí Darder passá l'avís ais encarregats deis 
convents; i el de S. Agustí, l’ex-claustrat P. Joaquim Miralles, contestó 
que algunes alajes perteneixíen a particulars que les van reclamar i els 
foren entregades, quedant-se: D. Agustí Ballester, les reliquies de S. Ni- 
colau i de la Vera-Creu; D.a Joaquina Izco de Ayguals, la reliquia de 
Sta. Mónica; D. Joaquim Meseguer, un cális, l'hisop i la reliquia de Sta. 
Rita. El convent de S. Francés no va eixir-ne tan ben lliurat, ja que nomcs 
consta que quedó en la Vila la custodia —preciosa obra de art— en poder 
del patró del convent. D. Joaquim Esteller, com a propietat d’cll.

Una reliquia de gran apreci es va desapareixer del convent de S. Fran
cés: la «redoma ab la Sang del Mártir S. Valent», de la qual fins avuí día 
no se’n tenen noticies d’aon puga parar.

Hi havíen soterrades en la iglesia de S. Francés, personalitats de 
relleu entre les quals es conten: la Venerable Vicenta Sabater, —quina 
biografía va a l’Apéndix— el Brigadier de Dragóns de Buenos Aires 
D. Miquél Fabra, i els notables religiosos Fra Joan Plana, Fra Andreu 
Ibáñez, Fra Francés Fajardo i Fra Joan Robillo. Deis soterraments nota
bles en S. Agustí, ja’n parlárem al primer volum.

Vinarós, encara no contaminat per les absurdes propagandcs deis 
polítics centráis revolucionaris, no va tacar Ies pagines de la seua His
toria com les tacaren tants de al tres póbles que cremaren convents i 
assessinaren frares indefensos. Vinarós vegé cumplir-se les ordens guver- 
namentals ab tota pau i tranquilitat. Si alguna anormalitat hi hagué, fon 
causada per qui mes havía de guardar l’orde i la justicia; fon el Coronel 
de Santiago Tadeo Sulicosqui, qui el día 13 desembre de 1838, donó orde 
de que en el terme de dos hóres es tragueren les Imatges del convent 
de S. Agustí, —que foren traslladades a la Parroquial— i inmediatament 
maná destrossar i fer astelles tots els retaules, confessionaris, calaixeres
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i portes (1) desapareixent aixina verdaderes obres d'art deis segles an
terior s.

Y disposá acte seguit, l'esmentat coronel, que la iglesia de l’ex-con- 
vent passara a servir de magasem de provisións militars. S’estava en la 
guerra carlista de Cabrera, coneguda per «la deis sét anys».

Ab la supresió de les Ordes religioses, quedá igualment suprimida 
la Majoralía de la Sang que estava adscrita a la Comunitat deis Agustíns, 
ab intervenció de l’Ajuntament. Com dita Majoralía tenía a son cárrec 
la llumenaria i demés gastos de les grans provessóns de Dijous i Divén- 
dres Sants, i ab la supresió quedava ferida de mórt la solemne Semana 
Santa vinarocenca, l’Ajuntament interpretant el sentir unánim del póble, 
acudí a buscar adequat remei; i en sessió de 26 de mars de 1839 acordá 
demanar ais Majorals de l’antiquíssima Cofradía parroquial del Santís- 
sim, si ells aceptaríen els drets i obligacións, a tal respecte, de la supri
mida Majoralía de la Sang. Els Majorals del Santíssim van contestar 
afirmativament; i des de allavóns, les famoses provessóns de Semana 
Santa corren a cárrec d’ells, ab el consegüent dret de presidir tais so- 
lemnitats.

L’acta d’aceptació la van signar el mateix día 26 de mars, els Majo
rals de Nóstre Senyor de la Parroquial Francés Delmás, Gavi Viscarro, 
Josep Pérez i Manuel Sabater. Per l’Ajuntament firmaren l’acta l'alcalde 
Wenceslao Ayguals de Izco —qui havía pres posseció de la vara en aquell 
mateix mes—, l’alcalde segón Federic Cros i els Regidors.

Quan s’acabá la guerra civil, la iglesia de S. Agustí es tomá a obrir 
al cuite en 1847, quan la Vila la rescaté de la venta estatal a particular (2). 
La Parroquial contribuí a la reconstrucció deis altars i li retorné les 
Imatges, regalant-li l’altar de San Cristófol per al Tabernacle, i el de 
S. Pasqual per al Nasareno i Sta. Victoria.

En temps deis Agustíns —com s'ha dit— la Cofraría de la Sang de
pendía d’clls i de lAjuntament. El Llibre de la Cofraría el guardaven 
els frares; i la elecció de Clavaris es celebrava en la sacristía del con- 
vent, en presencia de l'Ajuntament qui anava allí a posta. La Novena 
del Nasareno es celebrava en S. Agustí, i en la funció de la tarde assistía 
l’Ajuntament en Corporació. La Cofraría es cuidava de les funcións de 
Dijous i Divéndres Sants. La provessó matinal del Dumenge de Pasqua 
era funció deis frares Agustíns, i l'Ajuntament asistía portant les vares 
del Palis. (3)

(1) Arxiu parroq. «Maneta» m. s. del P. Reverter.
(2) Es detalla eixa qiiestió al capítol VIII.
(3) Arxiu parroq. Papers de l'ex-convent de S. Telm.



CAPITOL V.-(1820-34)

Les escoles i l'Aula en 1820 i 21. Pleyi de la Marina. Refugi deis lliverals 
castellonencs. Vinarós neutral entre realistes i constitucionals. El 
jóc de pilota del carrer S. Nicolau. Tránsits Reais. Nóus tramits per 
la construcció del molí... que tampóc suren. Costa i Borrús, cate- 
drátic. També despérta la centenaria idea de la carretera a l'Aragó, 
i torna a dormir-se. Passa la Infanta Amalia. El cólera del 1834.

Del número 94 de l’arxiu municipal traslladem: «En 1820 havía en 
esta Vila tres escoles, una a cárrec de l’Ajuntament, altra al del Grémi 
de Marina, i altra deis religiosos de S. Francés, totes gratuitos. També 
havía Aula de Lletinitat pagada deis fondos de Própis. Per a xiquetes no 
havía cap ensenyanga pagada deis fondos municipals, i únicament algu- 
nes dones es dedicaven a la ensenyanga».

Desfets, —per obra de les noves idees estatals,— els Grémis que 
tanta gloria y progrés donaren a la Vila, inmediatament trovem la desapa- 
rició de la antigua escola gratuita que sostenía el Grémi mariner de 
S. Télm.

L’Ajuntament, en 20 mars de 1821, informa a la Superioritat, de- 
clarant la existencia de «inmemorial» d’una cátedra de lletinitat, ab un 
mestre i assignació de 3.000 reais, que dota el Concell de Castella, i es 
pagaven deis fondos de Própis de la Vila. Contava dit any ab 46 alumnes. 
Y diu l’informe: «Esta escola s'ha considerat sempre tan necessaria com 
la de primera educació, en raó de la particular afició que de inmemorial 
han manifestat estos naturals a la Literatura; i de fet s’ha verificat que 
constanment han cursat facultats majors algúns d’estos veíns». Desta- 
cava aiximateix la privilegiada situació de la Vila, que la constituix en 
centre per ais estudiants deis póbles comarcáis. Y manifestava la con
veniencia d'aumentar la dotació en 2.000 reais mes.

Respecte a la educació primaria, es fea constar la existencia de tres 
escóles, de les que era una perpetua i dos temporals. La perpétua datava 
de inmemorial; les temporals eren, una deis frares franciscáns, i altra 
de un Mestre particular. La de la Vila tenía 190 alumnes, i de dotació 
peí Concell de Castella, 4.500 reais vello. La deis Franciscáns tenía 50 
alumnes i era gratuita en tots conceptes. La particular es sostenía per
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retribució al Mestre, deis alumnes que sumaven 148. Les ensenyances 
estaven constituídes peí tradicional trivium—llegir, escriure y contar,— 
Gramática Castellana i Catecismos de la Doctrina Cristiana i Polític. La 
escola de la Vila es pagava de Própis, i es demanava la creació duna altra 
escola dotada igualment, pero que fora pagada de fondos públics; i aixi- 
mateix es solicitava consignació per a acabar l’edifici escolar comengat 
14 anys arrere damunt de lo que fon primitiu cementéri en la plassa del 
Salvador.

De l’Ajuntament del 1821, trovem: Alcalde, Salvador Zaragozá; Re- 
gidors, Francés Cabades, Josep Esteller i Agustí Esperanza; Diputáis, 
Ramón Adell i Cristófol Ribera. Assessor, Crosat; Secretan, Piñol.

La Marina, per eixe temps, sostenía un interessant pleyt ab l’Ajun- 
tament, sobre qüestió de pagos. Sostenía la Marina que si be en 1803, 
trovant-se en estat floreixent, contribuía a les cárregues de la Vila pagant 
un térs manco una dotzava part, del total del Real Equivalent, ara les 
circunstancies havíen canviat, i la Marina no podía pagar alió. Per tal 
motiu, en 1818, demaná i conseguí que’ls barcos pagaren lo que’ls corres- 
ponguera per son valor, en igualtat de condicións com les demés finques. 
L’Ajuntament no vullgué reconéixer tal estat de coses, i es va móure 
el pleyt; quin liare expedienteig es va acabar en 22 desembre de 1823, 
en que l’Intendent General de Valencia decretá conforme a lo que la 
Marina demanava.

Era alcalde en 1823, Andreu Reclus; Regidors, Manuel Escrivano, 
Tomás Esteller, Pere Fernandez i Ramón Adell; Diputáis, Cristófol Bor
des i Manuel Esteller; Síndic Procurador general, Manuel Febrer de 
Pedro; Síndic Personer, Francés Luis Julián; Llóctinent de Justicia, Se- 
bastiá Giner.

Les trifulques entre demócrates i realistes, que teníen convertida 
a Espanya en un camp de Agramante, aplegaren fins a Vinarós eixe any. 
A últims de mars, el Brigadier anticonstitucionaliste Chambo, havent-se 
apoderat de Sagunto que defenícn els lliverals, es dirigí a Castelló; i els 
lliverals castellonencs se'n fugiren, no parant fins a Vinarós aon es van 
considerar fóra de perfil. Quan Chambo sen aná de Castelló, els constitu- 
cionalistes fugits, dixaren Vinarós i se’n tornaren allá, aon per a desfo
garse van assessinar a un tender fifi d’Alcalá, anomenat Manuel Robles 
«l'Almidoner», peí delit de que no pensava com ells.

Cósa d'un mes, mes avant, a primers de maig, el Comandant Ge
neral de Castelló, Antoni Fernandez Bazán, lliveral, qui derrotat pels 
realistes s’havia refugiat a Valencia, vingué d’allá per mar i desembarca 
en nostra Vila algunes companyíes de tropa. Ab les quals, passá tot seguit 
cab a Morella, aon arribá el día 6, sense altra finalitat mes que la de apo
derarse de tot l’or i plata de les iglesies, digué que per a socorrer a Va
lencia setiada pels realistes. Morella ja no recuperó les alajes de les seues 
iglesies; tan sois pugué saver que el lliveral Bazán no portá a Valencia 
aquell tresor robat... A l’any següent, Bazán moría afusellat en Oriola, 
en una intentona d’algament lliveral contra el Govérn.
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El día 15 joriol següent, el coronel realiste D. Francés Sanz demaná 
a l’Ajuntament de Vinarós la cantitat de dos mil duros, ab els que s’ha- 
víen d’armar tres naus per a enviar-les tot seguil a vigilar a Penyíscola 
que s’havía declarat en armes en rebelió.

Vinarós, per lo que es veu, era neutral en eixa lluita civil, i lo mateix 
ofería galana hospitalitat ais lliverals fugits de Castelló, coxn obedía les 
ordes deis quejes realistes o siga del Poder constituit.

Aquella lluita civil acabá ben vergonyosament: el poblé cansat de les 
barrabassades deis lliverals, aclamé a l'eixércit francés del Duc de An
gulema que vingué a Espanya a restablir l'absolutisme de Fernando VII. 
Aixina en 1823 comengá la década absolutista, tan fatal per al poblé 
com la época constitucionalista anterior.

El Capitá General de Valencia, en 22 d’agost de 1824, aprobé el 
nomenament de Comandant d’armes de la Vila per al quefe deis volun- 
taris realistes vinarocencs D. Cosme Covarsi.

Apart d'eixes politiqueríes, havía per eixe temps una qüestió curiosa: 
la del llóc a propósit per a jugar a pilota. Ais primers aixamples del 
segle XVIII, ja vegérem que en la Valí de l’arraval de Socos hi havía un 
trinquet, el qual desaparegué a causa de les noves construccións. D’allí 
passá el jóc de pilota al carrero de S. Nicolau; i tan satisfets estaven 
jugadors i veíns, que van pagar la construcció duna Imatgc de S. Nico
lau i de son retaule, per al convent de S. Agustí, i tots els anvs li feen 
solemne festa. L’any 1817, per disposició del Capitá General Elio, quedé 
prohibit el jóc de pilota en tal carrer. Mes, a l’any següent, en represen- 
tació de jugadors i veíns, van acudir a l’alcalde en queixa, Francés Bo- 
nagarde i Cristófol Juan, alegant que en dit carrer els proporcionaven 
les pilotes, que construiren la Imatge i retaule de S. Nicolau, que’l carrer 
era el mes a propósit per ésser tancat i sense tránsit, i que'l de pilota 
«era el jóc mes noble i real que es coneixía». La defensa fon bona, ja que 
es seguí jugant allí; fins que a l'any 1827, a instancia de D. Andreu Re- 
clus —l’alcalde del 1823,— quedé proibit definitivament el jóc de pilota 
al carrer de S. Nicolau, i es traslladá al carrer de sta. Magdalena —part 
de dins— des de’l primer carrero cab a ponent, fins la construcció d’un 
nóu trinquet. Tal disposició fon acordada en 5 joriol de dit anv, per 
l’Ajuntament en unió del Governador Corregidor i Subdelega! de policía 
del Partit de Penyíscola.

En el número 22 de l’arxiu municipal consten els transits per la Vila: 
del Princep Maximiliá, en 1825; deis Reis, des de Valencia a Tarragona, 
el día 26 setembre de 1827; i de les Majestats Sicilianes, ab la «futura 
Reina Cristina», en 30 novembre de 1829. No cal dir ni descriure cóm 
Vinarós, sempre cavaller i festiu, va celebrar ab tota solemnitat aquells 
tránsits. A Fernando Vil, quan passá en 1827, l’acompanyava el Ministre 
Calomarde, i anaven a vore d’apaciguar les revóltes que en Catalunya 
ocasionaven les seues famoses versatilitats i desacérts en la governació 
de l'Estat.

Dormíen, mentimentres, els trámits per a la construcció del molí
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aprobats fea 24 anys. L’Ajuntament de 1827 dirigí al Rei, en 22 novem- 
bre, un recurs a fí de que es donaren les ordes oportunes per a la rea- 
lisació del projécte.

A 26 desembre es dictá una R. O. que comunicá el Comandant del 
Térs Naval de Valencia a l'Ajudant de Marina i al Capitá del pórt, orde- 
nant novament la formació de pressupóst i nota deis arbitres que s’ha- 
víen d’establir «segóns les circunstancies actuáis del país». Segurament 
desorientat l’Ajuntament ab semblant eixida, no es doná pressa en 
contestar; i el Director General de la Real Armada, en ofici de 27 juny 
de 1828 ordené al Comandant del Térs Naval de Valencia, demanara a 
rAjuntament de Vinarós ab urgencia el pressupóst i nota del molí, quei- 
xant-se de la tardanza en contestar. En déu ches, enllestí ara l’Ajunta- 
ment lo que se li ordenava; i en 7 de joriol ho enviava al Comandant del 
Térs Naval, advertint que com en un principi l’obra tenía desser un 
llóc de desembarcare, es calculé el cóst en 1,200.000 reais vello; i els 
arbitres que es proposaven, donaríen 129.205 rs. v. a l'any.

Per si el pressupóst de l'any 1803 era assustador, ara no es fea men- 
ció mes que de la cantitat mínima, a fí de facilitar el comengament de 
les obres. Per R. O. de 26 d’agost del mateix any 1828, es comissioná a 
D. Agusti Liminiana, director d obres del pórt de Salóu, per a que exa
minara el projécte de Vinarós. Es presenté a la Vila dit comissionat en 
primer d’octubre; pero, el projécte primitiu original estava en la Secre
taría d'Estat i del Despatx universal de Marina, i les copies havíen desa- 
paregut ab altres interessants documents quan la revoltina popular anti
francesa del juny de l’any vuit, i saqueigs posteriors del francesos. El día 
8 d’octubre es van demanar els antecedents al Ministéri, i en 8 de novem- 
bre ja estaven a la Vila.

Allavóns a l’Ajuntament li paregué insuficient i casi insignificant el 
plan d’arbitres proposat, i en presenté un altre al Rei, en 15 febrer de 
1829, per a que produiren a l'any 514.500 reais vello. Una R. O. de 9 de
sembre següent maná a l’Ajuntament que s’entregaren al Capitá de Ñau 
D. Josep de Solar, totes les noticies, documents i plans de la obra propo
sada, a fí de que donara informe; i en 27 giner de 1830 cumplimenté la 
Vila lo ordenat.

Tant de trámit semblava a propósit per a pérde’l temps. Mes, al cap 
de dos anys, sense cap antecedent de que’l Ministéri haguera aprobat 
res de tot lo tramitat, arribé a la Vila una R. O. de 12 novembre de 1832, 
dient: «S. M. vól que a la major brevetat possible, si pót ser a vólta de 
correu, se li remitixea una relació circunstanciada de tots i cada un deis 
drets o arbitres que estiguen assignats a estes obres, ab expressió i dis- 
tinció deis que es cobren i deis que es percibixen, de quí o de quíns els 
recauden, i de quí o de quíns els distribuixen o administren». Causé estu
por la R. O.; tants treballs demanant aprobacións que mai aplegaven... 
per a despenjar-se ara volent saver S. M. uns detalls que no s'havíen 
pogut posar en práctica per no haver-los taxativament aprobat S. M...

Y torné a quedar afonada la tramitació del molí. Mes, ja comengava
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a Huir qui l'havía de fer surar i portar-la a la realisació tan de temps 
ensomiada: l'inmortal vinarocenc Costa i Borrás, ais 24 anys de edat, 
en 1829 era catedrátic de la Universitat de Valencia; en 1831 cantava 
Missa: i comen^ava a escalar les majors dignitats, quina influencia posa
ría a la consecució de lo que’l seu poblé tan desitjava i necessitava ja.

Un altra idea, dos vóltes centenaria, permaneixía en la obscuritat 
deis arxius oficiáis: la de la carretera a Zaragoza. Qui la torná a traure 
a llum fon ara el Corregidor de Valencia; qui tenint entre mans els trá- 
mits sempre fallits per a la construcció del pórt de Vinarós, exposá al 
Rei que com a complement sería molt ventatjós per al Regne de Valencia 
i de l’Aragó, l’apertura de la carretera de Vinarós a Zaragoza. En conse- 
qüencia, per R. O. donada en joriol de 1830, es nomená a D. Mariano 
Ríos, Celador facultatiu de camins, per a que formara plan i prójecte 
de tal obra; la qual calculá en 8.538.099 reais, seguint el camí des de 
Vinarós per Traiguera, Chért, Vallivana, Morella, Alcañiz, Calanda a Zara
goza; «pero, que existint algúns tróssos de cami que només habilitant- 
los, es podía fer us d'ells, serien suficients 987.734 reais per a posar 
corrent el tránsit de dita carretera sense cap perill».

Igual com per al pórt, a fi de donar facilitats, es rebaixava enorme- 
ment al cálcul del cóst, en vista de tants fracassos anteriors. A 6 descm- 
bre següent es doná una R. O. —que comunicá a la Vila el Capitá Gene
ral de Valencia, en giner de 1831,— disposant: que en atenció a les cir
cunstancies i ésser escassos els fondos de l’Erari Public, es procedira 
a l’habilitació deis esmentats tróssos de camí, i que es proposaren els 
arbitres convenients. L'Ajuntament proposá dits arbitres en 4 de mars.

Com passá l’any sense saver-se res mes, l’Ajuntament en 16 maig de 
1832, demaná la aprobació al Capitá General; qui en 27 de juny contestá 
que s'havía de fer nova propósta per no aprobar-se la primera. Nova- 
ment, en 24 de joriol, es presentaren altres arbitres. I com lo del pórt, 
quedá també dormit per miléssima vólta. Uns anys mes de catalépsia 
que ja serien els últims.

L’any 1832 passá per Vinarós la Infanta D.a María Amalia, en son 
itinerari des de Barcelona a Madrid. El Ministre Calomarde escrigué a 
les autoritats de la Vila anunciant tal viatge, aixís com la determinació 
de que la Infanta faría nit aquí.

També comunicá en este any, a 23 de maig, el Bisbe de Tortosa a l’A- 
juntament, la seua preocupació per les alarmants noticies que es teníen 
de la aproximado del cólera morbo, oferint-se per a donar solemnitat ab 
la seua presencia a les Rogatives que la Vila vullguera disposar, i reco- 
manant per la seua banda, la Vela al Sm. Sacrament. No consta que 
l’Ajuntament es preocupara ni póc ni molt, d'organisar les Rogatives.

Ais dos anys, la terrible epidemia feu la seua aparició en estes torres, 
causant gran mortaldat. La primera invasió en Vinarós fon el día 16 se- 
tembre de 1834; i l’últim cas, en 7 desembre següent. Es van registrar 
67 defuncións.



CAPITOL VI.-(1833-1838)

La guérra civil deis sét anys. El Barú d’Hervés. L’acció d'Alcanar. Elista 
gloriosa deis héroes. Auxili a uns náufrecs enemics. Afusilament del 
Governador de Tortosa. Jurament, en la Parroquial, de la Constitu- 
ció del 37. Ajuntament. Agraiment Nacional a Vinarós. Salvament 
d’un batalló de Valencia. Non amurallament de la Vila. Vinarós salva 
el comérs maritim de Valencia-Barcelona. Suscripció voluntaria. 
Cabrera en Morella. Politiqueríes. S. Agustí, quartel. Cónsters de la 
fortificado. Detall deis fórts. Les subsisténcies.

Les calamitats per les que anava Espanya donant toms, es van vore 
superades ab la guerra civil anomenada del sét anys, que comengá l’any 
1833 ab l’alcament carliste de Bilbao, Vitoria, Castella i Navarra.

El Baró d’Hervés, en Valencia, es proclamé també partidari de l’In- 
fant D. Carlos; mes, com allá no tenía gran partit, se'n ixí el día 4 d’oc- 
tubre, fent cap a Vinarós aon tenía hisenda i amics, com la noble familia 
deis de La Torre; en el «Plan» de la situació de Vinarós que’l Pilót Roso 
feu en 1837 (1) es diu Huerto del Barón Derbés, el de la torre del mig 
deis hórts tancats entre els carrers del Socos i de S. Josép. D'aquí, el 
día 8 de novembre, es dirigí cab a Morella, aon ab els partidaris que 
arreplegá per la Plana i peí Maestrat, proclama com a Rei d’Espanya 
a l’Infant germá de Fernando VII, qui en morir havía dixat hereva del 
trono a sa filia Isabel.

Mala sórt va tindre el Baró d'Hervés, qui perseguít peí Governador 
de Tortosa, tingué que abandonar Morella, i a la fi fon alcangat i afusilat.

La guérra carlista quedava encesa per eixes térres, i Vinarós no tardá 
en sentir els terribles efectes de la lluita fratricida. L’estudiant tortosí 
Ramón Cabrera comengava a donar-se a coneixer organisant guerrilles 
carlistes; i l'any 1835, junt ab el capitá Arévalo qui se’n havía passat 
de les files lliverals, acudí a apoderar-se d’Alcanar. I ahí fon la catás
trofe de Vinarós, que lleal al Poder constituit, noble i generós, vullgué 
salvar la situació compromesa del poblé vehí. Nostre D. Pepe Oliver, 
coetani de l’acció, ho conta com seguix:

(1) Es conserva una copia en el arxiu parroquial.
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«El día 18 d’octubre de 1835 era dumenge. El Batalló de la Milicia 
Nacional, en acabant l'eixercici que es verifica va tots els dumenges peí 
malí, aná a Missa, i estant en este acte religiós, vingué un avís de Alcanar 
manifestant que’ls Nacionals de dit poblé estaven setiats per les forces 
de Cabrera. Enseguida sortí el Batalló de la Iglesia, donant orde a tots 
per a que es llevaren Funiforme i acudiren tot seguit ab les armes, a la 
plassa de la Parroquial. Aixina ho van fer casi tots. Sortí el Batalló cab 
Alcanar, i a l’arrivar al pont que dividix Valencia de Catalunya, posá 
a la part opósta la companyía de Cassadors. Els carlistes teníen embos
cada la Cavallería que va acometre ais Nacionals de la banda de Cata
lunya, passant també el pónt, lo qual fon motiu de la dispersió de tot el 
Batalló, fent 64 victimes; i els demás, uns se refugiaren a les Torres de 
Sol de Riu, i altres pugueren arrivar a la població, rendits de cansament. 
Fon un día de dól i de terror per a Vinarós, pos era rara la familia que 
no tingués algún deis mórts.»

En la «Historia de don Ramón Cabrera» escrita per E. Flavio, Conde 
de Xxxx, es referix que'l 18 d’octubre aparegué Cabrera davant d’Alcanar 
ab dos batallóns i 50 cavalls; i entrant en el poblé, atacá a la iglesia 
convertida en fortificació des d’aon ressistíen 70 Nacionals. Mes, una 
columna de mil homens (nostre Batalló de Vinarós) es presentó de repent 
en auxili d’Alcanar. Cabrera sortí en busca de la columna i penetró per 
mig d'ella a la bayoneta, causant el dól de Vinarós. «Infinitat de cadav- 
res i 500 fusils, sembraven l’arena del combat», —diu textualment dit 
historiador. El día 19 es rendí el fórt deis canareus, els quals demanaren 
clemencia. Cabrera els respectó les vides i els acompanyó fins próp de 
Vinarós, aon els dixó lliures.

Cabrera donó cónter al Comte de Villemur, Ministre de la Guerra 
del Govém carliste, ab el següent comunitat que publicó la «Gaceta del 
Real de Oñate»: «L'enemic estava a tir de fusil del poblé, format en 
massa i ab les guerrilles desplegades, continuant la marxa, arma a dis
creció i pas de córrega. Saturó la columna i obrí el fóc la seua guerrilla; 
pero, els meus van avanzar sense contestar, fins que estant a mig tir de 
pistóla, maig manar a la bayoneta i al crit de, vixca el Rei! es donó la 
córrega; vaig entrar en mig de la massa, la vaig dispersar, entró el des- 
orde i seguí la fúgida; aplegó la resserva i se'ls perseguí en totes direc- 
cións. El Comandan! de Marina i un quefe d'Urbóns, es van batre ab 
mi eos a eos, i els vaig matar en la lluita, apoderant-me deis seus cavalls.»

L'historiador lliveral Perales diu, que esta desgraciada acció en la 
que sucumbí la flor de la milicia i de la joventut de Vinarós, aumentó 
considerablement el prestigi deis carlistes.

El Batalló de Nacionals de Vinarós, desfet, com es veu, mes per la 
impericia del mando que per la for^a de l’enemic, repassó el riu Cenia 
i allí acabó la persecució de Cabrera perque li convenía apoderar-se d'Al
canar sense pérdua de temps, essent aixó causa de que la catástrofe no 
fora major.

Els héroes vinarocencs que en l’acció d’Alcanar van perde la vida,
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son: Josep M.3 de Julián, Joan Ballester, Joaquim Ayguals, Domingo 
Roca, Salvador Egea, Isidro Adán, Doctor Francés Martí, Joan Bte. Juan, 
Salvador Zaragozá (Tonsurat), Tomás Zaragoza, Carlos Forner (farma- 
céutic), Bertomeu Mayó, Joan Bte. García (Tonsurat), Francés Pallarás 
(Ordenat de capellá), Wenceslao Ayza, Manuel Gisbert, Batiste Quixal, 
Francés Costes, Federic Crós, Agustí Crós, Joan Bte. Julbe, Antoni Gom- 
bau, Pere Doménech, Antoni Esparducer, Pere Borrás, Josep Antoni Cas- 
tell, Joan Bte. Surio, Agustí Miralles, Antoni Balaguer, Vicent Sales, 
Agustí Bonastre, Ramón Morezo, Vicent Mundo, Joaquim Fansó, Joan 
Rich, Joan González, Miquel Bayarri, Vicent Velete, Sebastiá Mollóns, 
Vicent Borrás. Marins: Antoni de la Rosa, Josep Agustí Guimerá, Ramón 
Riera, Damiá Delmás, Agustí Safón, Vicent Escot, Joan Bte. Persiva, Do
mingo Juan, Sebastiá Agustí Roso, Agustí Juan, Josep Agustí Comes, 
Josep Agustí Blanchadell, Isidro Ramón, Guillermo Doménech, Francés 
Lluch, Cristófol Orliz, Agustí Subirats, Joan Bte. Pascual, Josep Por
tales, Francés Anselmo Banasco, Josep Agustí Nicolau.

La Vila honorá la memoria deis héroes, colocant els seus nóms orlats 
de negre, en la sala de sessións de la Casa Capitular, (1) i establí un fune
ral anyal el día de l’Aniversari.

Les viudes i órfens deis que moriren en tan trista ocasió, van ésser 
pensionáis per Real Orde.

Passats pócs díes de l'acció d’Alcanar, un gran temporal estrellé 
contra les roques de la nostra costa, a una ñau. Al tóc de socos acudí tot 
el poblé a la platja; i’l valor i la pericia deis mariners vinarocens van 
salvar a tota la tripulado i a 147 individuos mes, de la ñau estrellada. 
Enseguida es va saver que dita ñau era la N.a Señora del Mar adscrita a la 
Armada Espanyola, i que'ls 147 náufrecs acabats de salvar, eren carlistes 
presoners que de Cartagena eren traslladats a Barcelona. I a pesar d’és- 
ser la ferida del cor vinarocenc tan cruel com tendrá, la seua generosi- 
tat encara era mes gran, i ofegant tot crit interior de venjanga, Vinarós 
va atendré an aquells presoners enemics ab tota humanitat. Acte de ver- 
dader heroisme digne d’eterna lloanga, no a tots assequible!

Conta el Dr. Matamoros en «Historia de mi pueblo», que a 1 anv 
següent, un batalló de voluntaris de Vinarós aná a Alcanar, el día 19 
giner de 1836, fent-se fórt en la ermita del Remei. Cabrera els derroté 
també, matant-ne 200, i fent mes de 50 presoners. El no conservar-se 
memoria d’esta segona tragedia en Vinarós, de la que ni'n fa menció el 
coetani Oliver, demóstra que el tal batalló, si es que procedía de Vinarós 
sería de les tropes governamentals de pas, en el que no formaven els 
filis de la Vila.

Al mes de febrer següent, fon afusilat en Vinarós el Governador del

(1) Les orles endolades subsistixen quan aquesta obra surt a llum; mes creem 
que deuríen ja desaparéixer, sustituint-les una lápida ab lletres d or, per a eterna 
memoria gloriosa deis que es sacrificaren generosament per l'orde constituit i en 
auxili del póble vehí que li’l demaná.



364 JOAN M. BORRAS JARQUE

castell de Tortosa, per haver-se descobért que tramava un complot ab 
Cabrera per a entregar-li aquella fortalesa.

En este mateix any, el Brigadier lliveral Agustí Nogueras afusila 
en Tortosa a la mare de Cabrera, només que per ésser mare de tal fill; 
crim execrat al punt pels Parlaments d’Inglaterra i de Franja, i causa de 
les represalies terribles d'aquella lluita fraticida que li vallgué a Cabrera 
el calificatiu de «tigre del Maestrat».

Mentres, els polítics van fabricar una nova Constitució l’any 1837. 
La qual fon jurada solemnement per Vinarós el día 16 de joriol de dit 
any. L’acte está descrit en l’acta corresponent que va alijar el secretari 
municipal D. Sebastiá Fraile, i fon com seguix: A la Casa Capitular es 
reuniren l’Ajuntament, Autoritats, Empleats, Oficiáis de la Guarnició, 
Milicia Nacional i persones distingides de la Vila. D’allí, passaren tots 
a la Iglesia Parroquial, en la que es cantá una Missa Solemne. A l’Ofer- 
tóri fon llegida la Constitució en veu alta; i a seguit, mossén Aguilar feu 
una exortació de circunstancies. Acabada la Missa, es prestá jurament 
per tots, baix la fórmula: ¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios 
guardar la Constitución de la Monarquía Española, decretada y sancio
nada por las Cortes en 1837, y ser fieles a la Reina? —Tots a una, poblé, 
Autoritats i Clero, van contestar:— Sí juramos. I seguidament es cantá 
el Te-Denm.

L'Ajuntament estava format per: Agustí Uguet, alcalde primer; 
Agustí Ballester Pons, alcalde segón; Regidors, Pasqual Esparducer, Agus
tí Francés Alsina, Agustí Bover, Francés Segura, Josep Marqués, Bona- 
ventura Costas, Josep Carlos Juan; Síndics, Agustí Cervera, Agustí Fran
cés Mayó i Joaquim Manuel de Ferrán. Des de’l 6 de juny era Secretari 
en propietat el seminariste D. Sebastiá Fraile.

Els díes 2 i 3 del mateix joriol, Vinarós sofrí valerosament furiosos 
atacs de les forces carlistes que en número de 20.000 homens estaven 
dirigides peí própi Pretenet l’Infant D. Carlos. Vinarós retxassá eixos 
violents atacs que tingueren gran ressonancia, i es cobrí de gloria. Les 
Corts aixina ho van reconéixer, premiant a Vinarós, com es feu constar 
en la Gaceta de Madrid de 6 novembre, com seguig: D.a Isabel II por la 
gracia de Dios etc. y en su nombre y durante su menor edad, D.a María 
Cristina de Borbón, Reina Regente y Gobernadora del Reino, sabed: Que 
las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: = Las Cortes en 
uso de sus facultades han decretado: Art°. 1° Se declara que la Villa de 
Vinaroz y cuantos tomaron parte en su defensa, en los días 2 y 3 de Julio 
último, son dignos de la gratitud nacional. Els articols 2, 3 i 4 son dedi
cáis a Castelló per sa defensa els díes 7, 8 i 9, declarant-la «fiel y leal 
ciudad». L'articol quint dispósa que s’instruixca expedient per a indem
nizar a Vinarós i a Castelló de les pérdues sofrides. «Palacio de las Cor
tes, 12 de Octubre de 1837. = Juan de Muguizo, Presidente. = Cristóbal 
de Pascual, Diputado Srio. = Antonio M. García Blanco, Diputado Srio. 
= Palacio 28 de Octubre de 1837. = Publíquese como ley. = María Cris
tina. = Como Ministro de Gracia y Justicia, Pablo Mata Vigil».
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Tan honrosa distinció de les Corts a Vinarós, fon comunicada per 
ofici del Governador civil de Castelló; i l'Ajuntament, en 21 de novembre 
acordé unir dit ofici a les Mans d’acórts.

Grans foren, com es veu, els scrvicis de Vinarós ais Poders consti
tuís. Encara en el mateix any, torné Vinarós a acreditar els seus merei- 
ximents. El Segón Batalló de Valencia anava en persecució deis carlistes ; 
pero en aplegar al camí d’Ulldecona el va sorprende Cabrera, qui no el 
copé gracies a que ixqueren grans refórgos de Vinarós que van salvar 
a dit Batalló. (1)

L’aixample definitiu de Vinarós en el segle XVIII, ja vegérem que’l 
dixá indeféns per a cas de guerra; i aixina es trové la Vila en la Indepen
dencia, oberta a tota invasió. Ara, ab motiu de la primera guerra civil 
carlista, el General en Cap de l’Eixcrcit isabelí del Centre, maná que es 
tornara a posar Vinarós en condicións de defensa; i aixís, l’any 1837, ja 
tenía acabats els Fúrts del camí de Cálig, camí de Ulldecona, i del mar. 
El Comandant general d’Inginyers D. Tomás Aguirre, i el segón quefe 
de l'Estat Major, General Labalet, van delinear el plánol de la Vila ab 
dits Fórts i el senyalaincnt de les cortines o muralles que devíen tan
car-ios. (2)

Próu foren les primeres obres defensives construídes, per a que la 
fórta guarnició posada peí Govérn en la Vila, junt ab I’entussiasme del 
póble, pogueren retxassar els alacs de l’Infant D. Carlos en joriol, i cobrir- 
se Vinarós de gloria, com queda escrit.

Els carlistes, amos del mar des de Alcanar ais Alfacs, armaren dos 
barques del bóu, dos muletes i una llanxa gran, i a les quatre del matí 
del 28 desembre (1837), atacaren a unes naus de comers i correu que 
anaven a Tortosa, apresant-ne tres de la matrícula de Valencia, carre- 
gades de fariña, arrós, fesóls, safrá, cánem i seda; altres naus pugueren 
escapar ab averies y perdua de gent. Un falutxo deis escapats, arrivá a 
nostra platja ab dos mariners tan mal ferits, que moriren a les póques 
horcs d’ingresar en nostre Hospital.

Com es savia que’l día 29 seguíen els carlistes fent corso, Vinarós avi- 
sava el perill ab una canonada quan es divisaven naus que feen rumbo 
a Barcelona.

Algúns barcos es refugiaren en nostra platja, i per a que pugueren 
seguir viatge, els convoiaren fins a les boques de l’Ebre dos falutxos vina- 
rocens, armats ab dos canóns de grós calibre, el día 4 de giner següent 
(1838). Dixats els barcos en segur, nostres falutxos encara es van atrevir 
a hostilisar ais carlistes penetrant en els mateixos Alfacs. (3)

Vinarós salvava d’esta manera el Comers, entre Valencia i Catalunya.

(1) «Historia de mi pueblo» Dr. Matamoros.
(2) Arxiu parroq. «Copia exacta por calcado del Plan de la situación de Vina- 

roz, por el Piloto Juan Bta. Roso, año 1837».
(3) Arxiu mun. «Copiador de los partes semanales de segundad publica» deis 

anys 1837-38 i 39; molt curios i important per a tota monografía d'aquesta guerra. 
Fon manat fer peí Govérn Politic de Castelló, al «Alcalde de la Cabeza de Partido 
de Vinaróz». Es el primer document aon consta Vinarós com a Cap de Partit.
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Ais pocs díes omengaments de I’any 1838— ataca novament Ca
brera a la Vila; mes, també tingué que retirar-se.

Per tal causa, com el perill sempre era inminent, la Vila desitjava 
que les obres de fortificació es portaren avant sense reparar en sacrificis. 
Y el día 16 de giner es celebré una reunió magna, en la que'l poblé mani
festé sa voluntat de que es completaren les fortificacións; per a lo qual 
s’acordá obrir una suscripció voluntaria per a arreplegar 60.000 rs. rein
tegrables, que’l Director de les obres Baró de Villadardí assegurá com 
a cantitat suficient.

Des de’l 30 del mateix giner, fins al día 3 de febrer, estigué en Vina- 
ros la columna del General Quefe de l’Eixércit del Centre. En anar-se’n, 
dixá en la Vila una gran guarnició, per a la que eren necessaries 900 ra- 
cións diaries de tota especie.

En 18 de febrer es constituí el nou Ajuntament, ocupant la primera 
vara Josep Antón del Olmet; la segona, Josep Juan; Regidors, Tomás 
Agustí Rodríguez, Rafel Esteller, Josep Esteller i Cristófol Agut; Síndic 
segón, Francés Cabadés; eixercint els demés carrees, els quatre primers 
de l’any anterior ja dits. En la sessió del día 22, es va vore obligat el nou 
Ajuntament a pendre l’acórt de demanar a l’Intendent de Valencia que 
proporcionara el racionament de la guarnició, per esser insoportables els 
gastos que pesaven sobre la Vila.

La importancia de les victories vinarocenques sobre’I Pretenent i 
Cabrera, prenen relleu quan éste s’apodera de la fórta Morella en 26 de 
febrer, fent-la centre de la seua famosa campanya. Dallé dalt, baixá a 
S. Mateu, al que també rendí i assolá les muralles. Per cert que en auxili 
de S. Mateu aplegó tart el Capitá General d’Aragó, Valencia i Murcia, 
D. Marcelino Oiaa, qui encara pugué salvar a Benicarló contra les forces 
carlistes de Miralles; i passá, a seguit, per Vinarós. En el mes de maig, 
reuní dit Capitá General un eixércit en nostra Vila per atacar a Cabrera 
sobre Morella; mes, per ordes superiors, passá de Vinarós a Teról, i 
Cabrera allavóns l’atacá an ell.

Els carlistes ocupaven tots els póblcs circumveíns; els quals estaven 
tan satisfets, com ho demóstra la comunicació de Vinarós al Govérn 
Polític de Castelló, en 27 d’agost, dient ab motiu de l’alcament del séti de 
Morella contra Cabrera, lo que els carlistes creíen era la sórt de la llur 
Causa: «Els póbles han manifestat de la manera mes explícita, el goig 
que’Is anima per uns aconteiximents que mosatros lamentem».

A l’interior, la política de la Vila anava revólta. Conseqüencia de les 
lluites internes entre els polítics que volíen manar del poblé, un deis mes 
exaltats el Comandant de la Milicia Nacional de l’any 1838, Wenceslao 
Ayguals de Izco, tingué que dimitir dit cárrec; dimissió que li fon admi
tida per l’Ajuntament en la sessió del 20 d’abril. La Diputació Provincial 
(1) Ii demaná cónters. I donats estos, torná la Diputació a comunicar a

(1) Les Diputacions Prov. havíen sigut creades per R. O. de 30 novembre de
1833.
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l'Ajuntament, en 8 d’agost, que Ayguals havía de reintegrar ais fondos 
de la Milicia Nacional de la Vila, 7.648 rs. 18 ms., impórt de les partides 
«que se excluyeron de las cuentas». Non va fer cas Ayguals; i l'Ajunta- 
ment acordá en 13 del mateix mes, requerir-li que dins del terme de tres 
díes pagara a la Milicia Nacional aquella cantitat que en els cónters 
havía fet fonedissa.

No tingué mes remei Wenceslao que pagar; pero, la dimissió de la 
Comandancia Miliciana no la va fer efectiva, ans al contrari, seguí ocu- 
pant el cárrec sense fer gran cas de les demes autoritats. En 2 desembre, 
l’Ajuntament acusava a Wenceslao d’haver ordenat a la banda de tam- 
bors i ais Gastadors de la Milicia Nacional, que usaren els uniformes 
prohibiis per la Diputació.

Ais pócs díes, el 13, el Comandant militar «de este Cantón —com es 
llig en les actes municipals— i Coronel de Santiago, oficia a l'Ajuntament 
la orde de habillar el convent de San Agustí per a quartel, i que’l Retor 
retirara d’allí els vasos sagrats el mateix día. El Retor cumplí inmediata- 
ment; i el Coronel, ab un abús d’autorital execrable, ordené, además, 
arrancar els altars i fer-ho tot astelles, com havem referit al capítol quart.

L’Ajuntament, prou i massa carregat ab els gastos de guerra, i sobre- 
tot de l'amurallament, es negé a les despeses d’habillar per a quartel a 
S. Agustí. Mes, el Comandant de este Cantón conminé al Municipi a fer 
dits gastos recurrint a un repart veinal, sino pendría medides desagrada
bles. Y l’Ajuntament no tingué mes remei que accedir.

La importancia deis sacrificis fets per Vinarós, ho posa de manifest 
l'estat de cónters de les obres portades a cap per a la fortificació i amura- 
llament de la Vila. El just-préu practicat en 24 joriol de 1838 pels périts 
paletes, del valor deis edificis assolats per a millorar la fortificació, de
tallé: 51 cases assolades del carrer de Célig, 260.060 rs.; 17 cases id. 
carrer d’Esteve, 36.395 rs.; 15 id. carrer de Soró, 54.590 rs.; 42 id. carrcr 
de la Mare de Deu, i 11 parets, 102.615 rs.; 2 id. carrer S. Francés, 13.500 
rs.; 1 id. carrer Alcanar, 1.400 rs.; 1 id. carrer S. Esteve, 2.500 rs.

Ademes, segóns just-préu verificat a 27 de joriol pels périts llaura- 
dors Sebastiá Bordes i Agustí Vilar, el valor de los térres de regadiu de 
39 propietaris, inutilisades a bcnefici de la fortificació, importé 66.740 rs.

I aparl d’estos valors, el cóst de les obres de fortificació i defensa, 
pujé a 403.127 rs., segóns just-préu practicat per orde de l’alcalde Olmct, 
en 25 setembre següenl, pels périts Salvador Molinos i Félix Tosca, (pale
tes), Agustí Bover i Batiste Verdera (fusters), Josep Frexcs i Ramón Fre- 
xes (armers i manyáns). Dites obres foren:

Fórts ab artillería. Interiors: En la Iglesia Parroquial i Torre. — En 
el quartel de la Marina (Fortí). — Torre de la Marina (platja de la Mag
dalena). — Fort del Cementéri (S. Miquél). — Fort de Ayguals (platja de 
S. Agustí). Exteriors: Fort de la Constitució (platja del Clót). — Fort de 
la Llivertat (en frónt a la Torre de la Marina). — Fort de Marte (damunt 
del carrer San Francés). — Fort de sta. Bárbara (extrem carrer del ma
teix nom). — Fort de Célig (extrem del carrer de Célig). — Fort de Vila
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;

Atardi (extrera del Camí Carrero). — Fort del Pont (carretera). — Fort 
de Alcanar i Fort de S. Pere ais barris respectius.

Fórts aspillerats: Ermita de sta. Magdalena. Convent de S. Francés. 
Barranc. Convent de S. Agustí. Camí del Carrero (a la línea d'este carrer 
ab el Calvari). Cases de Febrer, Fons i Mayó (ais hórts de l’arraval del 
Socós). Torre de Julián (en mig deis hórts entre l’arraval del Socos i 
carrer de S. Josep).

Portes de la plassa: Del carrer S. Francés (dos: una a la muralla, i 
altra a l’interior, prop de l’ex-convent). Del carrer de Cálig. Del Carrer 
d’Ulldecona o del Pont, (dos: una a la muralla, i altra prop de la plassa 
deis Tres Reis). Del carrer d’Alcanar (dos: a la muralla, i a l’interior a 
mitant carrer) de S. Pere.

Línies de muralles i fóssos: Muralla del mar al Fort de la Constitu- 
ció. Fóssos: del Fort de la Llivertat al de Marte; del de Cálig al de Vila- 
Atardi. Muralla del Fort interior Camí Carrero al de Vila-Atardi. Muralla 
i fósso del de Vila-Atardi al del Pont. Muralla del Pont al d’Alcanar; d'ahí 
a l'interior o Porta d’Alcanar; i seguint el del Pont fins al mar per S. Pere.

Aixina, des de la desaparició en el segle anterior de l’amurallament 
primitiu a causa del creiximent de la Vila, ara passada una centuria d’es- 
tar la Vila obérta, tornava a quedar tancada bél-licament, l’any 1838.

Entre les comunicacións al Govérn Polític provincial durant la Guer
ra, trovem els préus de les subssisténcies, que extraem en tres dates di- 
ferents:

I-

1

.
i

I

1837-27 octubre 1838-26 octubre 1839-21 febrer

Blat . . . . 
Fariña candeal. 
Fariña xeixa . 
Fesóls . . . . 
Arrós . . . .
Oli...................
Carn . . . . 
Llenya . . . . 
Palla . . . .

20 rs. barsella
23 » arroba 
22 »
24 » barsella 
28 » arroba 
44 »
6 » lliura

20 rs. arroba 
17» »
24 » barsella 
26 » arroba
56 »

5 » 17 sóus, 11. 
1 »
2 »

22 rs. arroba 
18» »
20 » barsella 
24 » arroba 
56 »
4 » 8 sóus, 11. 
1 » 17

»

»» »

»

!



CAPITOL VII.-(1839-1842)

Wenceslao Ayguals alcalde i comandaní. Manifest de fóc i ¡lama. Música 
miliciana. Benedicció de la Bandera. Justicia aygualista. Aniversari 
d'Alcanar. Te-Deum. Represalies lliveral-carlistes. Eleccións protes- 
tades. Discordia, presó, desterro i nóu Ajuntament contra Ayguals. 
Aceres. Tornen Ayguals i la discordia. Hospital militar. Fracassa la 
restaurado de la Fira. Pronunciament de setembre; torna a manar 
Ayguals. Canvi d’empleáis. Festes cívic-religioses del Pronunciament. 
Acabada la guerra civil, es tornen els S. Patróns a VErmita. Comenqa 
el Registre Civil. Pólvora en sta. Magdalena. A favor de Sta. Mag
dalena de Pulpis. La Creu de S. Francés. Es til aygualiste. Precau- 
cións. La Milicia Nacional dividida. Teatre municipal. Ajuntament 
sense Wenceslao. Informes sobre el Clero. Contra un «de la Torre». 
Provessóns lluides. Pressupost per a la Iglesia. Llum pública. Faros. 
Contra els Sants deis carrers. Rinya en Benicarló. El germá de Wen
ceslao mana de la M. N. Antigiietat de la M. N.

Les lluitcs polítiques que en el capitol precedent havem apunlat, 
donaren la victoria a Wenceslao Ayguals de Izco en 1839, formant el día 
4 de mars l'Ajuntament baix la scua presidencia. Ocuparen els demés 
llócs: alcalde segón, Fcderic Cros; regidors, Tomás Agustí Rodríguez, 
Rafel Esteller, Cristófol Agut, Tomás Agustí Obiol, Joan Bte. Uguet, Sal
vador Banasco, Agustí Quixal, Josep M.a Uguet; síndics, Francés Cabadés, 
Josep Rafels. Elegiren Llóctinent a Francés Miralles Chaler.

Wenceslao era ara Alcalde i Comandant de la Milicia Nacional al 
mateix temps. La primera providencia que prengué fon encarregar en 
21 de mars, de la direcció de l’Hospital militar, al capellá Rvent. D. Sebas- 
tiá Banasco.

I la segona providencia, publicar en 24 de mars, un inflamat mani
fest dirigit ais Liberales, firmat i acordat per l’Ajuntament, manant: que 
tots, veíns i forasters, deis 18 ais 50 anys, es presentaren a inscriure s en 
la Milicia Nacional dins tres díes; els exents formaríen una Companyía 
de Patriotes per a díes d’alarma; serien castigats «los que vertieren la 
menor expresión que pueda desalentar». I acabava: «La Reina, la Patria

24
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y la Libertad nos llaman a las armas. Maldición al que no las empuñe... 
maldición al que se muestre indiferente...»

La música de la Milicia Nacional es va vore afavorida ab un acórt 
municipal en 25 de maig, recompensant ab 4 reais diaris al músic major 
del Batalló, per son treball i gastos de pare i demás, ab obligació d’ense- 
nyar ais veíns que vullgueren dedicar-se a la música.

El dumenge 21 de joriol, per acórt municipal del día 13, es celebró 
una brillant festa en la Parroquia, per a beneir la Bandera del Batalló 
de la Milicia Nacional. Digué la Missa, ab música, el capellá del Batalló; 
i predicó mossén Joaquím Aguilar. Beneída la Bandera, prestó jurament 
el Comandant Ayguals de Izco, en la iglesia. I des d’allí, passó el Batalló 
a la plassa de la Constitució, aon els milicións juraren la Bandera davant 
del Comandant. La festa fon completada ab un rantxo extraordinari per 
ais Nacionals i per a la Guarnició, que fon preparat ab «el bou de S. 
Joan».

Ais que no servíen en files de la Milicia Nacional, se’ls senyaló el 
pago duna cuota «según sus haberes». I era inútil reclamar. D. Sebastiá 
Fabregat demanó exenció de la cuota mensual dita, per eximir-lo la Creu 
de S. Fernando ab la que estava condecorat; i se li contestó per «dccret» 
de l’alcaldía, en 5 de setembre, que no estava exent de dit pago, ni devía 
fer «alarde» de la Creu de S. Fernando «con que se le premió en la década 
del despotismo...».

Les molesties de la guerra civil es sentiren eixe any en la pérdua de 
les collites de garrófes i raim, que'ls carlistes de les guarnicións veines 
es cuidaren de collir i veremar en nostre termc. Wenceslao Ayguals de 
Izco qui no havía pogut impedir tal llatrocini, el vullgué cobrar d'una 
manera tan original com arbitraria: son Ajuntament acordó en 23 de 
setembre, convocar «a un crecido número de sugetos que no hayan dado 
pruebas positivas de decisión por la causa de la Libertad», els quals tin- 
gueren que pagar aquelles collites, per repart fet entre ells, i cobrat per 
ells mateixos...

Per al 18 d’octubre, acordó l’Ajuntament celebrar en la Parroquial, 
solemne Aniversari per les victimes de l’acció d’Alcanar, encarregant el 
sermó a mossén Joaquím Aguilar. (1)

Al mateix orador, s’acordó donar-li els sermóns de Quaresma, i a 
mossén Sebastiá Banasco el sermó de S. Sebastiá.

En el mateix octubre, el Municipi va fer celebrar en la Parroquia un 
Te-Deum, per haver dixat el Pretenent les Provincies. Era que en 31 d'a- 
gost anterior, en el Nórt s’havía firmat el Conveni de Vergara que apartó 
de l’Infant D. Carlos el grós de son eixércit, i el Pretenent tingué que 
passar el Pirinéu.

Pero, aquí quedava Cabrera amo del Maestrat, seguint la guerra. 
I seguint uns i altres, les persecucións contra els que no pensaven igual.

(1) L’Aniversari per l’acció d’Alcanar seguí celebrant-se tots els anys fins que’l 
suprimiren els republicáns en 1902.
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Durant el mes de desembre, foren expulsados de la Vida les families que 
teníen algú de casa entre els carlistes que eren anomenats «els facciosos». 
El carlistes obraven igual en els póbles aon ells manaven; i aixina en 
Vinarós teníem veíns de S. Jórdi, Traiguera, Ulldecona i altres, expulsats 
deis seus póbles respectius.

En 3 giner de 1840, es constituí nóu Ajuntament, seguint d’alcalde 
primer, Wenceslao Ayguals; segón, Vicent Martorell; regidors, Joan Bte. 
Uguet, Josep M.a Huguet, Agustí Quixal, Salvador Banasco, Francés Del- 
más, Joan Bte. Bas, Josep García, Agustí Safón; síndics, Francés Escri- 
vano i Josep Rafels.

La marejada política era gran. Les elcccións municipals celebrades 
en 30 desembre anterior havíen sigut protestados; constituit l'Ajunta- 
ment, li demaná la Diputació el día 6 que li remitirá les actes electorals, 
i s’acorda que «enterados».

Wenceslao estava ademes en discordia ab el Comandant Militar, i el 
día 14, el seu Ajuntament acordá per majoría, demanar al General en 
Quefe, que rellevara a dit Militar i canviara tota la Guarnido. El mateix 
día vingué una orde de la Diputació separant de l’alcaldía a Wenceslao; 
i reunit altra vegada l’Ajuntament, acordá per 5 vots contra 3, oposar-se 
a la Diputació «para evitar las catástrofes que podrían originarse» —diu 
l’acta municipal.

La discordia culminá el 17 del mateix giner, en que havía de pendre 
posseció de la vara el primer Regidor Joan Bte. Uguet, qui contava deci- 
didament ab el Comandant Militar. En eixe día, mentres Wenceslao tenía 
formada la Milicia Nacional en actitut desafiadora en la plassa de la 
Constitució, es reuniren els regidors en la Sala de la Vila i acordaren per 
5 vóts contra 4, oficiar al Comandant Militar que s'abstinguera d’ajudar 
al Regidor primer contra l’Alcalde Ayguals, per a que «no corra tal vez 
la sangre de Ciudadanos honrados». En la mateixa sessió no s’admití un 
ofici del primer Regidor demanant la vara.

Peró, fon el cas, que en el mateix día, els mateixos regidors que tais 
acórts acabaven de pendre en la Sala, es reuniren en casa del primer 
Regidor Joan Bte. Uguet, i firmaren una altra acta reconeixent-lo com 
Alcalde President. Els íirmants d’eixes dos actes tan contradictories, eren 
els regidors, Quixal, Rafels, Safón, García, Bas, Delmás, Banasco i Es- 
crivano.

Era que davant l’actitut desafiadora d'Ayguals qui amenagava ab un 
día de dól per a la Vila, el Comandant Militar, Coronel Sixto Fajardo, 
deciará la Vila en estat de guerra, tancá en S. Agustí —que feu de presó— 
ais mes exaltats partidaris de Wenceslao Ayguals de Izco, i an este 1 en
vié deportat a les files Balears. I la sang no va correr. L’empresonament 
duré algúns díes; el 21 acordá l'Ajuntament socorrer ais detinguts.

La Diputació anulé aquelles eleccións i maná que es celebrara Junta 
Parroquial per al nomenament de compromisaris que elegiren nóu Ajun
tament. El qual quedé format en 5 de febrer, d'esta forma: Alcalde pri
mer, Agustí Ballester Pons; segón, Cristófol Juan; regidors, Joan Bte.
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Sires Sanz, Juliá Banasco, Agustí Alcina, Joan Bort; síndic, Francés 
Escrivano; ademes, els de l’any anterior, Joan Bte. Uguet, Salvador Ba
nasco, Agustí Quixal, i síndic Josep Rafels.

El nóu Ajuntament posé al front de la Comandancia de la Milicia 
Naciona1, accidentalment, a Josep Carlos Juan. Els que ara manaven, 
enemics de Wenceslao, eren lliverals com ell; i per a acreditar-ho, dona
ren també un manifest lliveral, a l’endemá mateix d’haver prés posseció.

Y a l’altre día, el 7, completant la llista deis sermóns comentada per 
Wenceslao, donaren el de la Misericordia a mossén Pere Bort, el de 
Corpus a mossén Sebastiá Banasco, i el de la Mare de Deu d’agóst a mos
sén Carlos Puchol.

Els veíns del carrer Major demanaren per eixe temps a l'Ajunta- 
ment, permís i ajuda oficial per a fer-se aceres d’empedrat, a costa d’ells. 
Aixina s’acordá en 6 de mars, donant l’Ajuntament la pedia i son aca- 
rreig.

Wenceslao Ayguals no tardé en tornar de son desterro. La Coman
dancia Militar de la Vila la ocupava ara un amic d’ell, el Coronel Villa- 
padierna, qui li retorné tot seguit la Comandancia de la Milicia Nacional, 
a pesar de que no estava en les seus atribucións fer tal cosa. Fon de baes 
que 1'Ajuntament protestara en 22 d’abril, fent-li saber a Villapadier- 
na que la organisació, reemplás, armament, etz. de la Milicia Nacional 
eren coses municipals, i l’acórt municipal era que seguirá Carlos Juan 
en la Comandancia. El Coronel Villapadierna contesté a l’Ajuntament, el 
día 25, que sostenía a Wenceslao, i «haré hasta fusilar por propia provi
dencia como a traidor, a cualquiera que enerve mis disposiciones».

L’Ajuntament, al se’n demá, acordé dirigir una exposició a la Reina 
contra la «tiranía» ab que Villapadierna, tractava a l'Ajuntament lliveral, 
mostrant-se també contrari ais homens de orde, i protector deis revo- 
lucionaris. Igualment demanava protecció a la Diputació Provincial, i 
que es castigara a Villapadierna.

En contra protesta, acudiren aiximateix a la Diputació Provincial, 
Villapadierna i Wenceslao, ab firmes del poblé. Mes, l’Ajuntament noti- 
ficá a la Diputació, que entre aquelles firmes n’hi havíen de xiquets i de 
gent sense responsabilitat, i de «hombres miserables que ni aún a escribir 
han aprendido... amaños de que siempre han hecho uso» —referint-se ais 
Comandants Militar i de la Milicia.

Eixa contraprotesta fon el día 30 d’abril. En la mateixa sessió muni
cipal s’acordá informar al General en Queje de l'Eixércit del Centre, con
tra Jaume Sorolla a qui se l’havía destituit com Vocal de la Junta de For- 
tificació. Com el Sorolla havía recurrit contra la destitució, se informava 
que era interessat en les obres de fortificació que passaven per finques 
d’ell, que no servía en la Milicia Nacional, i que fugí a Gibraltar quan 
passá el Pretenent carliste per estes terres l’any 37.

Fins al Congrés Nacional aplegaren les politiqueríes vinarocenques, 
ab una exposició deis partidaris de Wenceslao, que firmava en primer 
llóc Francés de Vera. L'Ajuntament escrigué en 6 de maig, al Ministre
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de la Governació, assegurant-li que ells eren mes lliverals aue'k

per 1 Audiencia territorial de Valenc.a «como perjuro e infamador». Y eí 
día 8, remití 1 Ajuntamcnt una exposició al Congrés Nacional 
teix sentit que la carta al Ministre.

Pero, en Madrid, altres preocupacións mes séries teníen...
La Diputació sí que vullgué fer-ne

seus

, en el ma-

.... . , cas: en 11 de maig, oficié a I’al-
calde Ballester, remitint-li copia de una comunicació dirigida peí Gene
ral Segón Cabo al Comandant Militar de Vinarós, manant-li: que obe- 
dira a l'Ajuntament, destituint a Wenceslao Ayguals, qui podría recorrer 
a la Diputació; que s’abstinguera de posar-se en les coses municipals; 
i que s’expressara mes comcdidament.

L’alcalde contestó a la Diputació que des de’l día 7 tenía el Coman
dant Militar la comunicació eixa del General, pero com si tal cósa...; 
Ayguals seguía en la Comandancia de la Milicia Nacional.

El Coronel del Batalló de la Reina que entró en la Vila el día 18, 
demanó per orde del General des de S. Mateu, que es disposara un hos
pital militar. Com este havía sigut suspés quan era alcalde Ayguals, ara 
es tornó a posar en condicións. Les tropes guvernamentals mampreníen 
les opcracións en gran escala, per a desallotjar a Cabrera del Maestrat. 
El día 20 (maig) hi haguó una terrible acció; el Coronel Quintana demanó 
que es disposaren 200 Hits per ais ferits, oferint que els póbles veíns 
aprontaríen 100 Hits mes. Tot es cumplí al punt, sortint l’Ajuntament peí 
poblé el día 21, a recollir mantés, llansols, draps, etz. donats voluntaria- 
ment peí veinat. Es nomenó Contralor de l’Hospital Militar a Jaume 
Rato, i Capelló a mossén Sebastió Banasco qui ho era també de la Mili
cia Nacional i ja havía tingut abans el mateix carree.

Ais pocs díes, en 1 de juny, Cabrera repassava 1 Ebre i acabava la 
guerra civil deis sét anys.

Mes, la discordia civil seguía dins de la Vila 
havíen dos poders enemics: per una banda, l’Ajuntament; en frónt d ell, 
Wenceslao Ayguals de Izco, qui de tal manera manava en la Milicia Na
cional en rebelió contra l’Ajuntament del qui dependía, que en 5 de juny 
destituí i tot al Capitó del Detall i posó en eixe carree a son germó De
metrio.

sense amainar. En ella

En condicións tan desfavorables es celebró en eixe istiu de 1840,
havem historial al primer 
s'havía tornat a celebrar.

la Fira concedida per I’últim Austria —com 
volum— i que des de fea centuria i mija 
A l’efecte, l'Ajuntament presidit per Ballester, en 23 de mars anterioi, 
havía pres l’acórt de demanar la confirmació del vell Privilégi a la eina 
Regent D.a María Cristina, mare de Isabel II; i per mig de la Diputació, 
envió instancia, juntament ab testimóni de la Real Carta de Caries * ' 
lliurat peí notari Francés Poy. La instancia fon atesa, i per R. O. del 10 de 

confirmó l’antic Privilégi de la Fira, havent-se de celebrar, segons 
ell, del 10 al 18 d'agost.

no

juny es
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Se instalé la Fira en l’arraval del Socos, i no tingué éxit, acudint 
pócs feriants. Com a l’any següent tampóc s’animara, torna a dixar-se 
de celebrar la Fira per a no reaparéixer fins 34 anys mes avant.

El Pronunciament de setembre que doné el mando d'Espanya al 
general Espartero, posé altra vegada l’Ajuntament de Vinarós en mans 
de Wenceslao Ayguals de Izco, constituint-se el dia 13 com seguix: Al
calde primer, Wenceslao; segón, Vicent Martorell; Regidors, Francés 
Delmás, Agustí Safón, Joan Bte. Bas i Verdera, Josep M.a Huguet, Salva
dor Banasco, Josep Bonvi, Joan Bte. Reverter, Cristófol Giner; Síndics, 
Josep Rafels i Rafél Esteller. En firmar l’acta es feu constar que Giner 
no’n savia.

La Diputació Provincial fon disolta, i en Vinarós es constituí una 
Junta Provisional del Partit.

En la primera sessió, el día 14, l'Ajuntament acordé felicitar a la 
Reina i a Espartero, Duc de la Victoria, ab moliu «de tos gloriosos acon
tecimientos recientes», els quals es celebraríen la última semana d’octu- 
bre —en que serien retornáis a l’Ermita els Sants Patróns— ab fócs arti
ficiáis, correguda d’un bou, menjar ais pobres, joies, corregudes de ca- 
valls, i serien passejats els retrats deis Reis y d'Espartero.

S’acordá, també, destituir a 26 empleats municipals, donant els cá- 
rrecs a subjéctes que coincidiren en les idees de Ayguals. Qui podía 
aportar «mérits» an eixe respecte, era Francés de Vera, el de la expo- 
sició al Congrés a favor de Ayguals en maig anterior; i els aporté per a 
solicitar la secretaría municipal que ocupava Fraile. Pero, era un cas 
extraordinari el del seminariste Fraile, respectat per tots, blancs i ne- 
gres; i seguí en la secretaría municipal. A Vera se li doné la secretaría 
de Sanitat, i mes avant obtingué la escrivanía de Adzaneta.

Tot seguit fon organizada la Milicia Nacional; i les cinq companyíes 
de que es composava, elegiren el día 20 per a respectius capitáns, a 
Josep Carlos, Josep Zanón i Puig, Demetrio Ayguals de Izco, Joan Bte. 
Bas i Verdera; Cristófol Ribera. Els capitáns elegiren Comandant a Wen
ceslao. La secció de cavallería elegí Cabo primer a Rafél Esteller, far- 
macéutic.

El día 22 fon suprimida la capellanía de l’Hospital, i otorgada la 
contrata de medicines del mateix, ais farmacéutics Rafél Esteller i Mi- 
quél Roso.

Els canvis de personal aplegaren i tot ais de l’Ermita, essent rellcvats 
en 27 d'octubre els clavaris Agustí Bover i Francés, i posant en son llóc 
a mossén Carlos Puchol i Antoni Miralles.

Les festes del Pronunciament es celebraren en novembre, segóns el 
programa que es publicá ab una «proclama al poblé», i fon com seguix: 
Dumenge día 8, dematí, joies; tarde, máixqueres, nit ball de juglá en la 
plassa de la Constitució. Dillúns, dimatx i dimecres, dos bous pels carrers, 
dematí i tarde; nit, ball de juglá. Dijóus, dematí, corregudes de xiquets i 
de fadrins; tarde, corregudes de cavalleríes.

Divéndres: Missa Major i sermó en obséqui de Nóstra Senyora de la
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Misericordia i de S. Sebastiá. El sermó el va fer el r

ais T— * «*
Dumenge: malí, festa naval, premiant-se la llanxa primera que arrivá 

a la meta; nit, toes artificiáis i algament d’un gran globo
Es de notar que ja no se n fea menció de la passejamenta deis retrats 

Reais i d Espartero, acordada dos mesos abans.
Hi ha de notable en eixes testes, el retorn deis Sants Patróns de la 

Vila a l’Ermita. Com de la baixada no se'n parla, es de.... . suposar que, com
en leí Independencia, les trandicionals Imatges foren venerades en la 
Parroquial durant tota la guerra carliste, per a implorar la pau i lliurar- 
les de profanacións; i ara, acabada la lluita civil totalment, per aixó les 
Santes Imatges eren devotament retornades a sa Santa Casa del Puig.

En 1841 seguí el mateix Ajuntament de Wenceslao Ayguals. La Re
gencia establí eixe any el Registre civil de naiximents, casaments i defun- 
cións; el día 1 de mars, oíiciá l’alcaldía al Retor que des de l’endemá, 
no es podría batejar ni enterrar sense papeleta del Registre civil, en que 
constara sentada la partida; i respecte ais casaments, s’hauría de passar 
noticia circunstanciada i exacta, dins de les 24 hóres de verificats, a 
l’encarregat del Registre que passava a ser-ho el Secretari municipal. Es 
demaná la relació des de giner.

En 6 de mars, els veíns de la marina i ab ells l’Ajuntament, dema- 
al Comandant d’armes que llevara de Sta. Magdalena el depósit 

de pólvora per a evitar perdis. I en 27 de joriol s'acordá no tancar ja, 
de nit, Ies portes de les muralles. Eren els raders ressagos de la passada 
guerra.

naren

Santa Magdalena de Pulpis que era per eixe temps un barrí de Al
calá de Xisvert, trcballava per la seua emancipado i Vinards 1 ajudá 
informant favorablement a la Diputació, en 6 d agost.

Les incongruencies famoses de Wenceslao Ayguals es posaren ben 
de manifest en octubre, ab una disposició característica de la seua idio- 
sincracia: el día 1 maná llevar la Creu que hi havía en la plassa de 
S. Francés; pero no vullgué que apareguera la cósa com una irreligio- 
sitat, sino al revés, fent constar en acta que aquella Creu era objécte 
de irreverencies pels xiquets que jugaven allí... i en contes de manar 
vigilancia, pos maná que la Creu tora depositada en les angolfes de la
Casa Capitular. . .

En canvi, per a l’Aniversari del día 18, ja de costum, en memoria 
deis héroes d’Alcanar, disposá per a major solemnitat, que acudiren a la 
porta de la Iglesia un piquet i els Gastadors de la Milicia Nacional, com- 
pletament uniformats. La oració fúnebre aná a cárrec de mossén Joaquim 
Aguilar

Un bon cólp de efecte teatral el doná Wenceslao Ayguals, ab motiu 
de la condecoració que el Regent Espartero concedí ais que contribuiren
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al Pronunciament de setembre de l'any anterior. Wenceslao oficiá al 
Queje Polític, en 15 d’octubre, que’ls de Vinarós no reclamaven tal con- 
decoració «porque en el estado en que se encuentran los pueblos más 
necesitan de pan que de cruces».

Lo pitjor era que «el pa de cada día» de la política general eren els 
alqaments i la intranquilitat. El general O’Donell era ara un «rebelde», 
pronunciat en Pamplona; i en conseqüencia, les demés guarnicións pe- 
ninsulars estaven a la que salta. La junta d'Armament i Defensa de nos- 
tra provincia, desconfiant de la guarnició de Penyíscola, disposá en 
23 d’octubre, que passaren allí 100 Nacionals de Vinarós.

Mes, en la Milicia Nacional vinarocenca tornava a haver mar de 
fondo... entre aygualistes i antiaygualistes. Havíen dos companyíes, la 
2.a i la 4.a, sense poder elegir els seus oficiáis, perque els seus components 
no eren de la devoció de Wenceslao. Per fí, en 7 de novcmbre, la 2.a com- 
panyía elegí a oficiáis de abans del Pronunciament. I l'Ajuntament d’Ay- 
guals, a seguit, va suspendre la elecció i va disóldre la companyía.

Tingué que intervindre la Diputació desaprobant, el día 13, tal diso- 
lució, i manant que es verificara la elecció ab tota llivertat. Aixina es feu 
el día 14, resultant elegit Capitá Francés Escrivano; Tinents, Nicolau 
Ballester i Josep Antón del Olmet; Subtinents; Josep Corrau i Batiste 
Reverter.

En eixe 1841, es construí el Teatre municipal damunt de lo que havía 
sigut el Fortí, tancant la plassa de S. Antoni per la banda del mar. Els 
gastos es van pagar deis fondos de contribucións recaudades; el quals 
fondos havíen d'haver sigut destináis a reintegrar ais contribuients i 
anticipistes de la guerra deis sét anys, que ab tan entussiasme i sacrifici 
van contribuir ais suministres i fortificacións; pero, es tingueren de con
tentar, per tot reintegro, ab la contemplació del Teatre... aon Wenceslao 
podía cultivar les seues aficións folletinesques. (El lloc sobrant del Fortí, 
fon venut en pública subasta per l’Ajuntament, en 7 desembre de 1842, 
quedant a favor de Agustí Bordes, per la cantitat de 701 lliures).

Les eleccións municipals de fi d’any, donaren la constitució del nóu 
Ajuntament que prengué posseció en 3 giner de 1842: Alcalde primer, 
Donato Manso; segón, Antoni Miralles Chaler; Regidors, Francés Delmás, 
Agustí Safon, Bte. Bas i Verdera, Josep M.a Huguet, Cristófol Ribera, Ma
nuel Banasco, Antoni Esteller, Domingo García, —el qual consta en les 
actes que no savia firmar—; Síndics, Rafél Esteller i Ramón Jórdi Ayza.

Es creá la comissió de «Teatre i Alameda»; i Director del Teatre 
es nomená a Wenceslao Ayguals.

Una de les primeres coses que li tocá fer a l'Ajuntament, en 7 i 14 
de giner, fon informar al Quefe Polític de la provincia, qui volía saver 
si els del Clero havíen fet actes positius d’adhessió al llegitim Govérn, en 
especial mossén Carlos Puchol a qui algú acusava d’haver expresat des 
de la tróna «doctrines contraries a l'Evangéli i a la Constitució», L’in- 
forme de l’Ajuntament fon favorable a tot el clero vinarocenc i afirmó 
que a ningú li constava lo que es día contra mossén Puchol.
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També informé el día 28, pero desfavorablement. un recurs a la Di

putado, de D.“ Reyes Echevarría a favor de son marit D. Manuel Febrer 
de Pedro, expulsat de la Vila. L’Ajuntament feu constar que Febrer de 
Pedro havía pres part en la «facció», fugint a Franca quant sen aná 
Cabrera; que per facciós se li havíen confiscat els bens; que per l’indult 
general concedit en 30 d’agost anterior havía tornat a la Vila en 29 de- 
sembre últim; i que l’Ajuntament no’l volía i l’expulsá... a pesar de 
l'indult.

Les provessóns de Dijóus i Divendres Sants, tingué eixe Ajuntament 
gran interés en que foren ben solemnes; i a l'efecte, acordé en 23 de 
mars, convidar ais particulars a que dugueren atxa; les Autoritats tin- 
dríen atxes en la sacristía parroquial; i la oficialitat de la Milicia Na
cional portaría el palis, posant ademés el piquet d’honor.

Cumplint ordes de la Diputació i oit el Retor, l’Ajuntament acordé 
en 3 de maig, el següent pressupóst clerical:

Pa i vi per ais sacrificis....................................
Oli de dos llánties, 12 arrobes a 44 rs...............
Cera per a les festivitats...................................
Neteja i recomposició de robes........................
Conservado i reparació de la Iglesia..............
Dotació de dos escolanets..................................
Dotació d'un escolé major.................................
Dotació del Mestre de ¿apella, organiste........
Gastos extraordinaris........................................

600 reais
528

2.100
600

1.500
480
750

4.500
1.000

va tindre lloc una important mil-
sense

Per eixe temps, —istiu del 1842,— 
lora; la inauguració de la llum pública de reverbero per a les nits 
lluna, fins a la una de la matinada; en les nits de Iluna s’estalviava eixe 
gasto, abans desconegut. La llum era d’oli, i es posaren 63 faróls de 
reverbero i 20 de xicotets.

De la llum deis carrers, passá nostre Ajuntament a la llum del mar, 
i en 22 de joriol oficié a la Diputació Provincial la conveniencia de posar 
un faro en esta costa, dos al Cap de Tortosa, un en la Punta de la Pi
queta, i un altrc en la desembocadura de l’Ebre.

Junt a uns acórts tan lluminosos, fon una llástima que en 26 d agost 
altre «contra les llumenaries del cel», consistent enne prengueren un 

llevar els noms de Sants deis carrers: el de S. Vicent, volíen que es di- 
guera de l’Hospital; el de la Mare de Dcu del Socos, Alameda; el de 
sta. Magdalena de dins, Teatre; el de sta. Magdalena de fóra, Liceo; el 
Santíssim, Astillero; el de S. Josep, Marina; el de S. Agustí, Mercat; 
el de S. Tomás, Comérs; el de sta. Rita, Escola; el de 1 Angel, Mar, el 
de les Animes, Peixcadors; el de S. Cristófol, Barcelona; el de S. Ramón, 
Ensenyanqa; el de S. Télm, Matrícula, el de sta. Ana, de la Fonda.

El poblé demostré visiblement son disgust davant d eixos canvis tan 
póc sucs, i en vista del fracás, l'Ajuntament dixá tranquils ais demés
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Sants; pero, aquells nóms aplegá a posarlos en rajoletes... que a petició 
del poblé serien llevades al cap de dos anys i mig.

El día 2 del mateix agost (1842) es va móure un gran conflíete entre 
vinarocens i benicarlandos. Fon la cósa en Benicarló, aon per una baralla 
entre un vehí d'allí i un d’aquí, es van embolicar els paisáns d’un i altre, 
generalisant-se la lluita i resultant molts ferits, principalment de vina- 
rocencs que, com es natural, estaven en minoría; una secció de cavalle- 
ría destacada en aquella vila, tingué que intervindre per a posar fí a la 
trifulca. Mes, quan en tornar els vinarocens contaren aquí lo que havía 
passat, es va produir un motí pretenent que’l Batalló de la Milicia Na
cional anara a atacar a Benicarló. (1) Les autoritats lograren que s'im- 
posara el bon seny, i es desistí de [absurda idea filia de l'acalorament.

Una cósa trista quedava evident: la falta de cordialitat entre les dos 
viles que havíen format la célebre Encomanda montessiana, ja desfeta 
per les liéis estatals.

D’acort ab el Quefe organisador D. Josep Galiana, Jutge del Partit, 
nomenat per la Diputació en 9 de setembre, la Milicia Nacional verificá 
eleccións deis seus oficiáis el día 16 d'octubre, donant per resultat: Ca- 
pitá de la Companyía de Cassadors, Demetrio Ayguals; Capitá de la Com- 
panyía de Granaders, Josep Carlos Juan; Capitá de la 1.a Companyía, 
Francés Escrivano; de la 2.a Companyía, Joan Bte. Bas i Verdera; de 
la 3.a Companyía, Cristófol Ribera; de la 4.a Companyía, Agustí Banas- 
co; de la 5.a Companyía, Joan Bte. Reverter; de la 6.a Companyía, Agustí 
Magriñá; Alferes de la Cavallería, Rafél Esteller.

Els oficiáis elegiren el día 23, la Plana Major: Comandant, Wences
lao Ayguals; Segón Comandant, Demetrio Ayguals... Capellá, mossén 
Sebastiá Banasco.

Pero, Wenceslao residía en Madrid, aon havía anat fea mes de mig 
any, a implantar una tipografía, buscant un altaveu per ais seus folletíns.

Y quedá al front deis Miliciáns, son germá Demetrio, qui posa per a 
Capitá de la seua Companyía de Cassadors a Gaspar Corróns.

Aquí es tanca el període de la política de Wenceslao Ayguals de Izco, 
ben folletinesca per cért.

Com en els dos capitols anteriors té gran relleu la Milicia Nacional, 
completem per a l’historial d’ella, ab unes notes sobre la seua antigüetat: 
En la Independencia ja havem escrit cóm s’ompliren de gloria els «Mi
liciáns honrats del póble». L’any 1820 havía Milicia ciutadana; i en les 
trifulques entre constitucionals i realistes, ja havem constatat la existen
cia de la Milicia realista vinarocenca.

El Brigadier D. Rafél Hore, en 1 febrer de 1834, convertí la fór?a 
ciutadana en Batalló, —com consta en l'acta municipal de 9 mars de 
1843—; i des de allavóns adquirí la organisació oficial i el nom de Milicia 
Nacional ab dependencia de l'Ajuntament.

(1) «Efemérides» de Rafaéls García, rev. «San Sebastián» de L'any 1909.
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Escoles: Elemental i párvuls en S. Agustí: primer altar. Lletinitat. Tras- 
pás deis ex-convents: el de S. Francés per a Presó; el de S. Agustí, 
venut a particular. Exposició a la Reina. La Vila recompra l'ex-con- 
vent agustiniá. Venta de Própis. Pronunciament del 43, i l’altre 
Ayguals a la que salta. «Las luces» i el Fortí-Teatre. El según Ayguals 
fracassa. Junta de Seguritat del Distrit. Original celebrado de la 
major edat de Isabel II. Disolució de la M. N. El non Ajuntament 
demaná Rogatives d'aigua. S. Francés quartel. Passa Isabel II per 
Vinarós sense una bayoneta, i visita ¡a Vila. La Marina vinarocenca, 
segona matrícula d'Espanya. Moviment del pórt. Contra el canvi de 
noms de carrers del 42. Antolí, Mestre de l’Aula. Torna a passar la 
Reina. La Parroquial agregada a la catedral de Roma.

En 26 d’abril de 1842, l'Ajuntament creá dos escoles municipals, una 
per a xiquets i altra per a xiquetes. I nomena ais Mestres corresponents: 
per a la Superior —la de inmemorial, en la plassa del Salvador— a 
D. Lleó Moles; per a la Elemental, nova, a don Aleix Doménech; per a la 
de xiquetes, nova, a D.a Rosa Tosca. La Elemental es posá en la Capella 
de la Comunió de San Agustí.

En 13 d’octubre següent, va resóldre el Municipi eslablir també una 
escola nocturna, per a fadrins deis 14 ais 30 anys d’edat; ais que s’havía 
d'ensenyar a llegir, escriure, i les quatre regles «de contar». Les hores 
de classe serien de sis i mija a les vuit de la nit, durant l’ivérn. El pressu- 
póst que s’aprobá el día 16, fon: Gratificado anyal al Mestre, 1.500 reais; 
24 onces d'óli per a 20 llums, que a l’any son 24 arrobes, a 60 rs., total 
1.440 rs.; 20 quinqués a 20 rs., 400 rs.

Comentaren les classes nocturnes baix la direcció deis dos Mestres 
abans dits, srs. Molés y Doménech.

L'Ajuntament de 1843 seguí la preocupado cultural de l’anterior; 
eren: Alcalde primer, Josep Joaquim Messeguer; según, Agustí Banasco; 
Regidors, Cristófol Ribera, Josep Manuel Banasco, Antoni Esteller, Pau 
Sorolla, Domingo García, Sebastiá Duran, Josep Guimerá i Francés Brau, 

Is quatre últims no savíen firmar—; Síndics, Ramón Jordi Ayza i 
Federic Cros.
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Ab l’autorisació del Quefe Polític de la provincia, s’acordá crear una 
escola de párvuls, elegint en 3 de febrer per a Mcstre, a l’ex-claustrat 
agustiniá Pare Agustí Ribera. El pressupóst fon: Material descola, 
593 rs.; dotació al Mestre, 2.190 rs. a l’any.

S’havía de inaugurar la escola de párvuls el día 6 de febrer, tenint 
per local la iglesia de S. Agustí. El P. Ribera aprofitant hábilment la 
ocasió, demaná a l’Ajuntament que li habilitara en S. Agustí un altar 
per a dir Missa i adoctrinar ais párvuls; cosa que s’acordá el día 4. 
I aixina es torná a celebrar Missa en S. Agustí después de la ex-claustra- 
ció, fent al mateix temps de iglesia i descola.

Per a completar el cuadro cultural, afegirem que l’acta municipal 
del 3 d'abril, diu que hi havíen dos cátcdres de Lletinitat: una oficial, 
—la de tan gloriosa historia, com havem escrit al primer volum,— diri
gida per D. Manuel Martínez, ab una dotació de 4.500 rs.; i una particu
lar, que D. Joan Ramón Antolí tenía establida en sa casa. La oficial con- 
tava ab 11 alumnes, i la particular 10.

Al Mestre Elemental se li aumentá la dotació en 1.000 rcals mes, 
en 6 d’abril.

Queda, pos, que quan s'havíen fet desaparéixer els Grémis i s’havíen 
tancat els convenís, i era necessari reconstruir la cultura popular —tan 
feta malbé com ho demostren en eixe any els quatre concejals sense 
saver firmar, —les escoles noves no teníen mes lloc que’l de l’cx-convent 
de S. Télm. I quan, per restabliment del Cuite, la Capella i la Iglesia no 
podríen allotjar les escoles, passaríen eixes a altres dependéncies del 
mateix ex-convent, aon estaríen fins nostres díes.

Resumim tot lo referent al traspás deis dos ex-convents per a la
Vila:

Ja en 1841, l'Ajuntament de Wescelao Ayguals, en 5 de giner acordá, 
i en 27 del mateix reclamá a les autoritats superiors principáis, se li 
concediren els ex-convents de S. Agustí i de S. Francés; el primer, per a 
instalar en ell el mercat, i el segón per a convertir-lo en presó de Cap 
de Partit. Esta petició es va vore afavorida per una orde general del 
Regent de l’Estat, apareguda en la «Gaceta» del 27 joriol de 1842, sobre 
utilisació deis convents tancats per a coses d'utilitat pública. Apoiant-se 
en dita orde, recurrí l’Ajuntament de Donato Manso a la Diputació pro
vincial, el día 5 d’agost següent. I per R. O. del 14 febrer de 1843, fon 
a la fí concedit gratuitament al Municipi vinarocenc, tan sois el convent 
de S. Francés, per a convertir-lo en Presó del Partit dins el plasso de sis 
mesos. El día 14 de maig es van subastar les obres, rematant-se per la 
cantitat de 26.920 rs. a favor de Agustí Bover i Costo.

La presó primitiva estigué al carrer de S. Isidro que per tal motiu 
s'anomenava carrer de la Presó, —com dixem apuntat al primer volum—■ 
D'allí passá a la plassa del Salvador, lo mateix que l’Hospital. I en 1843, 
passava a l'ex-convent de S. Francés, ab la categoría de Presó del Partit, 
tenint que contribuir ais gastos els póbles del mateix —els quals opo
saren molta ressisténcia—. La casa del carrer de S. Isidro que fon presó.
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darrere de la Abadía, fon destinada per al porter de la Casa Capitular. 
I \a de la plassa del Salvador fon veñuda en pública subasta, el día 20 
d'abril de dit any, a D. Ramón Frexes, per 14.320 rs. Els llindars de dita 
presó havíen sigut: de costats, ab la Casa Capitular i casa de Joan Llanes, 
i espales ab el forn de la plassa.

L'ex-convent de S. Télm i corresponent iglesia de S. Agustí, a pesar 
de les protestes i recursos del Municipi, foren venuts per l’Estat 
particular, qui ho volía destruir tot per a revéndre-ho com a solars. Es 
notable a tal respecte, la exposició que l'Ajuntament dirigí a Isabell II 
en 5 setembre de 1843, —dos mesos abans desser proclamada major 
d’edat per les Corts—. Dita exposició, fidélment girada, s’expressa com 
seguix: «A S. M. la Reina. Senyora: En tots els paíssos i en totes les 
nacións del mon, es procuren per al cuite religiós, temples dignes de la 
divinitat que s’adora, i proporcionáis al carácter de llurs adoradors. El 
poblé de Vinarós, un deis de la católica Espanya, i afortunat en perte- 
néixer al grémi de la verdadera Religió, faltaría a son deure, si per mig 
de son Ajuntament constitucional no cridara l’atenció de V. M. sobre 
la impossibilitat de quc’s porte el servid espiritual ab un sol santuari. 
Esta Vila, Senyora, conta ab mes de 9.000 animes, i la Iglesia Parroquial 
que es construí quan no eren la mitat, no té en el día local suficient, 
especialment en les fesles de solemnitat en que deuen concurrir els veíns. 
Per tal raó, s'ha acudit varíes vegades al Govérn de V. M. solicitant per 
ajuda de Parroquia el temple del suprimit convent de Religiosos Agus- 
tíns d'esla Vila. Si s’haguera accedit a la petició, hagueren desaparegut 
tots els inconvenients, porque trovant-se la iglesia reclamada en un llóc 
aon comodamcnt i ab la major facilitat pót concurrir una tercera part 
del poblé, contant-se la classe mes infelís, que a pesar de llur fervor, es 
veuen a sovint impedits d’oir la divina paraula per no poder-se presentar 
a la Parroquial ab la desencia que ho fan els demés conveíns, es tendría 
un llóc proporcional que remouría tots els obstacles. Estes considera- 
cións inclinaren ab eficacia l’ánirn del sr. Governador eclesiástic d’esta 
Diócessi, a informar al mateix Govern ponderan! la necessitat del San
tuari ; i quan s’esperava una resolució favorable que adquietara fins les 
conciencies d’estos habitants, s’ha vist ab sorpresa i desconsól, anunciada 
la venta del convent d’Agustíns d’esta Vila, ab la iglesia i tot, per al día 
5 d’octubre próxim. = V. M. Senyora, que ab son cor innocent i pur apre
ciará el valor i tendencia d'este recurs, pót unicament concedir una gracia 
que redundará en benefici del cuite diví i d’un póble 1 leal i religiós, si 
es digna ordenar que, suspenent la venta de la iglesia del convent d’Agus
tíns, es destine per ajuda de Parroquia d’esta Vila, que es lo que since- 
rament suplica l’Ajuntament Constitucional».

Fon inútil eixa súplica recurs a la Reina. La iglesia de S. Agustí junt 
ab el convent passá a poder d’un particular, ab disgust de tot el póble.
I com el perill de la desaparició de la bella iglesia agustiniana era inmi- 
nent, l'Ajuntament, en vista del clamor popular es posá tot seguit a la 
parla ab el comprador per a que ho revenguera a la Vila.

a un
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L'acórt de la compra es va pendre en la sessió municipal del 30 d’abril 
de 1845, essent alcalde D. Joan Francés Forner, ajuntant la necessitat de 
la iglesia ab la conveniencia del demés edifici per a la venta de la carn 
i del peix, que teníen els llócs disseminats pels carrers. Dita compra 
havía d’importar 30.000 reais per l’ex-convent, i 200 rs. per gastos d’es- 
criptura. I com la caixa municipal no disposava de tal cantitat, s’acordá 
posar en venta les següents propietats del Comú, ab la tassació feta en 
6 de maig pels périts Félix Tosca i Josep Miralles (obrers paletes), i Do
mingo Bover i Antoni Breixano (fusters):

Llóc alt del forn de l'Alfac .........
» » forn Nóu....................
» » forn de fóra..............
» » forn de la Plassa........

5.250 reais. 
5.700 »
1.875 »
1.800 »
3.000 »
9.450 »
9.000 »

Carnissería de dalt............
Carnissería de baix........
Casa taverna del c. Major

Tais acórts foren aprobats per la Diputació Provincial en 20 maig
de 1845.

La Carnissería de baix fon veñuda a l'any següent per 10.300 rs.; 
i la Casa Taverna, igualment, també per damunt de la tassació, per 
13.400 rs.

Es passaren algunes di dificultats per causa deis pagos; i en 2 mars 
de 1847, essent alcalde D. Francés Cabadés, s'escriturá la compra de 
l’ex-convent de S. Agustí a favor de la Vila, per la cantitat de 29.289 rs. 
22 maravedís. Otorgá la escriptura don Miquél Sanahuja, de Castelló, 
primer comprador, qui ho revenía a Vinarós per no poder pagar a l’Estat 
el segón plasso de lo que devía. L’Ajuntamcnt demaná al Govérn la con
dona de dit segón plasso sense consegui-ro. La carta de pago porta la 
data de 29 maig de 1847.

La iglesia de S. Agustí es destiná tot seguit al cuite, i les escoles 
passaren al demés edifici de l’exconvent.

Per a dixar complet el resum de tot lo referent al traspás deis ex- 
convents a favor de la Vila, mos havem avancat un póc cronológica- 
ment, i mos toca retornar ara l'any 1843.

En el qual, en la matinada del 12 de juny, al tóc de generala, ocorre- 
gué un altre Pronunciament. I també hi hagué un Ayguals de Izco apro- 
fitant les circunstancies per a manar: tres anys arrere fon Wenceslao a 
favor d'Espartero; ara era son germá Demetrio contra Espartero.

El mateix día es constituí una Junta provisional de Govérn de Vi
narós, presidida per Demetrio Ayguals, i tenint per secretari a Agustí 
Magriñá. Demetrio oficié enseguida a l’Ajuntament que posara a la seua 
disposició tots els fondos que existiren en Depositaría, i que la propia 
Corporació Municipal es posara baix de les seues ordes. Se li contesté 
la conformitat. La cantitat de que sen feu cárrec la Junta fon de 38.846 
reais.
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No satisfet encara, en el mateix día 12, torná Demetrio, per la Junta, 
a manar: el cesse del según alcalde Agustí Banasco, sustituint-Io peí 
Capitá de Nacionals Agustí Magriñá, secretan de la Junta revoluciona
ria; el cesse deis regidors Pau Sorolla, Manuel Banasco i Francés Brau, 
sustituint-los per Agustí Safón, Sebastiá Bas i Tomás Lluch. Es respec- 
tava ais García, Duran i Guimcrá, que no savíen firmar.

Desseguida algú va denunciar a la autoritat militar, que’l Teatre 
s'havía construit ilegalment sobre lo que era Forlí o Baluart de S. An- 
toni. L’Ajuntamcnt de Demetrio contesta el día 13, que’ls denunciants 
eren enemics de Vinarós i «del progreso de las luces».

Lo que fea falta eren diners; i la Junta revolucionaria, el día 22, 
conmina a I’Ajuntament, fent-Io responsable, per a que activara el cobro 
de les contribucións. L’Ajunlament, sumís, acordá sortir al se’n demá, 
en persona a cobrar, distribuint-se en dos comissións.

Els regidors destituits posaren la arbitrarietat en coneiximent de la 
Junta de Govérn de la Provincia; la qual preguntá en 11 de joriol, a 
l’Ajuntament, la raó d’aquelles destitucións i canvis; i contesta I’Ajun- 
tament que no ho savia i que lo diguera la Junta provisional que tal 
cósa disposá.

Perú, eixa Junta no semblava tindre mes preocupació que la de co
brar; i aixina, el día 21, li demaná a l’Ajuntamcnt que fera entregar a 
Agustí Alsina, mil reais que tenía per a les obres de la Presó; a lo qual, 
la Corporació municipal, ja empipada, contestá que es tractava de diners 
particulars i no podía obligar.

Demetrio Ayguals es va vore ben pronte d’espales a la revolució que 
havía vullgut servir. Els Capitáns i Oficiáis de la Milicia Nacional li ana
ven dimitint uns radere deis altres. La Junta provisional que ell presidía 
tingué de disóldre’s, per orde superior, en 10 d’agost. I al cap de nóu 
díes mes, ell mateix es va vore obligat a fer dimissió de la Comandancia 
Miliciana, culpant a l’Ajuntament de poca protecciú a la Milicia Nacional. 
L’Ajuntament li admití la dimissió ab frasses tan póc cordials com les 
que consten en acta: «A pesar de lo infundado e indecoroso de la recla
mación... se accede a lo que este recurrente solicita». 1 es doná la Co
mandancia al Capitá mes antic del Batalló, Josep Carlos Juan, —igual 
que en temps del primer Ayguals—.

En 13 de novembre es formá una Junta de Seguritat pública del 
Dislrit, com seguix: per Vinarós, Matíes Gil i Francés Forner; per Be- 
nicarló, Josep Bosch, advocat, i Antoni Oller, comerciant; per Penyísco- 
la, Rafél Llopis Obiol; per S. Jórdi, Jaume Pascual Cifre; per Cálig, Josep 
Borrás.

Fon en eixe mes la major edat de Isabel II i consegüent proclamació, 
que Vinarós celebrá ab la originalitat que consta en els acórts munici- 
pals. Per la matinada del 30 de novembre, hi hagué vól de campanes i 
juglá; les barques s’ompliren de banderes, s’adornaren els balcóns de 
les cases i ixqueren carros triomfals ab xiquetes que recitaven versos 
alusius. Per la nit, llumenaries generáis.
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Al se'n demá, 1 desembre, a les nóu del matí van sortir de la Casa 
Capitular les autoritats i veíns distingits, anant davant la música i mas- 
sers, i donaren la vólta llegint en algúns llócs la proclamació de la Reina. 
Seguidament entraren en la Parroquial, aon es cclebrá Missa Solemne, 
predicant el capcllá del Regiment de Saboia mossén Pere Carrasco. Auto
ritats i poblé, juraren fidelitat a la Reina, i es cantá el Te-Deum.

Acabades eixes ceremdnies, es repetí la manifestació cívica, portant 
ara l’alcalde el retrat de Isabel II, del que penjaven cintes simbóliques 
que duien les autoritats com seguix: la cinta espanyola, el Comandant 
de Marina; la blanca «alusiva a la inocencia de nuestra adorada Reina», 
el Comandant de Saboia, de guarnició en la Vila; la vérda, simbol del 
Códic fonamental, el Comandant de la Milicia Nacional; la blava-cél, en 
recórt de la Reina Mare, el Comandant Militar d’esta vila i «Cantón»; i 
finalment, el Retor portava una cinta de tots els colors.

A la tropa se li doná rantxo extraordinari i vi, es feren calderes 
d’arrós per ais pobres, i es celebrá ball públic en la «escola de dalt».

En comengar l’any 1844, la Milicia Nacional que havía anat pegant 
toms d’un Ayguals a l’altre, aplegá a la total disolució, per orde del 
Comandant General de les tropes del Maestrat, present en la Vila en 
5 de febrer. L’Ajuntament ordená per mig de pregó, el mateix día, que 
dins de tres hores li entregaren els miliciáns totes les armes i uniformes. 
I s’obrí nóu allislament. (1)

En 31 de mars es constituí l’Ajuntament d’esta forma: Alcalde, Ni- 
1 qual no vullgué pendre posseció perque no estavencolau Ballester,

aprobades encara les actes electorals, i cumplit eixe requisit, prengué la 
vara en 4 d’abril—; alcalde segón, Tomás Juan de Agustí; regidors, 
Agustí Quixal, Joan Bte. Uguet, Tomás A. Ribera, Baltasar Pinol, Sebas- 
tiá Adell i Martínez, Joan Bte. Sires, Agustí Cervera, Geróni Breixano, 
Francés Bonagarde, Joan Bte. Sanz, Francés Escribano, Miquél Rabasa, 
i Francés Brau,

En la primera sessió, 6 d'abril, s'acordá demanar al Retor la cele
brado de Rogatives d’aigua, a causa de la gran sequía que es patía, 
productora de moka miseria. Accedí el Retor. I com celebrant-se les 
Rogatives comengá a plóure, el día 10 acordá l’Ajuntament que es can
tara en la Parroquia un Te-Deum en acció de grades.

Nicolau Ballester cessá en la alcaldía el día 15, i el sustituí Joan 
Francés Forner.

A petició verbal del Capitá General D. Federic Roncalí, en 4 de 
joriol es disposá que la guarnició tinguera son quartel en S. Francés, 
lliurant-se aixina el poblé deis allotjaments deis soldats.

Póc mes de mig any havía passat de la proclamació de Isabel II, 
quan Vinarós tingué el goig de rebre la visita de la allavons jove i sim
pática Reina. El día 13 d’agost, a les cinq de la tarde, rebia l'Ajuntament 
un ofici del Quefe Polític de Tarragona, participant de R. O. que la Reina,

ls dos últims no savíen firmar—.

(1) O'Donell, en 1856, va disóldre la M. N. en tota Espanya.



HISTORIA DE VINARÓS 385

ab sa Mare i germana, havía resólt fer el viatje de Barcelona a Valencia, 
per térra, i per consegüent que es preparara la Vila per a la Regia visita. 
Mes, la sorpresa fon gran, pos al matí següent, día 14, es presentá part de 
la comitiva real anunciant la inmediata arrivada de la Reina, sense temps 
per a preparar res, ni sisquera el Palacio de l’arraval Socos; per lo que 
es disposá l'allotjament en casa de D.J Lázara Ayguals.

En efécte, al póc rato aplegaren les Reais Persones, a les que ixque- 
ren a esperar l’Ajuntament, Clero i demés autoritats ab tot el poblé. La 
sensació agradable de Vinarós fon gran, en vore que la Reina es presen- 
tava sense cap ostentado de fórga, «sense escolta i sense absolutament 
ni una bayoneta» 
llealtat tradicional ab que Vinarós s’havía anat ennoblint de segle en 
segle. I Vinarós, agraint a la Reina aquella confianza tan extraordinaria 
en temps tan revólts, li demostré gran entussiasme, acompanyant-la ab 
vítors en tot moment. La Real comitiva baixá al carrer de San Francés, 
aon estava I’administració de les diligencies; i s’encaminá, a péu, a la 
Iglesia Parroquial, aon fcren oració i adoraren els Cóssos deis Mártirs 
S. Valent i Sta. Victoria, —la qual estava allí des de la exclaustració i 
clausura de la iglesia de S. Agustí.

Seguidament passaren a la casa de la senyora Ayguals, al carrer 
de l'Angel, aon foren obsequiados les Reais Persones; i al cap de dos 
hóres, atravessant a péu tota la Vila, es disposá la marxa. L’Ajuntament 
d’acórt ab el President de Ministres, presentá a Isabel II un memorial 
demanant que es comentaren les obres de la carretera a Zaragoza, des 
de dos centuries i mitja constanment demanada...

I entre les aclamacións del póble, seguí son itincrari la comitiva real. 
Pero, un accident allargá un poc mes la afectuosa demostració de Vina
rós. A unes dos centes passes de la Vila, es trencé la llanga del cotxe real; 
i allí acudí tot el póble a donar 1 ’auxili necessari. Al cap d’un quart 
d’hóra ja estava tot arreglat, i arrancá el cotxe en mig de grans aclama
cións. Oliver, qui descriu estes escenes per ell presenciados, fa notar 
que la jove Reina no va permetre ais vinarocencs que estigueren ab el 
cap descobert, a causa del sol que apretava en aquell calorós día 14 
d’agost.

om diu l'acta municipal.— Isabel II flava en la

Com a complement del memorial entregat a Isabel II, s'enviá en 
7 de novembre una altra detallada Memoria ais Diputats a Corts per 
Castelló i Teról, escrita peí secretari municipal don Scbastiá Fraile, qui 
recollí sobre el particular totes les noticies arxivades des de'l mes antic.

El día 13 d’abril del mateix any 1844, l’Ajuntament havía dirigit a la 
Reina una súplica per a que, per conveniencia publica (1) s’habilitara el 
pórt i l’Aduana de Vinarós ab iguals prerrogatives que’ls demés del 
Regne, per no haver-ne cap d'hábilitat des de Salou a Valencia, trovant-se 
Vinarós entre mig d’un i altre, a 15 llegües de Salou i 20 de Valencia.

(1) Pareguda petició s’havía fet a les Córts en joriol de 1841, i a la Reina Mare 
en agost de 1843.

25
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Ademes, afirmava la conveniencia de dita habilitació, la importancia de 
la Marina vinarocenca, que a través de les centuries havía anat guanyant 
lloc preferent en tot el litoral de la Península, fins ocupar en aquells 
moments la segona matrícula de Espanya.

Efectivament, en tal any, Vinarós contava 1.442 individuos inscrits 
en la llista especial d’hómens del mar, 82 embarcacións de 1.a classe, 
101 de segona, 94 de tercera, i 53 de quarta.

Segóns els datos oficiáis de l’Aduana, el moviment del pórt vina- 
rocens —millor dit, platja habilitada com a tal pórt— durant els anys 
1844 i 45, fon com seguix: (1)

Valor deis artieuls ixits, 5.192.187 rs. vello.
Entraren 1.203 naus, fent 30.286 tonellades, ab 7.868 tripulants. Ix- 

queren 1.093 naus, fent 26.483 tonellades, i 7.417 tripulants. Aixó tocant 
al comérs de cabotatge.

I en quant al comérs estranger, entraren 26 naus, ab un total de 
1.166 tonellades i 215 tripulants; sortiren 25 naus que totalisaren 1.130 
tonellades i 208 tripulants, les quals es van endur 604 arrobes d’oli, 
216 arrobes d'aiguardent, 1.280 arrobes de garrófes, 90 cafisos d’avellanes, 
75 arrobes desperdicis de seda i 62.527 arrobes de vi.

Les dates de dotze anys arrere diuen que en 1833, van embarcar en 
la platja de Vinarós les naus estrangeres, óli del país i de l'Aragó valorat 
en vuit millóns, quatre cents mil reais.

Aixó demóstra la gran importancia a que arribá la platja vinaro
cenca, només per la seua forga natural, sense cap ajuda de ningú. Si les 
millores d’antic demanades i sempre concedides, pero mai conseguides, 
s’hagueren portat a cap, es fácil imaginar lo que Vinarós haguera pogut 
aplegar a ser.

Completant l'historial del 1844, afegirem que'n la sessió municipal 
del 2 desembre, el regidor Baltasar Piñol proposá i el Consistóri aprobá, 
dixar sense efécte el canvi de noms de carrers fet en 1842 a disgust del 
poblé «habiéndose perjudicado el buen nombre de este religioso pue
blo» —diu l’acta—; i que es llevaren les rajoletes d’aquells noms i es 
posaren els antics que’l poblé seguía nomenant.

L'últim día de l'any se li doná per mérits, a D. Joan R. Antolí, la 
propietat de l’Aula de Lletinitat oficial, que interinament venía regen- 
tant des d’abril, per defunció del professor D. Manuel Martínez.

Al cap de déu mesos de la régia visita, en 3 juny de 1845 torná a 
passar per la Vila Isabel II, ab sa mare María Cristina i la Infanta María 
Lluisa Fernanda, en direcció contraria, o siga de pas cab a Barcelona. 
Esta vegada l’Ajuntament tingué temps de preparar-se, i va fer algar al 
portal de Valencia un are triomfal de tres arcades de 30 pams d’algada, 
ab un rótul de 21 pams d’alt i 10 d'ample, que día: «Vinaroz a S. S. M. M. 
y A.»; sobre'l rótul, dos lleóns sostenint els escuts Real i de la Vila; el

(1) «Diccionario Geográfico-Estadístico» de P. Madoz, 1850, Madrid.
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material era de lléns pintat, imitant mármol, ademés d'altres robes de 
damasc. A l'eixida, per la part de Barcelona, es construí un are de murta. 
Foren adornats els balcóns i finestres, i per tota la carrera, de terrats a 
terrats, es posaren les banderes deis barcos vinarocens. El tránsit real 
fon molt celebrat, detenint-se en la plassa de l’Hospital o Salvador, per 
a canviar les cavalleríes. El secretan municipal sr. Fraile, va fer el dis- 
curs de salutació en nom del poblé, i les campanes es van voltejar men- 
tres durá el tránsit.

Abans d'acabar-se l’any 1845, en 27 de novembre, el Papa Gre- 
góri XVI concedí a la Parroquial de Vinarós l’alt honor d'agregar-la a la 
Iglesia de Letrán, otorgant-li conseqüenment les extraordinaries gracies 
espirituals de la Catedral Romana.
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CAPITOL IX.-(1846-1855)

Ajuntamení. De secretari a Retor. Celebrado del casament de Isabel II. 
Inaugurado de l'adual Calvari. La carretera de l'Aragó, realitat. Nou 
Ajuntamení. Cósta i Borrús, Bisbe de Lleida. Campoamor i el mercat 
semanal. Cósta i Borras, Bisbe de Barcelona. La campana major. 
Els Febrer de la Torre i la Puríssima. Invasió del jar di del Guardia 
de S. Francés. Ultima baixada a la Vila, de la M. de D. de Misericor
dia, en rogativa. Torre telegráfica. Cósta i Borrás i el pórt. Ultima 
correguda de cavalls, deis llauradors. El forn deis Alfacs, venut. 
El rellonge actual de la torre. La plassa de bous vella. L'últim Retor 
montessiá. Carnissería i peixcatería a S. Agustí. Altre canvi ridicol 
deis noms de carrers. Pronunciament de 1854. El cólera i rogatives 
a S. Sebastiá que es baixat a la Vila. Grans festes d'acció de grades. 
El S. Pairó novament en la Vila. Aixample del Cementéri.

Una R. O. del 25 desembre anterior disposá la constitució de l’Ajun- 
tament bienal, que s’efectuá en l'giner de 1846 com seguix: Alcalde, Fran
cés Cabadés; primer tinent, Joan Bte. Verdera; segón tinent, Diego For- 
ner; concejals, Joan Bte. Crozat, Jaume Sorolla, Pasqual Esparducer, 
Francés Segura, Ventura Costes i Oliver, Agustí Llorens Uguet, Agustí 
Francés Alsina, Josep Esteller de Francés, Miquél Vidal, Nicolau Roca, 
Joaquim Miralles i Cervera, Antoni Brau i Miralles, 
savíen firmar—.

El día 4 d'agost dimití el cárrec de Secretari municipal D. Sebastiá 
Fraile, «per incompatibilitat ab el cárrec per al que acabava d'ésser nome- 
nat ab aprobació de S. M. la Reina». Era, que passada un poc la furia 
lliveral contra la llivertat de poder seguir cadascú la propia vocació, 
D. Sebastiá Fraile qui tenía acabada la carrera del sacerdoci des de fea 
molts anys, pugué anar a Tarragona a ordenar-se de capellá, i seguida- 
ment fon nomenat Retor de Vilarreal.

La vacant de Secretaría la ocupá interinament l'auxiliar Oliver, 
—Fautor deis manuscrits histories que es guarden a l’arxiu parroquial—. 
En setembre es doná en propietat, per mig de concurs, al que es presen-

Is tres últims no
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taren el Mestre Joan R. Antolí, Isidor Sedaño i Rogeli Aveuak • 
no va obtindre mes que un vót, i Antolí i Sedaño 
dint l'alcalde la votació a favor d’Antolí.

Vinarós vullgué celebrar el casament de la Reina Isabel II ab son 
cosí Francés d Assis, .en 15 d octubre l'Ajuntament acordé fer lestes 
populars els dies 18, 19 i 20 de novembre. Les quals festes consistiren- 
en una Missa Solemne, ab Te-Deum, els tres díes; apetitosos i abundans 
dinars per ais pobres, Hospital, i destacament de la Vila; 
fócs artificiáis, i dos corregudes de novillos.

A l'any següent (1847), se inaugura el Calvari del Cementen vell de 
S. Miquel. Quan la guerra carlista deis set anys, la Capella de dit Cemen
ten l'havíen terraplenada per a colocar allí un cañó, i les parets foren 
assolades. El Retor D. Agustí Vaquer, passades aquelles anormals cir
cunstancies, reedificó les parets del Cementri vell, per mig d’almoines; i 
en 1845, predicant la Quaresma, exposá son pensament d’edificar allí 
Calvari per a pregar pels difunts, cosa que entussiasmá al poblé. Les 
obres comentaren tot seguit, aiximateix d’almoines; i al voltant de la 
Capella del Sm. Crist de l’Agonía, es construiren les estacións, recorrent 
tot el perímetre del camp. El Dimecres de Cendra, día 17 febrer de 1847, 
acabada la Missa Major de la Parroquial, es sortí ab provessó presidida 
per l’Ajuntament, dirigint-se al nóu Calvari ja construit, i tingué lloc la 
solemne ceremonia de la seua benedicció.

1 Ayguals 
quedaren empatats, deci-

músiques,

un

En eixe mateix any, Vinarós va vore, per fí, convertir-se en realitat 
un deis seus ensómnis mes vells: la carretera de l’Aragó. Pero, a última 
hora i tot, havía de lluitar ab grans contrarietats. Ara es trovó en que la 
carretera s’havía comensal a construir, mes no de Zaragoza a Vinarós, 
sino a Castelló, passant per S. Mateu, Morella i Alcañiz, segóns R. D. de 
20 febrer de 1847. Vinarós que tenía raó per a desesperar, no desesperó; 
ans reconcentrant tota la seua energía, acompanyant-la de la forga que li 
donava la raó reconeguda constanment a través de dos segles i mig, dirigí 
a la Reina, en 12 d’abril següent, una valenta exposició fent historia de la 
gestació, dos vóltes centenaria, de dita carretera, i reclamant els seus 
drets incontrovertibles, i encara de conveniencia pública, per damunt 
deis que puguera ostentar Castelló.

De tal efécte fon la exposició a la Reina, que en 25 de juny es donó 
una R. O. «accedint S. M. a les fonamentades raóns en que l’Ajuntament 
de Vinarós ha apoiat la seua solicitut, sobre que’l camí ja comengat de 
Morella a S. Mateu s’allargue fins a Vinarós». Dita R. O. fon comunicada 
en 2 de joriol peí Governador Polític de la Provincia D. Albért Rodríguez, 
a l'alcalde D. Francés Cabadés.

La carretera de l’Aragó quedava, a la fi, conseguida: dos cents trenta 
nóu anys de trevalls i desilusións havía costat!

L’Ajuntament per al bieni 1848-49 el formaren en 1 de giner: Alcalde 
i tinens, els mateixos del bieni anterior; concejals, J. Francés Salomó, 
Agustí Quixal, Miquel Vidal, Josep Esteller, Josep Pérez, Josep Corrau,
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Sebastiá Jordán, i els cinq que no savíen firmar Celedoni Quer, Sebastiá 
Brau i Miralles, Francés Redó, Agustí Boix i Pasqual Gombau.

El día 17 del mateix giner (1848), es llegí en sessió municipal, un 
ofici que'l fill de la Vila Dr. D. Josep Domingo Costa i Borrás enviava 
des de Valencia, ab data del 14, fcnt saver que'l Papa Pío IX havía con- 
firmat la presentació que d’ell feu la Reina per a Bisbe de Lleida; i s’ofe- 
ría en tot al seu poblé. S’acordá l’agraiment i felicitar-lo. En 19 de mars, 
Costa i Borrás era consagrat en Madrid, peí Nunci del Papa, per a la 
dignitat episcopal. Vinarós celebrá ab emoció l'enlairament de son fill 
ilustre que a tots havía de superar.

Un gran poeta de Castella vingué a presidir, en 13 de juny, una ses
sió de nostre Ajuntament: Ramón de Campoamor, Quefe Polític de la 
provincia castellonenca. Assistiren a la sessió, també, els majors contri- 
buients, donant-li carácter de gran solemnitat. Era per a demanar al 
Govérn: l'habilitació de l’Aduana del pórt de Vinarós; que la Coman
dancia de Marina «de la provincia de Tortosa» es traslladara aquí; que 
Vinarós tinguera Quefe Civil com a capitalitat del Distrit; i que es con
sentirá l'habilitació de l’ex-convent de S. Agustí per a carnisseríes i peix- 
catería.

Com el Governador-Poeta demostrava son interés per nostra Vila, 
vuit comerciants i veíns nostres, al front deis quals signava Joan Bal- 
drich, li demanaren per a Vinarós un día de mercat semanal, cósa que 
estava en les seues mans concedir. L’informe de l'Ajuntament fon favo
rable. Y Campoamor concedí, en 28 d’octubre, el mercat semanal, que 
comengá a celebrar-se en dilluns al carrer del Socos i plassa del Sal
vador. (1)

Els mérits de Costa i Borrás eren tan rellevants, que novament l’exal- 
tá Isabel II, presentant-lo per al Bisbat de Barcelona en 18 juny de 1849; 
entrá oficialment en la capital catalana, el día 9 maig de l'any següent.

En 31 d’octubre del 1849, es procedí a fondre la campana major de 
la Parroquial. Doná de pes, 120 arrobes de 36 lliures valencianes; i impor
té son cóst, 146 duros. El día 3 de novembre fon traslladada la campana 
al peu del campanar. Se li grabá la inscripció: «Fundida en 1849. Consa
grada por el pueblo de Vinaroz al Señor», i a la part contraría, una creu 
ab un gérro a cada costat. Era la campana gran de l’any 1746, quina ins
cripció fon: «S. Deus + S + Foríis + S + Inmortalis Miserere + nobis 
+ S + María + Ora pro nobis + Anno 1746 + H + = Josephus Gus- 
tave me fecit»; i tenía grabades les imatges de Jesús i María, una a cada 
extrem de diámetre, i entre les dos, sta. Bárbara i S. Sebastiá; pesava 
35 quintáis.

Dixem historiat al capítol IV d'este volum, les vicissituts per les que 
passá el patronat de la Casa Febrer de la Torre sobre l’Altar i Imatge de 
la Puríssima de la Parroquial. En 15 desembre de 1849, el Cap de la Casa

(1) Ara el mercat semanal es en dijóus, i es celebra en les plasses de S. Agus- 
, i de S. Antoni —róba, quincalla i demés—.tí —comestible
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D. Manuel María Febrer de la Torre, Gentil-Hom de Cambra de S. M. ab 
eixercici, junt ab el Retor D. Agustí Vaquer, de la Orde Militar de Mon- 
tesa, i mossén Vicent Cavaller, arxiver de la Iglesia, reunits en la Sala 
Capitular parroquial, alearen acta reconeixen el dret «inmemorial» de 
la familia Febrer sobre el referit patronat; per aixó, i ademés per ésser 
la Inmaculada Patrona, també, de la Orde Real de Caries III, de la que 
era Cavaller D. Manuel María, manifestá este sa voluntat de tornar a 
obligar-se ell i els seus heréus, en tots els drets i obligacións d’aquell pa
tronat, —no eixercit des de fea un grapat d’anys,— encarregant-se de fer 
altra vólta la festa del 8 desembre, traure en provessó tal día i per Cor
pus, la Imatge de la «seua propietat», i posar llums a Faltar durant la 
Missa Major deis dumenges i festes.

Esta acta sembla demostrar que’ls que la signaren desconeixíen el 
«Llibre de la Cofraría de la Puríssima», que estaría, potser, oblidat entre 
els papers de l’arxiu parroquial. Aixina ho fa suposar l'afirmació del 
«dret inmemorial», que no era tal» sino que naixía del segón térs del 
ségle XVIII; i lo de la Imatge «de la propietat» deis Febrer, cósa pleite- 
jada l’any 1807, quedant formalment propietat de la Iglesia Parroquial 
(V. cap. IV d’este volum). Dita Imatge, es llig en el manuscrit «Noticies 
históricas» de Oliver, que se la va emportar D. Josep María Febrer de la 
Torre i Llano, predecesor de D. Manuel María.

com dixem escrit,— tingué llóc la venta per 1‘Estat de I’ex- 
convent de S. Agustí, i cedí a la Vila el de S. Francés per a Presó del Par- 
tit, posá a la venta en pública subasta I’hórt d'este últim, anunciant-se en 
el «Boletín Oficial» de la provincia. L’hórt de S. Francés passá aixís a 
poder de Josep Chuliá; pero, en l'acta de remat de la subasta, es fea 
constar, que la venta era de dit hórt, i en la carta de pago s’afegía l’apro- 
piament del terreno aon estava el «jardí del Guardiá». L’hórt fon con
vertí t en solars, i el «jardí» el va vendre Chuliá a Lluis Galí, qui comentó 
a construir allí dos cases.

L'Ajuntament formá expedient per a que es suspengueren eixes cons- 
truccións. I en 10 juny de 1849, essent alcalde D. Joan Bte. Verdera, per 
orde del Quefe Polític de la provincia, els périts Diego Forner i Agustí 
Vilar, efectuaren la medició deis terrenos, resultant que l'hórt de S. Fran
cés tenía dos jornals i 600 ceps, i el «jardí del Guardiá» 200 ceps. La 
qüestió aplegá fins al Concell Provincial, qui per resolució de 25 giner de 
1850 doná la rao a l'Ajuntament «per haver-se edificat les cases fóra del 
terreno que consta en la escriptura d'adquisició» de Chuliá. Tal resolució 
fon aprobada peí Quefe Polític en 28 de febrer següent. No havía mes 
remei que assolar les cases i dixar lliure el «jardí del «Guardiá» invadit 
ilegalment; mes, la viuda del Chuliá demaná prórroga en 27 d’abril i en 
18 desembre, essent alcalde D. Agustí Ballester; i finalment el Munici 
abandonó la qüestió.

L’any 1850 tingué llóc la última baixada a la Vila, de la Patrona, en 
rogativa d’aigua. Prenem la descripció, de la que consta a l’arxiu parro
quial, escrita per mossén Batiste Maspóns, i que girada fidelment diu:

Quan,
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«En el 17 de febrer d'este any, a petició de l'ilustre Arcipreste, pujaren 
quatre del Clero, per la tarde, a l'Ermitóri de Ntra. Sra. de la Misericor
dia, per a baixar-la al poblé i implorar el benefici de la pluja per mig de 
nóstra amorosa Mare; i efectivament ho verificaren, havent llegit l'acórt 
en la sacristía de l'Ermita, davant de l'Ajuntament i Clero. Van arribar 
en fer-se de nit, en provessó de rogativa, peí carrer de Cálig, ab la Imatge 
de Nostra Senyora portada en bracos per capelláns; i allí es coloca en 
peanya, i es porté pels carrers de la provessó ab una gran i devota concu- 
rréncia com mai s’ha vist. Durant la provessó, dos sacerdots i el sr. Retor, 
exortaven a penitencia; i algúns xiquets i xiquetes anaven plorant, vestits 
de penitents. A l'aplegar la provessó a la Parroquia, el Retor acabé ab una 
plática, cridant a penitencia en este temps tan própi per ésser primer 
dumenge de Quaresma. A l’endemá, es comencé una solemne rogativa de 
matí i de tarde, sense alcanzar l'aigua fins el 12 maig, dumenge de l’Ascen- 
ció, en que es va fer la festa i es fa a la Verge tots els anys; pero, encara, 
que no hi ha novena, en este any el Retor determiné fer-la, per a vore si 
alcan^aríem dit benefici; i en efécte, ais tres díes del novenari comencé 
a ploure tan benéfica i abundanment, que ningú dubtá que era cosa mara- 
vellosa. Agrait el poblé a tan gran benefici, es tractá de pujar la Imatge de 
Ntra. Senyora a l'Ermita, i es virificá el día 20 de maig. Despunté tan ale
gre día, i a les quatre del matí sortí la provessó de la Parroquia, i donant 
la vólta peí póble passá a la eixida peí pónt, aon el Retor va fer una ten
drá despedida, i també un xiquet vestit d’angel, en nom de tot el póble; 
i en arribar la provessó dalt de la montanyeta, es trové ab la que sortí 
de l'Ermitóri portant al Mártir S. Sebastiá. Aquí parlé altra vóltra el 
Retor, qui també feu el sermó en la Missa Major que es canté en l’Ermi- 
tóri; acabant la festa ab unes solemnes Vespres per la tarde; i es retirá 
el póble de Vinarós, guardant imborrable memoria d’este día per a tota 
sa vida. Alabat siga el Senyor que tan felissos díes concedix ais póbles 
que creuen. Vinarós, 1 juny de 1850. J. Batiste Maspóns, pvre». (1)

Tot fon d’acórt ab l’Ajuntament, com consta en les actes municipals.
A 5 de setembre següent, la Direcció general de comunicacións dis- 

posá que es construirá una torre telegráfica damunt del campanar de la 
Parroquial; mes, l'autoritat eclesiástica s’oposá, a causa deis perills per 
al própi campanar i per a la iglesia; i no es porté a efécte.

Havem vist en els cinq anys anteriors com la gran figura de Costa 
i Borrás comen?ava a destacar-se en la societat espanyóla. Vinarocenc de 
cór, aprofitá tota la seua influencia per a conseguir portar a la realitat 
1 antic ensómmi del pórt, que, ja semblava irrealisable. Els eféctes de la 
seua intervenció comentaren a vore's des de l'any 1851. El día 11 joriol 
de dit any es presenté en la Vila l'inginyer D. Manuel Caravantes, nome- 
nat per l'inginyer Quefe del Distrit D. Lucí del Valle, segóns orde del 
Govemador de la provincia, a fi d'alqar el plano del molí, cósa que va fer

(1) En este document veem per primera vegada el titol d’Arcipreste al Retor 
de Vinarós.
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tot seguit. El día 17, dit inginyer va reconéixer les pedreres del Puig, de 
la Ñau, i de la Sérra de l’Ermita. Y el 18, sen torné a Valencia, a forma- 
lisar la Memoria i portar avant els trevalls preliminars.

L'espenta efica? ja estava donada. A la década següent sería la inau- 
guració de les obres del molí.

El día 6 d’agost de dit any 1851, en les corregudes de cavalls que 
acostumaven celebrar els llauradors per la festa del Salvador abáns de la 
provessó, resulté atropellat un jove de 25 anys, fill d'Algimia de Almo- 
nacid, qui havía vingut a Vinarós a vendre gaiatos; les ferides foren tais, 
que morí a 1'aplegar a l'hospital. Des de eixe any en avant, ja no s'han 
celebrat mes corregudes.

En eixe any, l'Ajuntament formé expedient per a la venta de les fin
ques de Própis, Molí den Tarragó i forns deis Alfacs i el Nóu. Era Alcalde 
«Corregidor» D. Josep Galiana, conforme a una R. 0. de 29 desembre de 
1850. En el 51 torné a ocupar l’alcaldía D. Agustí Ballester, qui seguí en el 
cárrec per tot l'any 52. El forn deis Alfacs (o carrer S. Joan) passá a pro- 
pietat particular de Pasqual Esparducer, per 11.760 rs.

Només contava el rellónge del campanar 33 anys, quan ja estava tan 
envellit que fon precisa la sustitució, acórt que prengué l’Ajuntament en 
27 setembre de 1850. Es van pressupostar 9.000 rs.; i per subasta s’ad- 
judicá l'óbra al rellonger Josep Verdú i Carbonell per 8.000 rs. i el rellón
ge vell. En 1 d’abril de 1852 s'estrená el rellónge nóu, qu’es Tactual.

Un mes abans, en 27 de febrer, Pau Gonel, Josep Pérez i Domingo 
Bover, van solicitar la construcció d'una plassa de bous en el llóc que 
ocupava el Fort de la Constitució, junt a la platja del Clót. Allí s’al?á 
el primer tauródromo al cap de déu anys, en el mateix llóc que ocupa 
Tactual; pero, aquell, sense pretensións, només com a plasmació moder
na de I’antiquíssima afició vinarocenca.

El día 11 d’abril (1852), morí el últim Retor Cavaller de Montesa 
que ha regit la Parroquia de Vinarós, Fra D. Agustí Vaquer. També fon 
l’últim Prior del Temple de Valencia, cárrec important que eixercí junt 
ab el de Retor de Vinarós. Durant 32 anys estigué al front del curat d ani
mes de la nostra Vila, i son recórt ha aplegat viu i amable fins ais nostres 
dies, atribuínt-se-li per la gent del poblé, coses extraordinaries. (1)

L’ex-convent de S. Agustí, conforme s'havía demanat uns anys arrere, 
s’habilitá en els baixos per a la venta de carn i peix, i allí es traslladaren 
carnisseríes i peixcateríes en 11 d'abril de 1853. (2)

Comencé l'any 1854 ocupant Talcaldía D. Josep Galiana, el qual fon 
nomenat en 2 de mars, Jutge de 1.a instancia i Talcaldía quedé a cárrec 
de D. Fernando Zanón. Este senyor, segurament per a deixar memoria

(1) Es ben digne, el Retor Vaquer, d’ocupar un llóc en el Panteón d’Ilustres 
que Vinarós deuría alejar a la memoria deis seus filis notables, i deis que no essent 
vinarocencs de naiximent ab l'amor de Vinarós han perfumat la scua propia vida 
i notabilitat.

(2) Tal llóc han ocupat, fins que damunt d'ell s’ha construit el mercat de 
nóva planta en nostres díes.
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de son pas per la Casa Capitular, no trová altre mig que canviar tots els 
noms deis carrers de la Vila, sense dixar el nom de cap Sant, sense tindre 
en cónter el fracás deis de l’any 42. Només respecté el de San Sebastiá. 
La llista del canvi no tenía ni cap ni centener, pero li sobraven ridico- 
leses, com les de anomenar carrer «de la Lluna», al de sta. Mónica; «del 
Clavell», al de sta. Rita; «de la Fonda», al de sta. Ana; «del Coronel», al 
deis Sants Metges; «del Poli», al de sta. Bárbara; plassa «de l’Artiller», 
a la del Santíssim, i «la Valentina», a la de S. Valent...

La ridícola animositat de Zanón contra els Sants, li fon pagada peí 
nóu Pronunciament, ocorregut el tercer dumenge de joriol, festa de 
S. Valent, tirant-lo de l’alcaldía. Tot l’Ajuntamcnt fon destituít, i canviat 
tot el personal per altre de incondicionals de la nova revolució; i la Junta 
de Salvació que es formá, posá al front de ¡'alcaldía a D. Joan Uguet. Ai- 
xina repercutía aquí el nóu Pronunciament militar, altra vólta a favor 
d’Espartero i de les Córts Constituients, ben prónte ametrallades i disól- 
tes per O’Donell.

Com si les calamitats politiques no foren prou, aparegué el cólera 
morbo per acabar d’apanyar-ho. Revolucionari i tot, l’Ajuntament de la 
Vila encara no confonía les idées de política i religió; i aixís, d’acórt ab 
el Clero, el día 23 d’agost, ab gran acompanyament de poblé, es trasla
daren els comissionats a l’Ermita per a baixar a S. Sebastiá i demanar-li 
son auxili contra la terrible epidemia.

A les sis del matí baixava la provessó de l’Ermita, arrivant a les vuit 
a la Vila, carrer de Cálig, front a la casa de la viuda de Joan Bte. Escri- 
vano, aon esperava el demés Clero, Ajuntament i el poblé en pes. Allí, la 
Imatge de S. Sebastiá es posá en una taula, i el Retor mossén Vicent 
Piñón feu un discurs manifestant la fe tradicional de Vinarós en el Sant. 
Enseguida s’organisá la provessó que aná per la plassa del Salvador, 
Socos, S. Antoni, platja, S. Agustí, Major, acabant en la Parroquial ab 
grans vítors.

El día 26 comencé un solemne Novenari. El primer cas de cólera es 
presenté en la Vila el 2 de setembre i l'ultim fon en 20 d’octubre, morint 
en tal espai de temps 77 persones, o siga un terme mig de tres defuncións 
per cada dos díes. El 21 d’octubre es canté solemne Te-Deum, per vore's 
la Vila lliure ja de la terrible pesta que estava assolant a molts póbles.

A fí de que’l poblé puguera exteriorisar el seu entusiasme per mig de 
festes de carrers en acció de gracies, el día 27 d’octubre acordé l'Ajunta- 
ment, en unió del Retor, que S. Sebastiá no sería traslladat a l’Ermita 
fins el día 20 de novembre.

Comencé les festes l’Ajuntament el dumenge día 29 d’octubre, ab 
Missa Solemne en la Parroquial, a honor de la M. de D. de la Misericor
dia, S. Sebastiá i S. Roe, predicant el Retor. Per la tarde, Provessó gene
ral, ab les tres Imatges, acompanyant la música i assistint mes de dos 
cents hómens portant atxa.

Día 1 de novembre, funció religiosa del carrer de S. Sebastiá, predi
cant mossén Batiste Maspons. Día 4, festa deis fusters a S. Josep, ab
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Missa Major, sermó per l’exclaustrat franciscá P. Sebastiá Roso, i proves- 
só general, concurrint els fusters de blanc, de ribera, de carros i tonellers. 
Día 5, festa deis llauradors a la Patrona; en la Missa Solemne predicá 
mossen Carlos Puchol; es van disparar tres traques i fusilería; a mig día 
es donaren calderes d’arrós ais pobres; Provessó general ab número 
extraordinari de llums; per la nit, al baleó de la Casa gremial del Sal
vador, es feren pantomimes de sombres —precursors del cine,— i ball 
de juglá.

Díes 6, 7, 8 i 9, festes ab Missa Major, deis carrers del Roser, S. Vi- 
cent, Angel i sta. Rita.

Día 11, festa del carrer S. Francés en la iglesia de l’exconvent, pre- 
dicant mossén Puchol. A Faltar major es colocá la Puríssima, S. Francés 
i S. Pasqual. Per la nit, juglá i fócs.

Día 12, festa de la Marina, en la Parroquial, predicant el P. Roso. 
Durant la Missa Solemne es van disparar tres traques i tres canonades 
en la plassa, ab un cañó del calibre 6, que ocasionó molta trencadissa de 
cristals. A les dotze, diñar ais pobres en la plassa de S. Agustí, aon havíen 
posat a la porta de l’ex-convent, un gran altar ab les Imatges de S. Sebas
tiá, S. Pere i S. Télm. Per la tarde, Vespres a gran orquesta i Provessó 
general ab la Imatge del S. Sebastiá de l’Ermita, presidint l’Ajuntament, 
acompanyat d’un piquet de Nacionals que anaven fent descárregues; 
aiximateix disparaven dos canóns situats al péu del campanar i al Fortí 
de S. Antoni, i ademés cinq traques; en la plassa Parroquial, en la de 
S. Antoni, al Fortí, davant Faltar de S. Agustí, i altra vegada en la plassa 
Parroquial a Fentrar S. Sebastiá en la Iglesia.

En Faltar de la plassa de S. Agustí, es van fer sombres xinesques i 
juglá, per la nit, com s’havía fet en la vespra.

Del día 13 fins al 17, seguiren ab Missa i juglá, les festes de la plassa 
S. Valent, carrer Socos, S. Gaetano, S. Domingo i plassa de S. Agustí.

El día 18, festa de les fadrines a la M. de D. de la Misericordia: Missa 
Major a tota orquesta i sermó; per la tarde, Provessó general de la 
Patrona, ab xiquetes vestides de blanc que anaven tirant flors i versets.

Día 19, festa del Clero al Santíssim Sacrament: Missa a gran orques
ta i sermó que predicá el Vicari mossén Sebastiá Brau. A mig día, almoi- 
nes de dos quinsels ais pobres i ais presos. Tarde, Provessó general, molt 
vistosa, ab xiquets vestits de pelegríns, angels i soldats románs armats, 
i xiquetes de verges, ixint les Imatges de S. Vicent, S. Isidro, S. Roe, 
S. Valent, Sant Sebastiá de FErmita, Ntra. Sra. de la Misericordia i el 
Santíssim Sacrament. Presidí FAjuntament i hagué música, dos juglars i 
traques.

Conforme s’havía acordat, el día 20 fon el retórn de Sant Sebastiá 
a l’Ermita, verificant-se a les cinq del matí ab extraordinaria emotivitat. 
En el Santuari es celebró Missa Solemne, ab sermó i música, assisténcia 
de l’Ajuntament, autoritats i gran concurrencia de poblé.

A l'any següent (1855), ab les mateixes formalitats i solemnitats de 
l'anterior, es tornó a baixar de FErmita a S. Sebastiá, en rogativa també
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contra el cólera; va permaneixer el Sant Patró en la Parroquial fins el 
13 de novembre en que fon retornat al Santuari. No havem vist noticies 
de cap invasió colérica en la Vila en eixe any.

En el mes de joriol del mateix any fon beneída la part d’aixample 
agregada al Cemetéri de S. Gregóri, ja acabades les obres. L’aixample, a 
instancia de la Junta de Beneficencia, s'havía acordat l'any 1851; s’adqui- 
riren els terrenos necessaris en dit any i en els 1853 i 55, en quin mes de 
juny s’aplegá al cap de les obres.

En este any 1855, van haver tres alcaldes: Domingo Adell, Josep 
Gil i novament Joan Uguet, el del Pronunciament de l’any anterior.

Cu.
<G£ yco ; 1

%DEM^

CO
"O)
*
>



CAPITOL X.-( 1855-71 ; 1817-72)

Celebrado del Dogma de la Puríssima. Resserva del Sm. en S. Francés 
Reconstrucció d’altars en S. Agustí. Fundado de les Conferencies de 
S. Vicent de Paul. L'Obra del Catecisme. L'orgañíste Argemí. Funda- 
ció de la Cofraría del Carme. La campana de Costa i Borrás. Capella 
del Cementri de S. Gregóri. Célebre Missió de Sanz i Forés, qui funda 
la Congregado de les Esclaves. L'Ajuntament felicita a l'Arquebispe 
Costa i Borrús. Les monjes de la Consolado i l'Hospital. La «Miner
va» del Santíssim.

Cóses de VErmita (1817-72): La «redonda» invadida. Altars de S. Josep 
i del Roser. Les pintures al frese, de Oliet. Emoluments i obligacións 
de Vermitá.

Vinarós celebrá solemnialment la Definido Dogmática de la Inma
culada Concepció de la Verge María, en la festa de S. Joan de l’any 1855. 
Per la vespra, día 23, hi hagué en la Parroquial solemnes Vespres i 
Completes, gran vól de cámpanes, i per la nit llumenaries en tota la po
blado que volía demostrar l’entussiasme que sentía per la consagrado 
del gran Mistéri mariá que Vinarós venía adorant i defenent des de 
de quatre segles abans.

En despertar el día 24, es va vore l'adhessió popular adornant les 
fatxades de les cases com en festa extraordinaria. En la Parroquial fon 
colocada la Verge Inmaculada a l'altar major, baix majestuós doser, 
tenint ais costats a S. Joaquim i Sta. Ana. La Missa Solemne es celebrá 
ab exposició de S. D. M.; feu el panegiric un Reverent del Clero, i s acabá 
cantant-se el Te-Deum. El testic presencial Oliver, a qui devem els detalls 
de casi tot este capítol, (1) escriu que’l poblé omplía la iglesia de gom 
a gom.

mes

Per la tarde tingué llóc una Huida provessó, a la que assistí gran 
concurrencia de persones «de totes classes i opinións polítiques». Davant 
de la Puríssima, portada per quatre sacerdots, anaven xiquetes vestides

(1) Arxiu parroq.: «Mesa revuelta» «Noticias históricas», «Diferentes noticias» 
m. s. de Oliver; «Llibre de acorts» parroquial.
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ab túnica, vél blanc i llassos blaus, portant al cóll la medalla milagrosa 
i a les mans un emblema de la Verge. Presidí l’Ajuntament.

Ais pobres se’ls obsequié ab una almoina consistent en un pa i me-

El día 8 de joriol, celebré aiximateix el Dogma de la Inmaculada, la 
Tercera Orde franciscana en la iglesia de l’exconvent de S. Francés, ab 
gran magnificencia. Dita iglesia ab motiu d’esta festa, restablí la Resser
va del Santíssim Sacrament, que no tenía des de la cx-claustració.

El bo d’Oliver, en la descripció inflamada que feu de tais actes, acaba 
ab unes frasses que revelen ben al viu l'estat d'aquella época: «en prémi 
de tot, —diu,— que tornant tots al bon camí, acabe el castic que Deu 
mos envía per nóstre descarrilament, i vixcam en pau i com germáns.»

Com ja queda historiat, al temps de la ex-claustració, la iglesia de 
S. Agustí quedé sense un altar, i serví sucessivament de quartel, maga- 
sem, presó i escoles. Al front de dita iglesia quedé l’ex-claustrat P. Agustí 
Ribera, com a Mestre de párvuls, qui hábilment conseguí de l’Ajunta- 
ment, en 1843, l’habilitació d’un primer altar per a dir missa i catequisar 
ais xiquets. Póc a póc, ab l’ajuda del poblé, aná refent la iglesia des de 
que en 1847 s’obrí al cuite públic. La Parroquial li va tornar el Cós de 
Sta. Victoria, el Nasareno i dcmés Imatgcs; i contribuí a la reconstruc- 
ció, cedint-li Faltar de S. Cristófol per al Tabernacle de la Capella de la 
Comunió, i Faltar de S. Pasqual per al Nasareno i el Cós de Sta. Victoria.

En 1855, tenía ja S. Agustí sét altars construíts, i pugué celebrar la 
Semana Santa per primera vegada, encara que com una sombra de l’antic 
esplendor, pos les grans provessóns eren ja cósa de la Parroquial des de 
la ex-claustració.

Ja només faltava un altar major digne, pos el que existía provisional- 
ment era fet de trósos de retaules que s’havícn pogut arreplegar. En fe- 
brer de 1856, el P. Ribera demaná permís al Governador Eclesiástic de 
Tortosa, per a la construcció del nóu altar major. Les obres es van mam- 
pendre deseguida resultant el magnífic altar ab la gran escultura de 
S. Agustí que avuí admirem.

El mateix any 1856, a 19 de novembre, fundaren en la Vila la Confe
rencia d’hómens de S. Vicent de Paul, D. Baltasar Piñol, D. Josep Escri
bano, D. Josep Oliver, D. Josep M.a Quadrado (de Palma de Mallorca), i 
els preveres mossén Joan Bte. Maspons i mossén Joaquim Gombau, ele- 
gint-se ais tres primers President, Tesorer i Secretan, respectivament. 
El Concell general de les Conferencies, en 29 juny de 1857, acordé la 
agregació de la de Vinarós; lo que ho comunicá el Concell Superior de 
Madrid, donant-se cónter en la Conferencia del 5 de joriol. El día 19 del 
mateix mes, es consagré la Conferencia vinarocenca ais Sms. Córs de 
Jesús i de María; i en 17 d’octubre, fundé una escola de Doctrina Cris
tiana en la Capella del Calvari, en la que s’allistaren 434 xiquets que 
concurríen els dillúns, dimecres i divéndres, en ferse de nit, actuant de 
mestres algúns socis d'honor i actius.

L'Arquebispe de Tarragona Costa i Borrás, que feu la entrada oficial

tálic.
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en la Arxidiócessi el día 3 de novembre d’aquell any (1857), dins del 
teix mes, día 24, enviá la seua benedicció a la Conferencia, concedint 80 
díes d'Indulgencia per cada acte de caritat que feren els sócis de Vinarós. 
Igual va fer el Bisbe de Tortosa D. Gil Esteve i Tomás, el día 22 giner de 
1858, concedint 40 díes d’Indulgencia per cada acte de caritat, i altres 40 
per cada vegada que’ls sócis es dedicaren a ensenyar ais xiquets de la 
Doctrina.

Al cap d'onze anys, la revolució de 1868 va disóldre eixcs Conferen
cies que no tenen altre fi mes que ajudar a la Humanitat desheretada, 
tractant ais pobres fraternalment. Passats dotze anys mes, tornaría a 
renaixer la Conferencia vinarocenca de cavallers.

La Conferencia de senyores de S. Vicént de Paul, es va fundar el día 4 
desembre de 1863, essent la primera Presidenta D.a Josefa Ballester, Vis- 
Presidenta D.a Palmira Febrer, Tesorera D.a Concepció Gil, i Secretaria 
D.a Concepció Esteller. Esta Conferencia subsistí a través de la revolució 
del 68.

ma-

Uns anys abans, en 30 maig de 1858, s’inaugurá també en la Vila la 
Obra Santa del Catecisme, baix la direcció de la Junta Subalterna d’esta 
Arciprestal, conforme a les disposicións del Bisbe de Tortosa. Les comis- 
sións catequístiques es formaren ab eclesiástics i seglars de la Conferen
cia de S. Vicént de Paul que ja s’havía avangat a l’Obra en un any. La 
catequessis deis xiquets s’implantá en les iglesies de S. Francés, S. Agustí, 
Sta. Magdalena, i Calvari; la de xiquetes en la Parroquial.

Per tais anys exercía el carree d’organiste i Mestre de Capella Fran
cés Argemí Casamada, qui en 1859 passá a organiste d’Alcalá. D'acórt 
Ajuntament i Clero, donaren el cárrec a Geroni Perera, en 12 d'agost de 
dit any. Al póc, l'Argemí desitjant tornar al seu poblé, permutó ab Perera, 
i s’encarregá novament de l’órgue i de la Capella de Vinarós, fins la seua 
mort que ocorregué 28 anys mes avant.

El día 15 giner de 1860, es constituí canónicament en la Parroquial, 
la Cofraría de la Mare de Deu del Carme. La ceremonia tingué llóc per 
la tarde, en Faltar de S. Valent, i ofició el Provincial de la Orde deis Car- 
melites Fra Vicént Rubio, ab l’Arcipreste mossen Piñón, vestint acte se- 
guit l’Escapulari gran número de devóts.

La campana gran refundida l’any 1849, ara fon refundida altra vólta 
l'any 1861, a despeses de l'Arquebispe Costa i Borrás. El día 16 de joriol 
arrivá a la platja del Barranc, el llaud que portava la campana, patronat 
per Francés Forner, isant tot seguit la bandera espanyola i la d’esta ma
trícula. El patró passá a donar avís al Retor i a l'Alcalde. A l’endemá, 
a les sis de la tarde, carregada la campana sobre dos carros units, —deis 
de pipes de vi,— adornats ab banderes, es traslladá cab a la plassa Parro
quial, no permitint l'entussiasme popular que s'utilisaren cavalleríes, 
sino que posaren ais carros una corda a la que s’agarrá una gran multitut 
d'hómens. Aixina, acompanyats de gran gentada, del juglá i de la música, 
van donar la vólta pels carrers de S. Sebastiá, Alcanar, S. Cristófol, plassa 
Parroquial, Major, Travessía, S. Antoni, Socos, Salvador, i Cálig, fins la
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casa de D. Josep Meseguer, (cunyat de l'Arquebisbe). Allí es vitorejá a 
Vinarós, a Costa i Borrás, a l’Ajuntament i al Clero; i seguidament fon 
traslladada la campana al péu del campanar.

El día 19 per la tarde, l’Arcipreste beneí la campana ab tota solem- 
nitat, i en acabant fon pujada a la torre per mig deis aparells marítims 
convenienment dispostos que permitiren fer-se la operació «ab asom
brosa brevetat». Colocada la campana en son llóc, tocá la música i es 
tiraren confits en abundancia des de'ls balcóns de les cases Capitular i 
Arciprestal. Fon un día de festa popular, pos fins els trevalladors d'arts 
i oficis van suspendre el trevall; la plassa Parroquial ofería un cólp de 
vista magnífic, adornada ab mes de 40 banderes deis barcos de la ma
trícula. A la benedicció assistí la Corporació Municipal i demés autoritats 
militar, de marina, etz.

La campana té grabada aquesta inscripció: «El Ayuntamiento, el 
Clero y la villa de Vinaroz, siguiendo las piadosas huellas de sus mayo
res, ofrecen, dedican y consagran a S. D. M. en el Augusto Sacramento del 
Altar, esta campana que ha sido refundida en la Ciudad de Reus en el 
año 1861 por disposición del Ecmo. Sor. Arzobispo de Tarragona natural 
de dicha villa.» Y també: «Este trabajo ha estado a cargo de José Pome- 
rol y Ramón Pomerol hijo, en cuya fábrica se ha purificado y mejorado el 
antiguo metal. Pesaba antes 33 quintales 1 arroba 13 libras catalanas, y 
ahora 35 quintales». Ostenta ademés els grabats de una Custodia, S. Jo
sep, S. Pere, la Verge, i els escuts de l’Arquebisbat de Tarragona i de la 
Villa de Vinarós.

Des de la guerra carlista deis sét anys, en que la Capella del cemen
ten vell de S. Miquél fon terraplenada i utilisada per a l'artillería, el 
Sant Crist de l'Agonía que allí es 
Parroquial. L’any 1861 es comengá a construir la Capella del Cementen 
nóu de S. Gregóri; i acabada la obra en 1862, an ella es traslladá el Sant 
Crist, organisant-se una provessó fúnebre que sortí de la Parroquial a les 
tres de la tarde del día 25 de mars, assistint ab el Clero, l’Ajuntament i 
gran concurs de poblé. Arrivada la provessó al Cementen, l'Arcipreste 
mossén Piñón beneí la Capella, es colocá el Sant Crist de l’Agonía a Pai
tar, i acabá la córprenedora ceremonia ab 
dament va pronunciar el mateix Retor.

Al se’n demá es celebré allí la primera Missa, que fon a intenció de 
Nicolau Ballester.

Data memorable dins l'orde religiós es la del 7 al 25 novembre de 
1863, en que es celebré en la Vila una gran Missió, i quedé instituida la 
popularíssima Congregació de les Esclaves de la Mare de Deu deis Do- 
lors, formada per fadrínes.

Dirigí la Santa Missió el allavóns Canonge Lectoral de Tortosa Dr. 
Benet Sanz i Forés (qui mes avant fon Cardenal-Arquebisbe de Sevilla); 
eren ab ell, els missioners, mossén Villuendas (Retor de Vilarreal), mos
sén Ramos (Retor de Ribesalbes), i mossén Castelló (Retor de Onda). 
El día 7 —dissabte:— a les sis de la tarde, fon la entrada de la Missió

havía sigut traslladat a lavenerava

oració fúnebre que senti-una
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peí Camí del Pont; allí els missioners van besar térra i s’orpa ' ' 1 
vessó de rogativa, portant el pendo de la Verge dels’Dolorl elDrTií 
i Porés. La provessó moh numerosa i presidida per l'Ajuntament ab son 
alcalde D. Josep Rafels García, seguí peí carrer S. Cistófol a la plassa 
del Salvador, donant la vólta de costum fins la Parroquial, aon mossén 
Villuendas llegí el Decret missional del Bisbe de Tortosa Dr. Benet Vi- 
lamitjana; i a seguit, el Dr. Sanz i Forés pronuncié el primer sermó.

El día 24 es celebré un Combregar General, portant la Comunió a 
quinze malalts i sis presos; fon presidida esta provessó eucarística, per 
l’Ajuntament.

El mateix día aplegá el Bisbe Vilamitjana peí Camí del Pont; i el 
25 celebré la Missa de Comunió General, predicant el Doctor Sanz i Fo
rés; reberen la Comunió 411 hómens i 1.500 dones, durant tres hóres la 
grandiosa solemnitat.

Com a final, presidint el Bisbe, es celebré una gran provessó ab el 
quadro de la Mare de Deu deis Dolors, Patrona de la Missió. Dit quadro 
fon colocat en el canzell de la Iglesia i es declaré establida la Congregació 
de les Esclaves de la Mare de Deu deis Dolors, formada només per sol- 
teres.

Els díes 26 i 27, el Dr. Sanz i Forés doné Eixercicis Espirituals a les 
fadrínes que es van inscriure en la Congregació de les Esclaves.

Deis sermóns missionals ne predicó 30 el Dr. Sanz i Forés. 17 mos
sén Villuendas, 6 mossén Casteiló, i 5 mossén Ramos. La concurrencia 
fon tan extraordinaria que, de nit, havíen d’estar obértes de bat a bat 
totes les portes de la Iglesia, perque quedava gent al carrer. Per a les 
confessións s'emplearen els 4 missioners, 14 capelláns forasters, i 17 de 
la Vila.

A l’any següent moría en Tarragona el mes ilustre fill de Vinarós, 
l’Arquebisbe Costa i Borrás. L’Ajuntament de la Vila, vintivuit díes abans 
de la mórt del gran patrici, li envié una encesa felicitació per haver con- 
seguit de la Reina l’enyorat Pórt; document que copiem iidelmcnt sense 
girar-Io. En la cobérta hi ha inscrit: «Felicitación al Exmo. e Ilustrísimo 
Señor D. José Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de Tarragona, la muy 
noble y muy leal villa de Vinaroz». Y a l’interior diu: (1)

«Al muy respetable, muy querido y venerado hijo de Vinaroz, el 
Exmo. e limo. Señor D. José Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de 
Tarragona, sus compatricios agradecidos. = Exmo. e limo. Sr. = La Vil
la de Vinaroz, cuyo mejor timbre y gloria es el contar a V. E. lima, en el 
número de sus hijos, está hoy de plácemes y enhorasbuenas y acude pre

rendir a V. E. lima, el justo y debido tributo de su gratitud, por
el motivo de sus alegrías. = El

surosa a
la parte tan principal que ha tomado en 
importantísimo proyecto del Puerto de esta Villa, ya de siglos concebido 
y por el cual tan constantemente se ha suspirado, ha sido por fin acep
tado por el Gobierno de S. M. (Q. D.G.) y acordada su realización. La po

li) L’original d’este document es conserva en l'Arxiu parroquial de Vinarós.

26
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derosa iniciativa de V. E. y sus altas y eficaces recomendaciones secun
dadas y coadyuvadas por los nobles y generosos esfuerzos de otro dig
nísimo compatricio, el actual Diputado a Cortes D. Manuel Febrer de la 
Torre, han conseguido que esta Villa espere ver en breve realizada la 
interesantísima obra que por tantos y tantos años había sido el dorado 
sueño de sus mayores. = JJnido ello a la también decretada carretera a la 
Serafina, que ha de empalmar con la de S. Mateo a Morella y Aragón, y a 
otras obras de gran interés, cuya realización también es de esperar, augu
ran a esta Población un porvenir de esplendor y prosperidad, y la Marina 
se alzará de su postración, el Comercio de su abatimiento y la Villa toda 
experimentará los grandes beneficios consiguientes a tales mejoras que 
han de cambiar por completo la faz de ella. — Honor pues y gloria al 
eminente y respetabilísimo Prelado que es ya de por sí el honor y gloria 
de la Villa; y honor y gratitud también al otro noble y digno patricio 
que tanto se interesa en unión con el mismo por el bien de ella. Empero 
V. E. lima, ha expresado una gran verdad al decir «que conviene no dor
mirse sobre los laureles». En efecto, Excelentísimo e limo. Señor. Se ha 
hecho mucho, pero falta aun mucho que hacer. Sin embargo Dios ha 
bendecido ahora los benéficos esfuerzos de V. E. lima, y es de esperar 
los bendecirá también en lo venidero. Con la protección, pues, de V. E. 
lima, con la intercesión de los Santos Patronos y la bendición y favor de 
Dios, espera la población toda conseguir por el tiempo cuanto la pueda 
convenir; y la actual generación y las futuras transmitirán por ello, una 
tras otra el glorioso nombre de V. E. lima, a la posteridad lleno de respe
to y veneración y rodeado de esplendentes e inmarcesibles laureles. = 
Dígnese V. E. lima, acoger con benignidad esta entusiasta y cordial mues
tra de gratitud que le dirige la Población entera, ínterin invoca sobre 
V. E. lima, todas las bendiciones del Cielo y ruega postrada a sus pies 
le conceda la suya paternal apostólica. = De V. E. lima, muy apasionados 
compatricios, muy sinceros admiradores y respetuosos servidores. = Ca
sas Consistoriales de Vinaroz, 17 Marzo de 1864. = Exmo. Señor = El 
Ayuntamiento, Antonio Sorolla, Juan Esparducer, Joaquín Querol, Igna
cio Rico, Agustín Gerada, Estanislao Uguet, Fernando Miralles, Agustín 
Giner, Francisco Gombau, Agustín Mariano, Domingo García, Baltasar 
Jordán, Cristóbal Giner y José Reverter, Secto».

Al mes següuent, en 14 d’abril, passá a la Eternitat l’ánima de 1'in
mortal vinarocenc, quina memoria será eterna en el seu poblé, «propa- 
gant-se de generació en generació», com escrigué proféticament l'Ajun- 
tament de la Vila vintivuit díes abans.

En setembre de l'any 1865 es va embaldosar el pis de la Iglesia 
Parroquial, durant les obres fins al mes de novembre.

Per al millor servid de l’Hospital de Caritat, de tan gloriosa tradició, 
peró que sempre havía estat servit per particulars, ab molt bon acórt 
disposá l’Ajuntament de l’any 1867 contratar a les Monjes de la Conso- 
lació, de Tortosa. I a l’efécte, en la sessió municipal del día 25 d’abril, 
s'autorisá a l’alcalde Rafels García, per a que formalisara dit contrate.

I
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El día 1 de maig del mateix any, van arribar a la Vila les Monjes del 
benemérit Instituí de la Consolació, i s’encarregaren tot seguit de l’Hos- 
pital; dos d'elles eren pagades per l’Ajuntament, i una peí Bisbe de la 
Diócessi qui fea eixa caritat ais pobres malalts de Vinarós.

El contrate fon per a cinq anys, havent-se constituit una Junta de 
l'Hospital formada per D. Josep Escrivano i Ballester (President), 
D. Pascual Nebot (secretan), i vocals, mossén Sebastiá Brau, D. Aleix 
Querol i D. Joan Domingo Meseguer. L’Hospital encara estava en la plassa 
del Salvador.

A pesar del contráete, en la revolució de l’any següent (1868), la Jun
ta revolucionaria de la Vila despedí a les Monjes, quins bons oficis serien 
altra vóltra solicitáis només que mija dotzena d’anys mes avant. L’Hos
pital torna a quedar en mans de particulars, privat d’aquell notabilísim 
progrés hospitalari a benefici del pobres.

També a conseqüencia de la inateixa revolució del 68, capitanejada 
en la Vila peí segón Ayguals (Demetrio), trenca l'Ajuntament l’antiquíssi- 
ma costum de intervindre ab el Clero en el nomenament de Majorals de 
la Cofraría del Santíssim, a quines festes contribuía.

Per a tornar a reviure, encara que baix una altra forma, la mes vella 
Cofraría que ja existía en la primitiva iglesia parroquial, l’Ecónomo 
mossén Gabriel Cardona solicita en 30 setembre de 1871, la observancia 
en la Vila del Reglament de la Cofraría de Jesús Sacramentat, titolada 
«Minerva», erigida en 10 de maig de 1858 peí Bisbe de Tortosa Dr. Gil 
Esteve i Tomás. El 2 d’octubrc de dit any 1871, vingué de Visita Pastoral 
a Vinarós el Bisbe Vilamitjana, qui decreté a seguit de l’articulat de la 
«Minerva»: «Havent-nos presentat el precedent Reglament en esta Santa 
Visita, i examinat per Nos, l’aprobcm en quant hi haixea llóc en dret».

Erigida canónicament la «Minerva», el Rvent. Ecónomo, President 
nat, proposá al Bisbe la primera Junta Directiva, que fon aprobada per 
ofici de 11 desembre següent, formant-la: Vispresident, D. Baltasar Pi- 
ñol; Depositari, D. Josep Escrivano, i Secretari-Interventor D. Josep 
Oliver.

Des d’eixa renovado, es tornaren a nomenar Clavaris o Majorals del 
Santíssim en número de quatre, ab tots els drets adquirits anteriorment; 
i aixina seguix en nóstres díes.

Com a l’últim any de la década del 1870, es tanca l’inventari únic 
oficial que existix de l'arxiu municipal, i a tal década apleguem en este 
capítol d’orde religiós, dixarem constatat en resum lo que allí apareix 
inventariat respecte a l'Ermita deis Sants Patróns, junt ab lo que havem 
pogut escorcollar també per altres fónts.

La «redonda» de l'Ermita —de la que'n parlárem al tomo primer,— 
apareix invadida per algúns propietaris colindants, i l’Ajuntament obrí 
expedient per a depurar responsabilitats, l'any 1817. Aquell expedient 
ha desaparegut en temps posteriors. Tampóc es trova un altre expedient 
de l’any 1857, sobre invasió de terrenos comunals. Finalment, en els anys 
1871 i 72, consta en l’inventari un expedient d'arrcndament «de les térres
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de l’Ermita de la Misericordia» a favor de Miquél Ferrá, i altre d’aprémi 
contra el mateix.

Tot fa pensar que alguna ma interessada ha fet desapareixer eixos 
documents que podríen donar llum i fór?a legal al restabliment de la 
«redonda». Mes, les fites o mollóns antics, encara existixen avuí día, 
senyalant la extensió que la «redonda» tenía en altres temps.

L’Ermita adquirí en esta centuria dos altars mes, —ademes del de 
S. Pasqual—: el del Roser, I'any 1821, i el de S. Josep l’any 1824, fets 
construir per D.a María Francisca Corrau, viuda de Domingo Cavadés, 
com consta en les inscripcións deis mateixos altars. Sumen estos altars, 
ab els anteriors, els sét que subsistixen en la actualitat.

En la bóveda de la ñau hi han unes notables pintures al frese, que 
l’historiador de Morella Segura Barreda assegura son del célebre artiste 
morellá Oliet, com les de Termita de la Mare de Deu del Socos de Cálig. 
Ais arxius vinarocencs no havem trovat cap referencia sobre eixos freses 
notabilíssims. Mes, relacionant Taportació de Thistoriador de Morella, ab 
la inaugurado de Termita de Cálig, dona peu per a situar la época de tais 
pintures a la deis altars de la Viuda de Cavadés. En efécte: en una nota 
de l'arxiu parroquial de Cálig, signada peí Retor montessiá Dr. Frei Josef 
Blanch, consta que en 28 d’agost de 1826, beneí Tactual ermita de la 
Verge del Socos, construida en el mateix llóc aon eslava Tantiga capella. 
An eixa época, per tal, perteneixen els freses d’Oliét d’aquella ermita; 
d’allí vindría a pintar els de la nóstra. Els freses de les dos ermites son 
germáns: cósa que noten els ulls mes profáns en l’art pictóric, a causa 
del paregut notable d’uns i altres. (1)

En la sessió municipal de 28 febrer de 1846, consten les condicións 
ab que Termitá de la Misericordia obtenía el cárrec. Eren: «Emolu- 
ments»: Se li donaven de sóu 6 lliures; la mitat deis fruits recollits 
d'almoina en la Vila; també la mitat deis diners arreplegats en el bassí; 
els dumenges i festes en la Vila; el producte de les térres de sembrar. 
«Obligacións»: custodiar tot Termitóri i agranar-lo els dissabtes; cultivar 
les térres, recollir els fruits, i cavar els trones deis abres en paratges in- 
cults; entregar la mitat deis fruits de les térres al Clavari, a qui havía 
d'avisar els díes de la collita; entregar al mateix, la mitat deis diners i 
deis fruits recollits en la Vila els dumenges o en el temps de les collites; 
entregar també al Clavari, totes les dádives i almoines de diners, oli, 
cera, llana i demés, de tot lo qual havía de dur un registre; no podía 
dixar entrar en la «redonda» cap ganado, ni posar colmenes; devía con
servar, des de les últimes garroferes del mas «den Cerdá» fins les parets 
de l'Ermita, tot el camí.

(1) Oliet (Joaquim) es fill de Morella, i fon supemumerari de mérit de la Real 
Academia de S. Carlos de Valencia. Son també óbres del famós pintor, un «S. Ber- 
tomeu» en Benicarló; els freses de la iglesia de monjes clares en Castelló, i de la 
Parroquial d’Alcoy; el llens del camaril de Vallivana; un «S. Róc» en el Museu de 
Valencia; un «S. Francisco Xavier» en Morella; «S. Pere» i la «Puríssima» en Cinc- 
torres.
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Es demana una «Casa de Misericordia»; es venen finques de Própis per 
ais gastos; i no es realisa. Passa el Princep de Baviera. L'intent car- 
liste de S. Carlos de la Rápita. Isabel II concedix a Vinarós els titols 
de «Molt Noble i Lleal». Les aigües del riu Cenia. Pont, sobre el Ser
vó!. Venta de la Casa gremial del Salvador. La primera plassa de 
bous. Un Febrer de la Torre, Diputat a Corts. Es concedix, a la fí, la 
construcció del pórt. Circol Agrícola. Primer periódic. Aduana prin
cipal de Castello: Tempestat. Tranvía de la cantera i ferro-carril de 
comunicacións. La primera pedra del molí. Inondacio i estropicis del 
Servó!. Les naus de cabotatge: resum del segle.

Ocupá l'alcaldía, el día 13 d’agost de 1856, Francés Mayó en substi- 
tució de Josep Joaquim Meseguer. I vullgué portar a cap una gran obra 
a benefici deis vellets i deis órfens desamparats. A tal efécte, el día 23 
del mateix mes, l’Ajuntament dirigí a la Reina una solicitut, demanant 
la creació en Vinarós d’una «Casa de Misericordia», per a la que es desti
naría el 80 per cent de les finques de Própis venudes o que es vengueren. 
En 15 i en 24 de setembre, el Governador i la Diputació Provincial comu
nicaren a l’Ajuntament l'aprobació Real de tan lloables propósits.

En esta i les dos décades següents, es van vendre de Própis: l’Hostal 
de Pedra, Forn de la plassa, Forn del carrer Sant Tomás, Forn del carrer 
S. Joan, Forn del carrer Socos, Carnissería de dalt, Carnissería de baix. 
Casa Tavérna, Alfolí o casa de venta de la sal, Molí de’n Castell, Molí de 
les caixetes, Molí de’n Tarrago, Casa del Grémi de S. Télm, Casa del Gré- 
mi del Salvador, i Hostal del carrer Major (que donava, també, per rade- 
re de la primera casa, a la plasseta de la Comunió). El 80 per cent d’estes 
ventes formá un capital en lámines del Tresor, que produía una renta 
de 10.000 reais a l'any. Dita renta lañaren utilisant els Ajuntaments, i les 
lámines del Tresor anaren desapareixent per a pagar atrassos municipals 
de l'Hisenda Pública...

I la «Casa de Misericordia» no passá d’esser un bell ensomni.
L'Ajuntament de 1858 el trovem format per: Joan Bte. Rico, Alcalde;
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Cristófol Gaudí i Amado Viciano, tinents d’alcalde; i els regidors, Fran
cés Gombau, Francés Adell, Antoni Esteller, Pau Gonel, Nicolau Balles- 
ter, Agustí Boix i Antoni Brau. Eixercía de secretari Agustí Magriñá.

Les coses de la Sala de la Vila anaven marejades, i en les sessións 
es tiraven al cap l’alcalde i el primer tinent. Pero a tal estat de coses 
posá fí una R. O. del 22 d’abril, destituint a Rico i donant-li la vara a 
Gaudí.

A l’any següent, Vinarós torná a vore el tránsit d'una persona Real. 
En 28 setembre de 1859, passava el Princep de Baviera Maximiliá, qui 
fon respetuosament cumplimentat per les autoritats de la Vila. El Prin
cep descansé en casa de Juliá Mayo, que estava al carrer de S. Francés.

Les intrigues i revoltines de Taita política havíen tingut un parén- 
tessi l'any 1859, a causa de la guerra d'Africa mampresa per O'Donell, 
i en la que a principis del 1860 s’ompliren de gloria els 400 voluntaris 
cataláns acapdillats peí general Prim, apoderant-se per primera vólta de 
Tetuán i vencent en Wad-Ras. Tan gloriosa campanya acabé sense cap 
profit per a Espanya, ocasionant disgust general. Aixó fon lo que doné 
péu a un intent del Comte de Montemolín, —fill del primer Pretenent 
carliste,— per a apoderar-se del trono.

Montemolín —o Carlos VI— son germá Fernando, i el general Elio, 
passaren de Franga a les illes Balears, en inteligencia ab el Capitá Gene
ral d’allí, Ortega. Ab les tropes de les illes desembarcaren en S. Carlos 
de la Rápita, el día 2 d’abril, Dumenge de Rams, molt malinet; tele
grafiaren a les Juntes carlistes de Valencia, Barcelona, Zaragoza i Ma
drid; i el día 3 es dirigiren a apoderar-se de Tortosa; mes peí camí es va 
desfer la intentona per ella mateixa, pos en donar Ortega el crit de 
«viva Carlos VI», la majoría de les tropes que non’n savícn res, 
contestar «viva la Reina». El General Ortega, escapat, fon fet presoner en 
Calanda, i conduit a Tortosa, aon se l’afusilá el día 18. Els Infants Monte
molín i Fernando que anaven en una tartana, es refugiaren a Ulldecona; 
descuberts el día 22, foren traslladats a Tortosa; i d’allí, amnistiáis per 
la llur cosina la Reina Isabel II, el día 1 de maig se’ls transporté, junt ab 
el General Elio, al port francés de Port Vendres.

Alguna part li tocé a Vinarós en eixa aventura, cósa que dixá escrita 
el coetani 01 i ver d’esta manera: «Al mes d’abril de 1860, no recordant el 
día, es van presentar en esta, unes forces militars de diferents instituís 
de l’Eixércit. Ningú comprenía quina finalitat portaven dites fórces; van 
demanar racións i bagatges «inmediatament». Uns oficiáis preguntaren 
per la estació telegráfica, i es sab que van posar un parte dient: «Dolo
res ha parido». Enseguida sen anaren cab a S. Carlos de la Rápita, i es 
propagó la veu de que eren carlistes procedents de Palma de Mallorca, 
que havíen desembarcat en S. Carlos ab el General Ortega; que també 
havíen desembarcat i estaven en Ulldecona els Infants D. Carlos VI i 
D. Fernando, en companyía del General Elio; i els tres caigueren pre- 
soners, en quina captura prengueren part molt activa, la principal, Ba
tiste i Domingo Bover, i Agustí Safón. El General Elio fon conduit a

van
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Vinarós en la matinada d’un dumenge, i pres en la Casa Capitular; a 
l’endemá se'l van endur i no es va saver res d'cll. Este senyor s'aclamava 
de que li havíen robat son equipatge i un rosari beneít peí Papa i regalat 
a sa mare, que conservava rcligiosament. A Batiste Bover i Agustí Safón, 
en recompensa cls concediren un estañe a cada un».

Aixó es veu que ho escrigué Oliver passat algún temps, i per tal 
causa apareix certa confusió que queda aclarida ab la ressenya previa 
que havem fet, extreta del Diccionari enciclopédic Espasa.

En 1861 dona la Vila una nota de modernitat, posant rótuls de tau- 
lells a les entrades de la població i en els edificis públics, aixís com ais 
carrers i places que'ls ne faltaven o que s’havíen de renovar.

I atenent ais mérits que la Vila podía ostentar per la seua Ilealtat al 
trono i noblesa de carácter, en agost del mateix 1861 fon dirigida a Isa- 
bell II una exposició demanant-li el titol de «Molt noble, molt lleal i molt 
esforzada Vila»; firmaven, l’alcaldc Estanislao Uguet, regidor Joan Es- 
parducer, síndic Ignasi Rico, Retor Vicent Piñón, Vicari Sebastiá Brau, 
mossén Agustí Lluch, mossén Carlos Puchol, Francés Escrivano, Tomás 
Agustí Ribera, Agustí Adell, Manuel Febrer de la Torre, Secretan Joan 
de la Creu Cabello.

La Reina va atendré la justicia de la petició, i per R. O. de 10 desem- 
bre de 1862, comunicada el 14 al Governador de Castelló, es concedí 
a Vinarós el titol de «Muy noble y leal Villa», especificant els mérits 
adquirits en la guerra de Sucessió de 1704, en la de Independencia, i en 
la civil deis sét anvs.

L’antiquíssima qiiestió de les aigües del riu Cenia la tornem a trovar 
ara com incidentalment. El día 5 d’agost de 1862, el Governador de Tarra
gona oficiava al de Castelló, per a que avisara a Vinarós, Traiguera i 
Rossell, que’l día 25 s’havía de celebrar en Ulldecona una reunió de tots 
els que tingueren dret a les aigües del riu Cenia, a fi d’evitar les continúes 
queixes que dit Governador revía. El de Castelló oficiá a Vinarós, noti- 
ficant-li que si es ferien els seus drets, algara la oportuna reclamació.

Conforme a l'avís, l’Ajuntament nomená Comissionat de Vinarós a 
Tadvocat Domingo Adell, qui acudí a la reunió de Ulldecona el día 
senyalat.

Seguidament, Vinarós doná conter al Governador de Castelló, de 
que a la reunió de Ulldecona no havíen acudit tots els póbles afectats i 
convocats, i per tant no s’havía pogut celebrar reunió formal; que’ls de 
Ulldecona presentaren un projécte de reglament per a formar un Sindi- 
cat de Regants, del qual podríen derivar-se perjuíns a Vinarós. A l’efécte 
es recordava que en el segle anterior existía una acequia que, des de mes 
amunt del molí den Castell, anava l’aigua per entre els termes de Trai
guera i S. Jórdi, al de Vinarós; que en aquell temps ja es suscitá qüestió, 
i probá Vinarós Tus del seu dret des de mes de cent anvs abans; i es 
demostrá també que Ulldecona tenía dret a la mitat de les aigües que 
passen per davant del seu terme, i l’altra mitat correspón ais póbles de 
la ribera valenciana.
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No savem que la qüestió de les aigües del riu Cenia s’haixca mene-
jat mes.

En este any 62 sobria la carretera general a Marlorell en direcció 
de Ulldecona. Els empresaris d’estes obres construiren el pónt nóu sobre 
el riu Servól, a poca distancia del pónt vell —que algú ha escrit que 
data de l'any 1802, pero ho posem en dubte, pos en les Rogatives del 1700, 
(V. tomo I) ja es fa menció d'un pónt, i verdaderament el pónt vell té 
trassa d’ésser molt mes antic—. Es notable que, mentres el pónt nóu ha 
sigut alguna vólta destruit per les grans avingudcs del Servól, arrastrant 
fins al mar pedres de la sillería de cent arrobes, el pónt vell sempre ha 
permaneixcut intacte, sense ressentir-se sisquera.

De la Casa del Salvador, propietat de l’antic Grémi deis llauradors, 
sen parla per última vólta en eixe any 62. Per la inicua Llei de la Des- 
amortisació (1) se'ls llevá, ais mariners i ais llauradors, la propietat de 
les seus Cases Socials, posantles a pública venta. La del Salvador la 
comprá Sebastiá Jordán, ab la finalitat de que’ls llauradors no es queda
ren sense la tradicional Casa; i efectivament, en ella seguiren reunint-se 
els llauradors, mentres va viure el comprador. Mes, en morir el Jordán, 
com en el testament no havía fet constar tal cosa, els heréus sen van 
apoderar de la Casa del Salvador i la van vendre a altres. La organisació 
deis llauradors quedá des d’allavóns, completament desfeta en tots 
sentits.

L'afició vinarocenca ais bous, per a posar-se a tó ab les poblacións 
importants peninsulars, inaugurá en 1863 la primera plassa, construida 
de fusta, a la vora del mar en la partida del Clót, —conforme s'havía 
solicitat en 1852—. La primera correguda es celebrá el día 8 de setembre, 
torejant la quadrilla del «Relojero»; presidí la fcsta l’alcalde, i una gran 
concurrencia omplí la plassa de gom a gom.

Un aconteiximent polític d’importancia tingué llóc el mateix any: 
la unanimitat ab que Vinarós elegí Diputat a Corts a son fill ilustre 
D. Manuel Febrer de la Torre, descendent deis famosos «la Torre» que 
tantes vegades han aparegut pels capitols d’aquesta obra; perteneixía 
a la política conservadora, mes el votaren tots els deis partits contraris, 
a pesar de tanta lluita com sempre havíen sostingut; fon un eixemple de 
patriotisme digne de destacar-se.

Ja Diputat a Corts, Febrer de la Torre es posá al costat de son com- 
patrici l’Arquebisbe Costa i Borrás, ajudant-lo per a la consecució defini
tiva de l’ensomniat port del seu poblé. A l'any següent, en 9 giner de 
1864, aplegá a la Vila la joiosa noticia oficial de la aprobació deis arbi
tres per a les obres del molí; i ais dos mesos, en 5 de mars, la aprobació 
deis planos per a les obres i orde per a la subasta.

Pót suposar-se ben fácilment 1'alegría de Vinarós en vore sortir a la 
realitat el seu ensómni secular. El día 17 del mateix mars, l’Ajuntament

(1) El gran polígraf Menéndez Pelayo calificá a la Desamortisació de «inmenso 
latrocinio».
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en pie dirigí ais dos grans patriéis Costa i Borrás, i Febrer de la Torre, 
la entussiasta felicitació que havem transcrit al capítol anterior.

En eixe mes, es fundé una societat titolada Circol Agrícola Comer
cial, de la que fon President per espai de dotze anys seguits D. Josep 
Rafels García. El qual doné també a llum el primer periódic vinarocenc, 
en forma de semanari que porté per títol «El Progreso Vinar ocense-».

Per R. O. del 9 d’agost del mateix any, s'habilité 1’Administració 
d'Aduanes de Vinarós de segona classe, declarant-la principal de la pro
vincia de Castelló.

El día 1 joriol de 1865, entre les sis i les sét de la tarde, descarregá 
damunt la Vila una tempestat imponent. En mig d’espantosa tronada, 
caigué gran cantitat de pedra que arrasé les collites i va fer malbé els 
arbres. A l'Ermita deis Sants Patróns, penetré un rayo arrancant la bola 
de l’aranya de Faltar major i socarrant la balaustrada del presbitéri.

Conseguida, com s’ha dit, la realisació de les obres del pórt, totseguit 
comencé la febrositat de guanyar el temps possible, i s activaren els tre- 
valls per a 1'apertura de la cantera i construcció de la vía-férrea per al 
tranvía que havía de carrejar la pedra, indemnisant-se degudament ais 
propietaris deis terrenos ocupats per la dita vía. (1) El día 15 d’agost 
es van inaugurar les obres duna cosa i altra.

Cósa digna de notar-se: abans de que passara per Vinarós el tren
0 vía-férrea de comunicacións generáis, ja la Vila aprofitava el gran 
invent per a la construcció del seu pórt.

En la vía-férrea del tren, ja s’estava trevallant des de l’any anterior;
1 en 1867, es construía l'estació. (2)

Entre mig d’eixcs dates tingué llóc la triomfal inauguració de les 
obres del pórt. Fon el día 9 febrer de 1866. A les quatre de la tarde sortí 
de la Casa Capitular cab a les roques de Sta. Magdalena, I’Ajuntament 
presidit per 1'alcalde D. Batiste Agramunt, ab el Rvent. Clero i demés 
autoritats militars i civils, i persones notables de la Vila; seguía el poblé 
en pes, i precedía la banda de música municipal i la societat coral vina- 
rocenca que s'havía fundat a l'estil de les den Clavé de Barcelona; per 
cért que la Societat Coral de la capital catalana havía premiat a la de 
Vinarós, i esta ostentava en el seu estandart el lias de tan honrosa dis- 
tinció. (3) El patrici D. Josep Ráfels García fen un discurs enaltint la 
memoria del gran Costa i Borrás a qui es devía la consedó del pórt i que 
havía morí dos anys abans de poder tindre el goig de vore comentar les 
obres.

(1) Próp de la pedrera del Puig entre Bcnicarló, Calig i Vinarós, encara hi 
han ruines del pónt que per a dit tranvía es construí sobre el barranc del Surracs.

(2) En 20 d'octubre de 1848 circulé el primer tren d’Espanya, de Barcelona 
a Mataré; en febrer de 1851 s'inaugurá la segona línea, de Madrid a Aranjuez.

(3) En Barcelona havía fundat el célebre Clavé les primeres societats coráis 
d'Espanya, fea setze anys; en juny de 1864, organisá Clavé un concurs. acudint 57 
societats anomenades euterpenses, ab 2.090 coristes, i orquesta de 300 profesors, 
a quina solemnitat artística acudiría el Coro de Vinarós guanyant-se la corbata 
simbólica.
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Seguidament, ¡'Arcipreste Rvent, Piñón beneí la primera pedra, que 
pesava 144 quintáis, i fon tirada al mar, mentres es disparaven atrona- 
dors coets i es tiraven peladilles a la multitut.

La manifestació cívica retornó a la Casa Capitular, donant la vólta 
pels carrers de S. Josép i S. Francés; s’obsequiá ais convidáis ab un 
espléndit refresc, i peí baleó es van tirar ais manifestants gran cantitat 
de dolaos i confits.

Al cap de nóu mesos, el día 20 d’octubre a les tres i mija del matí, 
el Servól se’n ixí de mare, inondant el terme i la població, a la que des
pertó el toe d’alarma de les campanes. La impetuosa corrent destruí el 
pónt que s’acabava de fer per al ferro-carril, i el pónt nóu de la carretera 
general, no fent-li al vell mes mal que’l tirar-li les baranes. A Termita de 
S. Gregóri arribó l’aigua a sis pams d'algada. A la Vila entró Taigua per 
la carretera, Camí de la Mare de Deu, Carrero i carrer de Cólig. La inon- 
dació duró unes dos hóres, i no hi hagueren desgrades personáis.

Semblava com si una ancestral protesta del Servól per haver tardat 
segles en concedir-se el pórt de Vinarós, tinguera també el do profétic 
d’anunciar que aquella vía-férrea que s’estava construint al mateix temps, 
sería una enemiga de la prosperitat de la Vila. El gran progrés del ferro
carril passava per Vinarós com burlant-se del pórt i de la carretera a 
l'Aragó, que ja no anaven a tindre la utilitat que hagueren tingut anys 
arrere; per a no ésser el tren enemic del pórt, haguera tingut de vindre 
de l'Aragó, com la carretera secular ensomiada... Ara el tren desplanaría 
cab a altres pórts lo que havía d’haver enriquit el nostre.

Els eféctes d'eixa incompatibilitat es vegeren ben pronte en la ma
rina vinarocenca, a causa de que el trófec comercial fugía per les majors 
facilitats ferroviaries.

Un resum del moviment de les construccións navieres, des de comen- 
naments del segle, posa en evidencia tal afirmació:

En la primera década del segle XIX, es construiren en Vinarós per 
a la matrícula propia, 45 barcos de mes de 20 tonellades; entre ells hi 
ha que contar una goleta de 105 tonellades, de nom «Nuestra Señora del 
Rosario»; i que tenía per capitó a Joan Bte. Roso. (1)

Com a curiositat, abans de seguir el resum, donem els noms deis 
primers constructors que apareixen registráis en la Ajundantía de Ma
rina de la Vila; son: Josep Salomó, constructor en 1810, del llaud «Las 
Almas», de 700 quintáis, propietat de Batiste Verdera de Agustí; Josep 
Antoni Bas, en 1812, del llaud «Virgen del Carmen», de 400 quintáis, pro
pietat de Agustí Viscarro de Josef; Sebastió Isarch, en 1813, del llaud 
«Virgen del Carmen», de 1.000 quintáis, propietat de Serafí Pió; Agustí 
Pascual, en 1813, del llaud «La Divina Aurora», de 436 quintáis; Carlos 
Lluch, del llaud «San Francisco de Paula», de 700 quintáis; Josep Antoni 
Lluch, del llaud «Nuestra Señora del Carmen», de 830 quintáis; Miquél 
Fluixa, del «San Francisco de Paula», de 550 quintáis, en el mateix any

(1) Datos extrets deis llibres de la Ajudantía de Marina de Vinarós.
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1813; i Pere Llanusa, constructor en 1814 del llaud «San José», de 560 
quintáis.

Seguim el resum, en el qual hi ha que tindre en cónter, que només 
s’incluixen les naus de mes de 20 tonellades construídes per a la matrícu
la vinarocenca, no contant les construccións per a fóra:

De 1820 al 30, es construíren 92 barcos. 
De 1830 al 40, es 
De 1840 al 50. es 
De 1850 al 60, es 
De 1860 al 70, es

40
31
59
14

I en els últims trenta anys del segle, o siga des de l’any 1870 fins al 
1900, només foren construídes 10 embarcacións.

An esta baixa tan definitiva en les construccións de naus d’altura i
de cabotatge, contribuí junt ab el tren, l’aplicació també del vapor a la 
navegació.

Mes, el pórt que naixía en tan adverses circunstancies, obría provi- 
dencialment els seus cíclopes bracos en el punt i hora en que eren neces- 
saris per a salvar a Vinarós del terrible naufragi al que l'havíen de portar 
les causes externes ja apuntades, i les intérnes, encara mes perilloses, 
de la descomposició política i conducta absurda i suicida d'algúns vina- 
rocencs oblidats de la tradició gloriosa de nóstra Historia, com ressenya- 
rem ncara que ab dolor inténs— ais capitols que seguixen.



CAPITOL XII.-(1867-73)

Els «asgarrats» d’Alcalá. Adhessió a la «Gloriosa». A/aíx la idea de cana- 
Usar l'Ebre cap aquí. Primera entrada deis carlistes, sense ressisten- 
cia. La República i les rinyes republicanes. Destitució del segón 
Ayguals i nbu Ajuntament. Celebrado solemne del Corpus. Villa- 
campa. Els republicáns comensen a mostrar-se anticlerical. Volíen 
assolar la Capella de la Comunió. La Iglesia Parroquial la jan servir 
de quartel. L‘anarquía del 73.

Senyal evident de ¡'anarquía que en aquells temps reinava arreu- 
arreu d’Espanya, mos la dona el fet estrany que conta Oliver en les seues 
memóries ab aqüestes paraules:

Un día del mes d'agost de l’any 1867, es presenta en esta Vila una 
partida d’un centenar d’hómens molt mal armats i pitjor vestits ab roba 
vella i esgarrada, manats per un subjécte d'Alcalá. En aplegar a la porta 
de la Casa Capitular, van tirar tres tirs a Taire i cridaren «Viva España». 
Tot seguit prengueren posseció del campanar i establiren una guardia. 
Com anaven duna manera tan desastrosa que feen pensar si serien 11a- 
dres saltejadors, el poblé s'assustá tement un saqueig, i molts comen
taren a tancar les portes, ab mes motiu per quan l’Alcalde i al mateix 
temps Comandant Militar, Raféls García, aconsellava ais veíns que es 
retiraren a casa.

L'armament de tais subjéctes era d’escopetes, carabines, fusils, espa- 
ses, etz. Les armes de fóc, unes no teníen clau, altres careixíen de vaqueta, 
i casi totes eren inútils. La roba era de lo mes a péntols que s’havía vist; 
eixa gent va pendre molt a tó el nom «del asgarrats».

Al cap de dos hóres se’n van anar sense ofendre a ningú, pero van 
pegar fóc ab petróli al pónt de fusta del ferro-carril.

Res mes savem d’eixe incident casi cómic, que venía a ésser com 
anunci grotesc de la revolució de setembre anomenada «la Gloriosa», que 
tingué llóc a l'any següent, costant-li a Isabel II el trono i el desterro.

Vinarós s’adherí a «la Gloriosa» el día 6 d’octubre (1868), tornant a 
aparéixer en l'escenari polític el revoltós Demetrio Ayguals de Izco. Es

un
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constituí la Junta revolucionaria baix la presidencia de Demetr' 
dedicaren «els gloriosos»» a la «progressiva»» tasca de destituí Vtots' e\t 
empleáis del municipi, inclús ais estanquers, sustituint-los per amics in 
condicionáis; cósa ja no massa nova, com havem vist, i que' seguiría 
copiant-se, com vorem. Al cap de póc «els gloriosos»» van renyir uns en 
altres, tocant-li les de pérde a Demetrio, qui fon llangat de la presidencia 
de la Junta revolucionaria, la cual fon ocupada per Ramón Vidal i Clofan 
Demetrio encara fon respectat en l’alcaldía, de la qual el llangaríen ai 
cap de cinq anys, els republicans en pie poder.

Per Decret de 11 d’octubre del mateix any de «la Gloriosa»», fon 
disolta la Guardería Rural; i el Municipi tingué d’estudiar la manera de 
cóm havíen de custodiar-se els fruits deis camps que quedaven aban
donáis.

L’«Ajuntament popular» —aixina es titolava,— de 1869, apadrinó la 
magnífica idea de la canalisació de l'Ebre per al rec de nostra 
i en el mes de juny, dirigí una exposició en tal sentit a les Corts Consti- 
tuients, que comengava: «Grande es, ciudadanos Diputados de la Nación 
el proyecto o más bien la idea...»

El canal es projectava per a regar: Mora de l’Ebre, Mirabet, Chérta, 
Aldover, Jesús, Tortosa, Mas de Barberáns, Freginals, Mas de'n Verge, 
Sta. Bárbara, Godall, Galera, Cenia, Ulldecona, Alcanar, Ampósta, i 
S. Carlos de la Rápita, en la provincia de Tarragona; i en la de Castelló: 
Rossell, Canet, La Jana, Traiguera, S. Jórdi, Vinarós, Benicarló, Chert, 
S. Mateu, Albocácer Cervera Cálig Coves de Vinromá, Penyíscola, Sta. 
Magdalena de Pulpis, Alcalá de Xisvért, Torreblanca, Salsadeíla, Benllóch, 
Cabanes, i Oropesa, si desembocava el canal per ahí; mes, es sugería que 
podría allargar-se fins Almenara.

Hi han dos parrafades en la exposició, que considerem dignes d’ésser 
destacades. Son estes que girem: «El célebre aragonés Ramón Pignatelli, 
en el segle passat, va fer tots els possibles per a posar en eixecució esta 
idea. Nostre inmortal Jovellanos, en son magnífic informe sobre la llei 
agraria, encomió altament les seus ventatges: i 1 insigne botánic espanyol 
Cabanilles, parla de semblant projécte ab verdader entussiasme; pero, 
desgraciadament, les guerres que han assolat a la nació, nostres discór- 
dies civils, i sobre tot eixa funesta política de bandería que ve absorvint 
l’atenció deis governants en detriment de la cósa pública, han impedit 
la seua realisació». «Si els millóns que fa póc s han derrotxat infructuo- 
sament en el mal anomenat «Canal de navegació de 1 Ebre» des de Am- 
posta a S. Carlos de la Rápita, que s'inaugurá ab tanta pompa; i que ha 
sigut abandonat per trovar-se cegat completament. Si els millóns que 
sense esma s’han invertit en altres obres de duptosa utilitat, s hagueren 
consagrat al foment de l’agricultura, a la construcció de Canals de iec, 
verdaderes venes de riquesa per a una nació, i cent vóltes mes útils que 
les mines d’or, altra sería la prosperitat de nostra patria, perque a bon 
segur no haguerem experimentat, un any i altre, la falta de subsistencias 
que han fet necessaria la introducció deis cercáis estrangers; i tampóc

comarca;
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es voríen precisáis algúns póbles del Maestrat, en cértes temporades de 
l’any, a tindre que anar en busca d’aigua per al consum, a dos i tres 
hóres de distancia».

Firmaven: l’alcalde primer, Demetrio Ayguals de Izco; segón, Juliá 
Fábregues: tercer, Agustí Bel i Poy; concejals: Joan Bte. Lacomba, Ma- 
tíes Muñoz, Sebastiá Caballer i Roso, Vicent Giner, Batiste Miralles i 
Guardino, Miquél Puchol i Quixal, Antoni Vidal i Bordes, Batiste Busutil 
i Bel, Joaquím Miralles i Farxa, Antoni Fóra, Sebastiá García i Giner, 
Tadeo Banasco, Mariano Selma, Sebastiá Lluch i Esparducer, Miquél 
Gerada, i el secretari Joan de la Creu Cabello.

Grandiós era el projécte, que no savem si mai es portará a efécte; 
pero, aixina va náixer en segles anteriors el del pórt i el de la carretera 
a l’Aragó...

El «ciudadanos Diputados» no podíen atendré a tan útil idea: esta- 
ven acaparats per a donar a llum una nova Constitució, la del 1869, pos 
totes les Constitucións es feen velles a tota pressa; i per a buscar també 
un nóu Rei... extranger... proclamant en 1870 a Amadeo de Saboia. Este 
princep italiá, només posá els peus en Espanya, vegé assessinat al Gene
ral Prim, a qui devía mes que a ningú la corona; al cap de póc, en 1872, 
s’encenía de nóu la guerra carlista reclamant el trono per a Carlos VII; 
i en 1873, pensant-se-ho millor, Amadeo se'n torná a Italia renunciant la 
Corona espanyóla.

La guerra carlista havía pres gran increment en Catalunya ab els 
famosos guerrillers Tristany i Savalls, havent enviat allí el Pretenent a 
son germá el Princep Alfóns. De la veína població nóstra Alcalá de Xis- 
vert, també va sortir un famós guerriller, el llaurador Pasqual Cucala. 
El día 2 giner de 1873, a les quatre i mija de la tarde, entrá Cucala 
ab 300 homens en Vinarós, sense que ningú li oposara ressisténcia, i li 
demaná a l’alcalde Demetrio Ayguals una cantitat; com li manifestara 
que no tenía fondos, Cucala es dirigí a l’Administració de Rentes que es- 
tava a cárrec de Gregóri Zanón, i va traure d’allí mes de 28.000 reais. 
Per la nit, a les vuit es dirigí dita for^a de Cucala cab Alcanar. (1)

Ab la renuncia d’Amadeo de Saboia, i no tenint próu partit els car- 
listes, no es va vore altra solució estatal que proclamar la República en 
Madrid. El mateix es feu en Vinarós el día 11 de febrer, llegint Ayguals 
al poblé el telegrama oficial enviat de la Capital d’Espanya. Es constituí 
acte seguit una Junta revolucionaria federal, la qual destituí a tot l’Ajun- 
tament, inclús a Demetrio Ayguals de l’alcaldía. S'acabaven de formar 
’os fraccións republicanes irreconciliables.

Demetrio Ayguals conseguí ais pócs díes que fora disolta la Junta 
:deral, tornant a constituir-se el seu Ajuntament. Mes, els federáis, que 
;men per cap a Lluis Quer, formaren el Comité de «la Fraternidad»,

(1) Es el nostre guía principal d’aquí en avant, el curiós manuscrit «Cuaderno 
en que constan algunos acontecimientos de Vinaroz desde 1873 a 1880», escrit al 
día per Oliver, testic «de visu», i que es guarda en l'Arxiu parroquial.
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demanaren i conseguiren 200 fusils, construiren un fórt davant de la 
torre campanar, i les autoritats s'enteníen ab ells, com si l’Ajuntament 
no pintara res. A la fí, se’ls formá causa ais federáis; pero, sense que’n 
resultara cap sanció per a ningú.

Al maig, es celebraren eleccións a Diputats a Corts, resultant elegit 
Roe Barcia (1). Demetrio Ayguals i Lluis Quer, ab tal motiu, cadascú 
per la seua fracció, celebraren la elecció republicana ab música pels 
carrers, cobertors ais balcóns, i Ilums per les nits deis díes 13 i 16, a día 
per cada partit en competencia.

La trifulca entre les dos fraccións republicanes, aplegá a un punt 
for^a perillos en la nit del día primer de juny. Fon la causa, que'ls fede
ráis de Quer digucren que s'havía proclamat en Madrid la República 
Federal, i ho comentaren a celebrar ab vól de campanes, a les nóu de 
la nit. L’alcalde Demetrio Ayguals maná enseguida fer un pregó que 
ningú va poder saver de qué tractava, perque només anunciar el prego- 
ner el «per orde de l’Alcalde», els federáis l’obligaren a callar; i d'ahí 
es va promóure una colissió entre els federáis i els aygualistes, disparant- 
se bona cosa de tirs; sortosament no hi hagué mes que un ferit de bala 
en una cama. No passá mes, perque trovant-se en la Vila el Brigadier 
Villacampa, va intervindre logrant fer retirar a uns i altres; reuní a les 
autoritats urgenment, i a les onze de la mateixa nit va fer publicar un 
bando prohivint que ningú transitara ab armes, i fent saver que patrulla
ría la Guardia Civil. (2)

A l'endemá (2 de juny) vingué a la Vila el secretari del Govérn Civil 
de la provincia, i reuní ais concejals demanant-los la dimissió, a lo que 
ells es negaren; Demetrio Ayguals, citat també, no vullgué acudir. El 
día 3, requerit Demetrio per a que es presentara a l’autoritat militar i 
al secretari del Govérn Civil, feu contestar que estava dolent al Hit, cosa 
que certificaren els metges. I el día 4, el malalt desaparegué de la Vila, 
constatant amics i enemics, tots sorpresos, que Ayguals se'n havía fugit 
en el tren.

Per la tarde (día 4) arrivaren a Vinarós el Governador Civil i la 
Comissió Permanent de la Diputado republicana, essent rebuts ab vól 
de campanes. Dites Autoritats celebraren per la nit una reunió ab l’Ajun- 
tament aygualiste, al qual destituiren. Al día següent convocaren per 
bando ais associats i contribuients; l'assemblea aixís formada, conforme 
a les instruccións donades, nomená a 40 d’entre els presents, i ells ele- 
giren per al nóu Ajuntament, a Ramón Freixes, alcalde primer; Amado 
Vizcarro, segón; Matíes Muñoz, tercer; Joaquim Querol, quart; conce
jals, Tomás Pedrell, Josep Antoni Salomó, Jaume Vizcarro, Batiste Bo- 
sutil, Baltasar Jordán, Vicent Giner, Josep Ferrás, Francés Brau, Manuel 
Martínez, Sebastiá Lluch, Mariano Salvó, Vicent Obiol, i Batiste Borrás.

(1) Roque Barcia es autor d'un diccionari etimológic, que li doná algún nom, 
peró l’obra es de póc crédit entre els filólegs.

(2) Es la primera vegada que trovem en Vinarós a la Benemérita.
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Com el secretan i auxiliars presentaren la dimissió, l’alcalde Frexes, 
el día 8, li pregá insistenment a Josep Oliver -—Fautor deis manuscrits 
que tanta llum donen en eixos temps,— que s’encarregara de la secre
taría municipal. Oliver es negá de primer, i davant la insistencia de 
Frexes, acepté provisionalment i acudí el día 9 dematí a la Sala; per la 
tarde tingué noticies de que tan els partidaris de Ayguals com els de 
Quer estaven malhumorats, fent qüestió de partidisme, cadascún peí 
seu estil, la provisió de la secretaría; i per la nit digué Oliver a l’alcalde 
que es retirava definitivament.

La festa del Corpus, que fon el 12 de juny, es celebré ab tota solem- 
nitat, presidint-la una comissió de l’Ajuntament de la República ab 
l’alcalde Frexes. Obría la provessó un piquet de cavallería de la Guardia 
Civil; vuit Guardies mes, donaven escolta al Santíssim Sacrament; i un 
altre piquet d’honor anava darrere de les autoritats. Resulté una proves
só lluidíssima.

En acabant, hi hagué un incident cómic que pinta l’estat d’alarma 
en que es vivía. Fon, que'l Brigadier Villacampa reuní Ies seues forces ab 
els voluntaris de la República, en la plassa de S. Antoni, per a fer-los 
saver la proclamació, en Madrid, de la Federal; en aixó, una veu cridé 
«mentira!», i al moviment deis que anaven a detindre al del crit, es va 
assustar la gent i comentaren tots a correr i a tancar portes, propagant- 
se l'alarma per tota la Vila, corrent la veu de que’n dita plassa s'estaven 
matant...

La proclamació de la República Federal es celebré el día 22, avant 
vespra de S. Joan, ab repic de campanes a les sis del matí; juglá i mú
sica pels carrers tocant l'himne francés «La Marsellesa»...; bou de corda 
per la Vila; calderes per ais pobres, i regates de llanxes al molí. El 
programa s’anunciá per bando, manant ademés posar cobertors ais bal- 
cóns i fer llumenaries generáis, cósa que només ho van cumplir com una 
dotzena de cases. Per la nit es van repartir garrotades a manta entre 
els mateixos republicáns.

Els díes 23 i 24, es va correr el tradicional bou de S. Joan, resultant 
tres ferits.

A últims de juny, torné Demetrio Ayguals a la Vila, havent estat a 
Madrid en busca de influencies contra els republicáns de Quer; i Lluis 
Quer va fer seguidament lo mateix contra els republicáns de Demetrio.

De bon matí del día 9 de joriol, la columna de Villacampa es traslla- 
dá en el tren cap a Sta. Bárbara, i d'allí seguí a peu cab a Amposta, aon 
s’assegurava que s'havía insubordinat una part del destacament del Re- 
giment d’Aragó. Per la tarde torné dita columna, portant presoners a 
30 soldats, algúns cabos i 3 sargentos, que el día 12 foren transportáis a 
Catalunya.

Villacampa abandoné Vinarós, dirigint-se a Benicarló, en la tarde 
del día 20 (joriol), disgustat perque els republicáns ja no volíen obeir 
al Govém de la República, i havíen acordat secundar el moviment sepa- 
ratiste adherint-se al Cantó de Valencia, prescindint del de Castelló. Pero,
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a l’endemá, torná Villacampa ab la columna a nrer* A• 
li assegurá que'l pronunciament cantonal no’ s’havía f co.missl0 <lue 
altra banda, alguna fracció republicana (la derrotad ^A' nQUe per 
Ayguals) es sentía ganosa de moure sarabastall contra els rics i contraía
Iglesia.

Es la primera vegada que’n la Historia de Vinarós 
atacats de la retrograda morbositat anticlerical que tan desacre 

ditava a la República espanyola allavóns, com la dixaría desacreditada 
per al futur.

Unides a les causes polítiques, la causa religiosa, per la impolítica 
republicana, la guerra civil carlista prengué gran increment. En la Vila 
es posaren a trevallar afanosament, en la recomposició de les muralles 
i en la construcció deis portáis desapareguts passada la primera guerra 
carlista.

apareixen vinaro-cens

Els carlistes anaven ja rondant peí terme amenassant la poblado; 
en la nit del 15 d’agost van pegar fóc a la estació del ferrocarril, ocasio- 
nant en la Vila grans alarmes durant tres nits seguides.

La columna de Villacampa sortí definitivament de Vinards per a 
operar contra els carlistes. Els republicáns de la Vila, no tenint próu 
ab la torre-campanar per a la defensa, posaren els ulls en utilisar també 
la Iglesia Parroquial; per a lo qual es proposaren fer desaparéixer la 
Capella de la Comunió. A tal efécte, es celebré reunió magna el día 2 de 
setembre, en la Casa Capitular; mes, les autoritats populars, que perte- 
neixíen al grup republicá mes moderat i inteligent, es van oposar a tan 
descabellat propósit, i s’acordá en lloc de aixó, assolar les dos cases 
inmediates, a fí de que tota la fábrica de la Iglesia i campanar quedara 
isolada.

El día 6 d'octubre, per orde del comandant militar D. Diego Navarro, 
s’efectúa la evacuació de la Iglesia Parroquial, per afer-la servir de quar- 
tel. Al revés de la primera guerra carlista, ara li tocava a la iglesia de 
l’ex-convent de S. Agustí fer-se'n cárrec del Sagrari i de les principáis 
imatges de la Parroquial; algunes imatges foren guardades en 
particulars.

Per la tarde, es colocá una bandera negra en el campanar, i es 
disparar sét canonades contra una partida carlista que passava peí les 
afores en direcció a Benicarló; com ademés, es va tocar «a rebato», tot 
el poblé es posá en conmoció, figurant-se que es tractava d un atac.

No podía ésser major la intranquilitat del poblé. Les circunstancies 
eren ben diferentes a les de l'any 35; allavóns, Vinarós no estava engan- 
grenat per les divisións interiors —encara que ja comengaven , a 1 ex
terior, veía l'autoritat secular de la monarquía representada en una Reina 
a la que adorava; i aixina pugué realisar-se aquella acció desgraciada, 
pero heroica, d'Alcanar, en la que prengué part la flor de la joventut 
vinarocenca representació de la unió espiritual de tot Vinarós, barreja- 
des totes les classes socials, inclús estudiants de capellá. Ara, al 73, tot 

anarquía dins i fóra, tot divisió entre els mateixos que manaven, no

cases
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havía autoritat en la República ni per ais mateixos republicáns, els quals, 
ademés, envenenaven al poblé dividint-lo ab la intolerancia irreligiosa. 
Ara, tots pergueren la fe en la seguritat ni de les muralles, ni deis canóns, 
perque tampóc el poblé sentía la idealitat de defendre lo que havía 
d'esser l’Orde Constituit i no era mes que desorde, i moltes families es 
donaren pressa a fugir.

L’Administrador de rentes Gregóri Zanón, escarmentat de lo que li 
passá el 2 de giner, recollí tots eféctes estancáis i es retirá a Penyíscola. 
Mes com les semanes pasaven sense novetat. Zanón torná a la Vila, aon 
l’havía de sorprende a la fí, la tan temuda repetició de la entrada deis 
carlistes.

Les muralles de l’any 35 fóren apanyades; la torre campanar es 
reforja ab el fórt que construiren els federáis de Quer contra els repu
blicáns de Ayguals, interceptant la carretera, i ademés, ab un muralló 
que tancava la plassa Parroquial, i un altre fórt darrere la Iglesia do- 
minant la plassa de S. Valent, ab comunicació per la sacristía. En la 
confluencia deis carrers de Cálig i S. Francés s’algaren barricades que 
enfilaven la carretera general i la de Morella o camí de la estació. Lam
port total d'estes obres fon de 56.173 pessetes, a costa de la Vila. A cónter 
de dos trimestres de contribució de guerra, Vinarós es ressarcí 25.602 pes
setes d’aquell total.

La República, buscá un refórs en l'armament del poblé, i reorganisá 
la gloriosa Milicia Nacional. Per tal reorganisació tingué que pendre les 
armes en la 7.a companyía del Batalló Miliciá D. Josep Rafels García, 
en 1 desembre. La oficialitat deis Nacionals elegí a Rafels García per a 
Comandant del Batalló. Pero, en dit cárrec no pugué sostindre’s —com 
ell conta en els seus manuscrits— mes que molt póc temps a causa «de 
no poder ressistir la conducta despótica i arbitraria que observava el 
Comandant Militar, Coronel Navarro, ab els Nacionals.» I Rafels García 
torná a la 7.a companyía, aon l’anava a sorpendre, ais pócs díes, la 
entrada carlista.



CAPITOL XIII.-(1874)

Segona entrada deis carlistes a Vinarós, ara per assalt. La nit del 17 al 
18 febrer. Comenta el domini carliste. Destrucció de les muralles. 
L'Ajuntament cumplimenta al carliste General Palacios. Segarra posa 
en llivertat ais presoners. Hi bagué venta? Reconciliado de la Parro
quial. Junta carlista. Cinq díes de paréntessi: la columna guverna- 
mental de La Guardia. Cucada es porta mal. A Valles se'l ressibix 
entussiústicament. Moviment de Ies partides i pagos exorbitants. 
Estada en la Vila deis Infants D. Alfóns i D.a Blanca. Acaba la domi
nado carlista en Vinarós.

Abans deis onze mesos de vida, moría la República espanyola a 
mans deis mateixos republicáns. Estos havíen fet dimitir al quart Pre- 
sident D. Emili Castelar, perque era massa pacífic. I el General Pavía ho 
rematá tot, assaltant l’Asamblea Constituient en 2 giner de 1874. Es 
constituí un Govérn nacional presidit peí General Serrano.

El Comandant militar de Vinarós, Coronel Navarro, el día 17 de 
febrer, va vore seriament amenazada la plaga del seu mando, en saver 
que estava setiada pels carlistes; a Benicarló estaven les fórces de Cu- 
cala, a Ulldecona les de Vallés, i en Alcanar les de Segarra. L’atac era 
inminent, i el Coronel Navarro prepará la defensa ab els pócs elements 
de que disposava, Carabiners i Voluntaris móvils; i crida a les armes 
a la Milicia ciutadana de vinarocencs; en total, uns pócs centenars de 
paisáns, i menos de un centenar de tropa.

A les vuit en punt de la nit, ja les forces de Segarra i de Vallés, for- 
mades per un contingent de mes de 3.000 hómens, estaven davant de les 
muralles del carrer de Cálig. Aquí anota el testic presencial Oliver, que 
era la mateixa hora, del mateix día, que en l’any anterior, els republi
cáns celebraren la instauració de la República ab un entérro del Carnaval, 
escandalós com mai s'havía vist cósa pareguda en la Vila, escarnint els 
sentiments religiosos ab tota crudesa.

Cóm podría estranyar a ningú, que hi hagueren vinarocencs que 
vegeren en els carlistes la llivertat i el respecte per a les seues creéncies, 
que’ls negaven els republicáns, ademés de vore els de opinió monárquica

■
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també en aquells ais defensors del trono arreconat per la República? 
Aixina es, que en les files carlistes figuraven no pócs vinarocencs, ais 
quals reuniren Vallés i Segarra, per a que, com a coneixedors deis carrers 
dirigiren l’assalt.

Además, sembla que es doné el cas de que’ls dos sargentos guvema- 
mentals encarregats de la muralla, des de’l carrer de Cálig a la torre 
de S. Francés, estaven en connivencia ab els carlistes: es va dir que l’un 
carregá la batería sense bales, i que l’altre doná la senyal ais carlistes 
encenent un misto en una aspillera, i al punt assaltaren eixos la muralla, 
sorprenent al eos de guardia que estava jugant a les cartes.

Amos els carlistes del portal de Cálig, es corregueren cab a la torre 
de S. Francés, que van trovar abandonada. Tot seguit, des de davant de 
la casa de Zanón, comencé la ressisténcia de la tropa atacant de valent. 
Els carlistes, allavóns, es dedicaren a foradar per 1'interior de les cases 
fins la deis Meseguer; i atravessant per l’altre costat l’hórt de D. Joaquim 
Meseguer, van desembocar peí carrer de sta. Bárbara al carrer de Cálig. 
Aquí es desarrollé un gran tiroteig entre els assaltants i uns 70 de tropa 
i carabiners, situats en front de la casa de Gregóri Zenón, els quals, 
davant la superioritat deis carlistes, tingueren que rctirar-se a la torre- 
campanar. Uns 30 individuos de la Milicia ciutadana caigueren preso- 
ners en la muralla i foren portats a l’hórt d’Agustí Juan, di.xant-los en 
llivertat al póc rato.

Cab a les onze de la nit, tot el carrer de Cálig estava en poder deis 
assaltants, inclús la casa de Zanón, quins efectes estancáis tornaren a 
caure en poder deis carlistes. Es tocé parlament i acabé el fóc. De la 
torre sortí Zanón com a parlamentan. Les negociacións de la rendició 
foren molt laborioses, allargant-se fins a les tres del matí, a causa de que 
en el fórt estaven tots dividits, fins al punt de que posada a votació la 
entrega o la ressistencia, resultaren empatats; el Comandan! militar no 
va voler desfer l’empat, sino que eixigí que’n un sentit o altre haguera 
majoría.

A dita hora (tres del matí), Segarra avisé que si no resolíen en defi
nitiva, abans de fer-se de día seguiría l’atac fins conseguir la rendició ab 
totes les conseqüencies. En vista de l’ultimatum, els del fórt considerant 
inútil tota ressistencia que no havía de fer mes que empitjorar la situació 
d’ells i la de la Vila, van resóldre rendir-se. Pero, els 200 miliciáns que 
havíen en la torre, cremats perque no s’havía contat en la opinió d’ells, 
van manifestar que no volíen entregar-se; els del fórt els van convéncer 
de lo contrari, i obriren la porta ais carlistes.

Els militars i tropa quedaren presoners, conservant les armes el 
Coronel Navarro i els oficiáis; ais paisáns i miliciáns se’ls desarmé i 
se’ls dixá lliures.

Els demés que estaven en les guardies i recinte, aixina que’ls carlis
tes entraren al carrer de Cálig, havíen abandonat els punts, tirant les 
armes i amagant-se uns per les cases i embarcant-se altres cap ais Alfacs, 
Barcelona, Penyíscola i Valencia; uns pócs sliavíen refugiat al fórt.
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Les baixes foren: deis carlistes, 4 mórts i 40 ferits, deis 
avant moriren dos; de la tropa, 10 mórts i 20 ferits, deis que 
morir un.

Molts veíns, horroritzats durant el tiroteig de les vuit a les onze de 
la nit, es figuraven que’l silenci des de dita hora, era degut a que’ls car- 
listes s'hauríen retirat. En despertar es trovaren que Vinarós era deis 
carlistes.

que mes 
ne va

El día 18 peí matí, un bando del Brigadier Vallés maná, baix pena 
de la vida, que en el terme d’una hora presentaren tots els veíns les ar
mes, municións, i tota classe de pertrets de guérra que tingueren. El 
total, entre fusils i escopetes que es recolliren de tropa i paisáns, no fon 
mes que de 1.353; lo que demóstra lo abandonat que Vinarós estava peí 
Govém ja república, ja provisional.

Seguidament, un altre bando ordená que acudirá inmediatament un 
home de cada casa per a destruir les muralles. Els díes següents acudiren 
per a lo mateix molts jornalers de Benicarló i d'Alcanar.

Cucala, qui estava en Benicarló ab dos mil hómens formant la reta
guardia durant l'assalt de la nit del 17 en saver que la victoria era deis 
seus companys, procuré armar algúns barcos per a bloquejar a Vinarós 
i fer presoners ais que s’escapaven per mar; pero, no trová cap barco, 
i un tot sól que n’hi havía propietat de O’Cónor, no’l pugué aprofitar, 
per ésser eixe scnyor Cónsul eslranger. Al se'n demá, passá Cucala per 
les afores de Vinarós cab Amposta, de la que s’apoderá el día 21, esca- 
pant-se aquella guarnició per l’Ebre i refugiant-se a Tortosa.

El día 20 se'n aná Vallés ab la seua partida; i per la tarde entrá 
el General Palacios, qui fon allotjat en casa de D. Josep Joaquim Mese- 
guer —aon també havía estat Vallés—. L’Ajuntament de la Vila, que 
presidía l’Alcalde Antoni Verdera, es reuní en la Casa Capitular junt ab 
els majors contribuients, i anaren tots en corporació a saludar al General 
carliste, el qual agraí l’atenció i els assegurá que, fóra de les molesties 
inevitables de l'estat de guérra, ningú sería perseguit ni perjudicat.

Una de les aludides molesties inevitables fon el pago de tres trimes
tres de les contribucións territorial i industrial, calculant-se en uns déu 
mil duros en total.

Segarra, el día 22, doné llivertat a tots els presoners de tropa, oficiáis 
i Coronel Navarro; abans de soltar-los, els dirigí una arenga de tal forma, 
que'ls presoners conmoguts, en vore’s lliures, es posaren a vitorejar al 
«Coronel Segarra».

El día 23 abandoné Segarra a Vinarós, dirigint-se ab la seua partida 
cab a Ulldecona, per a prosseguir les operacións. En la Vila dixá de Co- 
mandant d’armes a Vicent Valls, d'apodo Náquer, de Cálig, només ab 
10 hómens; Náquer va fer publicar un bando per a que al día següent, 
a les sét del matí, acudiren tots els carros i peóns, per a acabar de des
truir el fórt, i traure les enrunes de la plassa de la Iglesia, la qual tor- 
nava a ésser respectada com era degut.

Tan exigua guardia carlista com quedava en Vinarós, demóstra ben



422 JOAN M. BORRAS JARQUE

a les clares la situado d’absolut domini carliste aquí i en tots els pobles 
veíns, aixís com l’abandono en que havía dixat el Govérn a Vinarós.

Fins ais nostres díes ha aplegat el rumor de que eixa entrada deis 
carlistes fon una venta, i es barrejen i tot algúns nóms de veíns de la 
Vila com a venedors; dos o tres combinacións de nóms havem arreple- 
gat del rumor popular. No trovem la consistencia que’I tal rumor puga 
tindre; ans al contrari, mos inclinem a no creure en ell, pos no han 
transcorregut molts anys per a que s’haixca oblidat quc'ls carlistes no 
estaven en situado de fer ric a ningú «comprant pobles», sino al revés. 
Además, els detalls de la situació de les cases deis aludíts «venedors» 
próp o tocant muralla, no lliguen, ja que l'assalt s'afectuá per aon les 
aludides cases no tingueren res que vore, per estar apartades unes, o 
en altre lléns de muralla altres. D esser certa la venta ¿no haguera sigut 
mes fácil la entrada per algún d’eixos llócs deis «venedors»?

Que hi hagué defecció, traició o com es vullga dir, deis guvernamen- 
tals, o siga inteligencia entre els carlistes i els sargentos forasters que 
guardaven la muralla del portal de Cálig a la torre de S. Francés, mos 
pareix indubtable: el jóc de cartes del eos de guardia, en circunstancies 
tan critiques es ben significatiu...

De totes maneres, la entrada deis carlistes a Vinarós no ofería gran 
dificultat, com es desprén per la descripció feta; la Vila estava mal de- 
fesa, —1.353 entre fusils i escopetes...— ab poquíssima tropa, i el poblé 
prenent poca o cap part en la lluita, desitjós de pau i tranquilitat que no 
li doná la República, ni savia quí li la podía donar, ja que’l Govern era 
provisional sense República ni Monarquía...; mentres que'ls carlistes, 
que al cap i a la fí defeníen grans ideáis, passaven de tres mil, ben armats, 
ademés deis dos mil de retaguardia.

Vinarós es va lliurar d'una gran catástrofe aquella nit, que indefec- 
tiblement li haguera esdevingut si l’assalt s’haguera efectuat contra una 
defensa desesperada; prou tena? fon la defensa, com ho diu el número 
eloquent de baíxes. Cabalment es cumplíen tretze mesos que'ls carlistes 
entraren per primera vólta en la Vila sense cap ressistencia.

En lo que toca a la idea de venta, hi ha que tindre en cónter, 
ho confirmen els historiadors,— que fon idea molt generalisada en totes 
les guérres civils. Consevol desastre era atribuil a venta. Aixina havem 
oit ais vells, aplicar el mateix concepte de venta fins a l’acció de Alcanar, 
de la guerra anterior.

Entre els miliciáns que’n la nit de la entrada carlista abandonaren
om ell

om

les muralles refugiant-se en un vapor, estava Raféls García, 
ho conta en un deis seus manuscrits—. El vapor era el «Jorge», el cual 
per la matinada feu rumbo cab a Barcelona. En la capital catalana, 
Raféls García abs els nacionals emigrats es presentaren a les autoritats 
demanant socórs, i conseguint d’aquell Ajuntament 408 ptas. diaries per 
una temporada, ab l’ajuda del secretari municipal D. Josep de Toda.

Oliver mos ha dixat la trista impresió que causava nostra Iglesia 
Parroquial quan els carlistes la lliuraren de l’abús comés peí mando
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república. Diu que havía sigut «profanada ab escenes les mes indesentes, 
trencats els bañes, fet astelles l’encaixonat de la sacristía, cremats els 
frontals deis altars, fets a tróssos els caixóns i quants objectes trovaren 
a ma; i tota la Iglesia plena de inmundicia, convertida en una quadra».

Els carlistes tornaren la Iglesia Parroquial al Retor, i convenien- 
ment netejada i reparada, el día 13 d’abril a les vuit del matí, fon 
ciliada per al Cuite, i a les déu i mija es traslladá el Santísism Sacrament 
en peanya i templete, des de l’exconvent de S. Agustí, junt ab algunes 
Imatges. Actué en la emotiva ceremonia, representant al Bisbe de la 
Diócessi, el Retor de Ulldecona Rvent. Agustí Lluch, fill de Vinarós; i pre- 
dicá el Rvent. Ecónomo Gabriel Cardona.

En la Vila s’havía constituit una Junta carlista, baix la presidencia 
de Baltasar Piñol, actuant de secretan l’advocat Francés Salomó i 
Darder.

recon-

En la nit del día 3 de mars fins a les tres de la matinada hi hagué 
alegre repic general de campanes, per les noticies del Nórt que donaven 
a conéixer la entrada de D. Carlos VII en la fórta plassa de Bilbao.

A les póques hóres —10 matí del día 4,— tornava Segarra a Vinarós 
ab la seua partida, procedent de Benicarló; i sortí per la tarde cab a la 
pedrera, al mateix temps que peí portal d’Ulldecona entrava la columna 
guvernamental del Brigadier La Guardia ab 1.300 infants, 150 cavalls, 
dos peces d’artillería de montanya i 4 de Krup, procedent d’Amposta. 
La cavallería encara perseguí fins l’estació ais carlistes, no havent cap 
baixa d’uns ni altres.

La columna de La Guardia va permanéixer en la Vila fins al día 8, 
esperant a una altra columna per la part de Valencia; i per aprofitar el 
temps, demaná el pago del tercer trimestre de la contribució territorial 
i industrial. La intranquilitat del poblé estava en gran tensió. perque com 
Segarra no s’havía alluntat molt, sempre s’esperava si atacaría. Tement 
La Guardia lo mateix, colocá reténs en tots els carrers i punts estratégics, 
i enfoca l’artillería ais carrers Major, S. Cristófol, Cálig i Sant Francés, 
tenint per les nits a una tercera part de les forces en vigilancia.

Com la columna de Valencia no venía, i La Guardia no s’atrevía a 
passar avant per la zona carlista, es decidí a embarcar tota la columna en 
quatre vapors que a l’efecte es presentaren al pórt. El día 7 comencé 
l'embarc per la cavallería, i acabé a boqueta nit del día 8, fent rumbo els 
vapors cap al sur.

Seguidament, encara a la vista deis vapors, entré la partida de Se
garra. Posé al cobro dos trimestres de constribució; i va fer saver per 
bando que les persones emigrades podíen tornar contant ab totes les 
seguritats personáis. Raféls García havía tornat a la Vila desde Barce
lona, durant la estada de La Guardia, i no fon molestat en tot el temps 
del domini carliste.

El día 9, per la nit, maná Segarra tocar les campanes i fer llumena- 
ries, per les Víctores carlistes del Nórt; i celebré una serenata la música 
de la partida, davant de la casa de Zanón, aon s’allotjava el quefe car-
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liste. Este disposá també que una trentena de fusters de carro, ferrers, 
mestres d’aixa i manyáns, anaren a La Cenia de Rossell a construir ca
rretes per a l’artillería de la secció que estaven organisant ab els sét 
canóns que trovaren en Vinarós, —un llar anomenat colombrinia, dos 
obuses i quatre canóns petits—. Tais trevalls van durar quatre semanes. 
Des de aquí es transportaven a La Cenia les fustes, forro, córdes i carbó 
de pedra, necessaris, pagantse tot de bestreta. Per a transportar la co- 
lombrina aon fora menester, es construí a posta un carro com els de 
carregar pipes o bocoys de vi.

El día 10, per la tarde, sortí Segarra i sa partida cab a Benicarló.
El Comandant d’armes carliste Náquer de Cálig, savedor de que peí 

terme corría una quadrilla de lladres, va fer publicar un bando, el día 21 
per la nit, avisant ais veíns que ningú obrira les portes de casa mes que 
a la veu de l’alcalde o del comandant; i cas de vore que’ls que toquen 
van armats, alsen el crit de «lladres» per a que acudixca la forga de la 
Comandancia.

Aquella mateixa nit, entré i s'allotjá una forga de Cucala, de 200 in- 
fants i 25 cavalls. El quefe d’esta forga maná el pago de un trimestre 
de contribució, que s'efectué els díes 22, 23, 24 i 25. També es cobraren 
molts atrassos deis cinq trimestres que van manar Segarra i Vallés an- 
teriorment. Esta forga de Cucala porté molta intranquilitat a la Vila, 
per no estar tan subordinada com les deis altres quefes carlistes. La 
nit del 25, van ferir al paisá Antoni Redó; pero els tres agresors foren 
presos; i el día 27 peí dematí se’ls castigó públicament ab una corantena 
de bastonades, per a congraciar-se ab els vinarocencs, sense conseguir-ho, 
perque tal castic causé també ben mala impresió en el poblé. Seguida- 
ment dita forga abandoné Vinarós i pugueren tots respirar tranquils.

En canvi, al se’n demá, —28 de mars,— aplegó Vallés ab la seua 
partida, cab al tart, i se li va fer una rebuda entussiasta, ab vól de 
campanes i manifestacióó sense distinció de partits, presidida per l’Ajun- 
tament, acompanyant-lo fins a la casa de Ibarra aon se li havía preparat 
l’allotjament. Enterat Vallés deis disguts donats a la Vila pels de Cucala, 
manifesté el seu pesar, i doné paraula de que al punt manaría formar 
diligencies per a castigar degudament ais culpables indisciplináis.

Vallés sortí cab a Benicarló el día 31, quedant-se a Vinarós dos com- 
panyíes per a seguir cobrant els atrassos deis sis trimestres demanats; 
el quefe dhisenda, per la tarde, demaná el seté trimestre de territo
rial.

Fins al mes de juny no passa res de notable, mes que el moviment 
mtinuat de les forces carlistes que teníen en Vinarós un centre de 

f.racións propi. Resumim, tal com apareix en el dietari de Oliver:
Abril, 1: Seguix la forga de Vallés cobrant el seté trimestre i 

assos.
2 i 3: Es suspenen les oficines per ésser Dijóus i Divendres Sants. 
5: A les onze de la nit arrivá la Cavallería de Vallés.
6. A les déu del matí, dita Cavallería seguí cab Amposta.
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7: A les nou del malí, arriba tota la Infantería de Vallés, i sen aná 
al cap de dos hores cap Amposta.

Vingué tota la forga de Vallés; la Cavallería quedá aquí, i la 
Infantería passá a Benicaríó. A les sét de la tarde arriba el segón batalló 
de Segarra.

11:

Sen aná la Cavallería de Vallés a Benicaríó. Vingué el primer 
batalló de Segarra, i junt ab el segón, seguiren a Ulldecona.

16: Vingué el recaudador general per a cobrar un empréstit de 
tres trimestres ais contribuients que pagaven de 10 pessetes per amunt, 
trimestrals.

12:

Bando manant pagar dits tres trimestres fins a les quatre de 
la tarde. Una comissió de veíns li manifestó al recaudador l'estat deplo
rable de la població a causa de tants pagos; i es va convindre en pagar 
només un trimestre i mig.

25: Vingué el segón batalló de Segarra.
A les cinq del matí, se'n aná dit batalló cab a Ulldecona.

Maig, día 1: Vingué el primer batalló de Segarra des de Amposta. 
2: Per la tarde se’n aná dit batalló.

17:

26:

4. Comentó el bloqueig de Penvíscola per les forces de Cucala, per 
a que aquells veíns pagaren un any de contribució.

5: Vingué la partida de Vallés, compósta de dos batallóns i 90
cavalls.

6. Sen aná dita partida peí camí de Cálig, portant presoners a un 
capitá anomenat «el Pardo» de Benicaríó, a dos individuos, i a un ferrer 
que solía vindre de La Cenia encarregat de la ferrería per a I'artillería.

8: S’al^á el bloqueig de Penyíscola i ja aplegá el correu.
15: Vingué la partida de Vallés i demaná un trimestre de contri

bució territorial, al tipo del 13 %, i un de la industrial al 75 % de lo que 
es pagava al Govérn. Per parlar contra els carlistes, foren detinguts un 
sereno anomenat «el Moreno», i un barber tortosí que vivía al carrer de 
S. Cristófol; es va intervindre a favor d’ells i se’ls soltá, quedant tot el 
poblé content.

16: Se’n aná dita partida camí d'Ulldecona, quedant aquí uns 
50 infants i 5 cavalls, per a cobrar la contribució. Bando proivint que 
ningú trevalle les heretats deis que han fugit per a no pagar. Altre bando 
per a que no es parle de política en els cafés, tavernes, etz., baix seve- 
ríssimes penes.

18: Se’n anaren els 50 infants i 5 cavalls, per a unir-se a la for^a 
de Vallés i anar a l’Ebre a esperar ais Infants D. Alfóns i D.“ Blanca 
que veníen.

19: Fon destituit el Comandant d’armes Náquer de Cálig.
22: Passá cab a Catalunya un batalló manat peí fill de Cucala.
26: Vingué Cucala (el pare) ab una escolta de dos companyíes.
29: Foren fusilats prop de la plassa de bous, tres presoners que es 

feren en el barco correu, en aigiies d’Alcocebre. Vingué el tercer batalló 
de Cucala.
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30: Se’n aná Cucala ab el seu batalló i escolta, cab a Ulldecona.
I arribá la noticia de que l’Infant D. Alfóns i la seua esposa D.a Blanca 
havíen passat l’Ebre per Chérta.

Juny, día 1: Es posá al cobro el vuité trimestre de territorial, al 
13 %, i l'industrial al 75 °/o, per forces de Vallés. Este ha sigut ascendit a 
Mariscal de Camp, i destinat a Vistabella.

7: Procedents de la banda de Catalunya, passaren cab a Benicarló 
els tres batallóns de Cucala.

A les vuit de la tarde del día 8 de juny, entraren triomfalment en 
Vinarós els Infants de la rama carlista D. Alfóns i D.a Blanca, que veníen 
acompanyats, des de Catalunya, per dos filis de l’Infant D. Enriq, i per 
un brillant séquit de generáis, brigadiers, coronéis, etc.

Per a honrar-los dignament, s’havíen alcat ares de llorer damunt del 
destruit portal del Camí del Pont, davant la porta de la Iglesia Parroquial, 
i davant del Palau del carrer Socos, aon es preparó l’hostatjament deis 
Princeps. Tota la carrera s’adorná ab les banderes deis barcos, i es posa
ren cobertors a tots els balcóns, finestres i fins algúns terrats, acudint 
el poblé en massa.

Fon una entrada magnífica, regia. L'Ajuntament, ab el Clero i una 
trentena de les persones principáis de la Vila, formaren corporació que 
sortí a l’extrem del carrer del Pont, a donar la benvinguda ais Princeps.
I desfiló la comitiva mentres eren voltejades les campanes que armo- 
nisaven ab les tres músiques militars que acompayaven ais respectius 
batallóns: la del batalló de Suavos, la deis dos batallóns de Vallés, i la 
deis dos batallóns de Segarra. La fórga armada era de uns 5.000 homens.

A les déu i mija del matí següent, anaren els Princeps a la Parroquial 
a oir missa, que celebró el capelló del batalló de Suavos. La carrera des 
de’l Palau, i la Iglesia, s'ompliren de inmensa gentada.

El día 10, a les sis de la tarde, marxaren els Infants cab a Benicarló, 
acompayant-los son Estat Major, el batalló de Suavos, i els primers bata
llóns de Vallés i de Segarra ab uns 150 cavalls.

La fórga de Marco de Bello, que vingué el día anterior, sen ana 
també el día 10, ab la fórga Aragonesa, cab a Ulldecona; i el día 11 per 
la tarde, va fer lo mateix el batalló de Vallés, peí camí de Cólig.

El moviment i pas de forces carlistes per la Vila era incessant. El 24 
de joriol es tocaren les campanes i es feu llumenaria general, per la en
trada deis carlistes a Cuenca. A les onze de la nit del día 27, es van desem
barcar 340 caixóns de tabaco, que foren transportáis en 43 carros a La 
Cenia de Rossell.

La festa de la Mare de Deu d'agost, es celebró en son día própi en 
la Iglesia Parroquial, ab gran solemnitat, omplint-se de gom a gom. Pre
dicó el Canonge Abril, Magistral de Cuenca, famós orador.

D. Alfóns i D.a Blanca, tornaren a Vinarós el día 21 d’agost, per la nit, 
procedents de Ulldecona, acompanyats d’una fór?a de 2.200 homens, 
quatre peces d’artillería de montanya, i un centenar de cavalls. Ara foren 
hostatjats els Princeps en casa de D. Francés Escrivano. El día 24, vól
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de campanes i llumenaries generáis, per la rendició del castell i ciutat de 
la Séu d'Urgell.

Gravement malalt el senyor Escrivano, fon peluriat el día 25. I per 
tal causa, els Infants es traslladaren per la tarde del 26, a Benicarló, aon 
van permaneixer fins el 2 de setembre, en que passaren a Alcalá; d’allí, 
el día 3, cab a les Coves, i el 16 d'octubre pernoctaven en La Cenia, de 
viatge cap a la Séu de Urgell.

Durant el mes d'octubre, es produiren algunes alarmes en la Vila, 
aon aplegaven noticies de que s’aproximaven columnes del Govérn Pro
visional. El 9 de desembre, l’alarma fon de tot punt tremenda, per tin- 
dre’s noticia certa de que una poderosa columna guvernamental pernoc- 
tava en Alcalá; mes, va renaixer la tranquilitat, en saver la decissió deis 
carlistes de no oferir ressistencia.

Efectivament, aquella mateixa nit, les fórces carlistes abandonaren 
Vinarós dirigint-se camí de Ulldecona.

I a l’endemá, día 10, va fer lo mateix el Comandant d’armes ab els 
pócs individuos que havíen quedat a les seus ordes, i ab uns quants ca- 
valls que se li incorporaren de Benicarló i altres punts.

Al mig día, quedá la Vila evacuada.
Havíen dominat els carlistes a Vinarós, per espai de nóu mesos i 

vintiun día.

í DE \®



CAPITOL XIV. - (1874-76)

Jovellar. A reconstruir les muralles. La Iglesia Parroquial altra vegada 
depósit militar. Trevalls i amenasses. Restaurado borbónica. Atac de 
Cucala el día deis Reis. Recepció oficial del molí. L'Ermita tancada, 
i els S. S. Patróns a la Vila. Pagos arruinadors. Alarmes. Un emprés- 
tit forgós. Dozal, comandant de Vinarós. Presoners de Cherta. Dones 
d'Alcalá presoneres. Plassa Jovellar. Bando despótic. Presoners de 
Cantavieja. S. Francés, hospital. Es donen armes ais veíns, pero no 
ais federáis. Un rayo al campanar. Reinaugurado del tren. Festes 
per la pacificado del Centre. Tornada deis S. S. Patróns a VErmita. 
Fundado de les Teressianes. Prolongado del pórt. Jubilen. Monjes 
d'ensenyanga que se'n van. Festes de la Pau.

Cab a les dos de la tarde del día 10 desembre de 1874 —a les dos
hóres de la evacuado carlista,— entrava en Vinarós al galop, una avan
zadilla de 20 cavalls de la columna guvernamental del General Jovellar.

Una hora mes avant, ho verificava tota la columna formada per 
4.000 homens, 6 canóns, dos companyíes de inginyers i tres esquadróns 
de cavallería. Efectuada la entrada, es publicá un bando manant posar 
cobertors ais balcóns i fer llumenaries per la nit.

Un altre bando maná el día 11, que'ls llauradors facilitaren les cava- 
lleríes per al servici de bagatges, baix la multa de cinq pessetes.

Totseguit, Jovellar disposá la constitució duna Junta de fortificació 
i defensa, i una altra Junta económic-administrativa; acordant-se forti
ficar novament la Vila a cárrec del poblé.

La reconstrucció de les fortificacións, —fer i desfer, com la tela de 
Penélope!...— comengá el mateix día 11, algant un reducte da van t de la 
Iglesia.

Del vapor «Lepanto» es van desembarcar vuit canóns, procedents del 
castell de Penyíscola.

La columna de Jovellar, se'n aná cab a Ulldecona el día 13, dixant en 
Vinarós un batalló, quatre companyíes de la resserva, una secció de cava
llería, una companyía de inginyers i dos canóns. Tomá el día 17; i en tal 
día, maná Jovellar al Retor que evacuara altra vegada la Iglesia Parro
quial per destinar-la a servicis militars; de les Imatges se’n feren cárrec 
persones particulars.
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Per a la fortificado de la Iglesia, —segona vólta profanada,— s’obli- 
gá a tots els veíns a carrejar sacs d'arena ja des de’l día 13; per a gastos, 
es va fer pagar el día 14, mig trimestre al 21 % ; i des d’este día en avant, 
per a activar les obres de muralles i demés, no tan sois es maná acudir 
ais vinarocencs, sino que es portaren també obrers i materials deis pó- 
bles del Partit. El día 19, els de Benicarló no acudiren a dites obres, i una 
secció de cavallería aná a portar-los a la fórga. Tampoc els vinarocencs 
acudíen de bona gana; i el mateix día 19, que era dumenge, es van vore 
amenagats per bando, per a que acudiren tots sense distinció, baix pena 
de pagar tres peóns el que faltara; i el dillúns, día 20, un altre bando 
avisé que els del turno que no acudiren a les obres de fortificació, serien 
castigats a trevallar tres díes consecutius i dormir en la presó.

Cansat com estava Vinarós per tantes calamitats, tampoc sentí cap 
entussiasme per a refer la Milicia ciutadana, a lo que se l’obligá per rei
teráis bandos en els díes 14, 15 i 18, sense que donaren grans resultáis.

Jovellar nomená el día 20, per la nit, nóu Ajuntament, posant d'al- 
calde a Salvador Masdemón. Els oficiáis de secretaría Ratto i Roso, foren 
sustituits per Francés Caudet i Rafél Delmás; es nomená secretari interí 
a Joaquim Esperanza; i es canviaren els municipals i alguasils.

La columna sortí de la Vila ab son General Jovellar, qui no havía 
de tornar mes.

El General Martínez Campos, el día 27, proclamá en Sagunto al fill 
de la destronada Isabel II, i Jovellar s'adrerí al moment al crit de «viva 
Alfonso XII»; crit que corregué al punt per tota Espanya, donant-li una 
solució definitiva al Govérn provisional.

L'últim día del mes i de l’any 1874, a primera hora de la tarde, aple- 
gava a Vinarós un vapor, del que desembarcó un própi, enviat per Jove
llar, que es presentó al Brigadier Morales Reina —qui s'havía quedat ab sa 
columna en la Vila,— ab la orde d’adherir-se a la restauració borbónica.

Inmediatament, Morales Reina, —serien Ies dos de la tarde, del 31 
desembre de 1874,— reuní totes les fórces que es trobaven en la Vila, 
celebrant grant parada en la plassa de S. Antoni ab dos batallóns del 
Regiment de Cuenca, quatre companyíes de la Resserva de Castelló, una 
companyía de Inginyers, una secció d'artillería de montanya, i 60 cavalls 
de Villaviciosa, ademés d'algunes partides de Voluntaris. El Brigadier es 
colocá en mig ab son Estat Major, llegí la orde del General Jovellar, 
i proclamá a D. Alfóns per Rei d’Espanya, repetint tots els tres crits de 
«¡Viva Alfonso XII! ¡Viva España! ¡Viva la Religión!». Era el crit equi- 
valent de «Deu, Patria i Rei» deis carlistes, ais quals aixina desarmaven 
ab mes política i eficacia que l’anticlericalia deis republicáns. La banda 
de música de Cuenca tocó la Marxa Real, i les campanes foren tirades 
al vól.

Efectuat el desfile, es maná per bando que es posaren cobertors ais 
balcóns i per la nit hi haguera iluminació general.

En el Ministeri que totseguit es formó, presidit per Cánovas del Cas
tillo, ocupó Jovellar la cartera de Guerra.
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El día 4 de giner (1875), es colocá el retrat d’Alfóns XII, en el saló 
de sessións de la Casa Capitular, ab assistcncia de l'Ajuntament, Clero 
i persones de mes categoría, baix la presidencia de Morales Reina. Hi 
hagué vól de campanes, tocé la música de Cuenca, i s’adornaren els bal- 
cóns.

A l’endemá se'n aná el Brigadier Morales Reina ab la seua columna, 
quedant en la Vila vuit Companyíes, mija de Inginyers i part de la Cava- 
llería.

Aprofitant tal disminució de fórces, la partida de Cucala intentó re
cuperar a Vinarós, i a l’efécte realisá un inténs atac en la matinada del 
día de Reis, penetrant per la carretera de Benicarló fins l’ex-convent de 
S. Francés, i per la marina fins la plassa de S. Antoni; eixa penetració 
fon facilitada, ademés, per estar les muralles assolades. Mes, Cucala s'ha- 
vía fet anteriorment odios ais vinarocencs; i davant de l'inminent perill 
de tomar a caure en les seues mans, tots com un sol home ajudaren a les 
tropes contra n’ell, i el retxassaren, causant-li moltes baixes.

La victoria contra Cucala la celebra Vinarós ab gran goig, recordant- 
la per molts anys ab emoció.

Morales Reina tornó al día següent, 7 de giner, ab la seua columna, 
portant molts hómens deis póbles vcíns per a trevallar en la reconstruc- 
ció de les muralles. Se’n ana altra vólta, i al cap de vuit díes (el 15), tornó 
des de La Cenia; al se’n demó tornó a marxar.

La restaurado borbónica comentó en la Vila, celebrant el día de 
S. Antoni (17 giner) encara que sense cap solemnitat, la recepció oficial 
del molí, ja acabat conforme a la primera conseció, ais 8 anys, 11 mesos 
i 8 díes, de la primera pedra. Entre una data i altra, quedava compresa 
tota la Revolució antiborbónica: —destronament de Isabel II, Amadeo 
de Savoia, República i Govérn Provisional—. Reinant la Mare, es concedí 
el pórt i es posó la primera pedra; mentres estava la Mare en desterro, 
quan comengava a reinar el Fill, es verificó la recepció del pórt, lo que 
implicava el reconeiximent com a tal, adquirint des de eixe día tots els 
drets oficiáis.

Ni la festa de S. Antoni, deis llauradors, ni la del Patró S. Sebastió, 
es pugueren celebrar, degut a les circunstancies.

I no sóls aixó, sino que l’alcalde Masdemón, el día 20 de febrer, or
denó per ofici al Vicari que desocupara l'Ermita deis S. S. Patróns; i a 
l’ermitá —que ho era Miquél Ferró,— li donó orde verbal per a que’l día 
25 a mig-día li entregara les claus. El día 24, les Imatges de la M. de D. de 
la Misericordia i de S. Sebastió, foren baixades de l’Ermita i depositades 
en la de S. Gregóri. El 25, el S. S. Patróns foren traslladats a la Vila 
solemnement; el Clero pujó fins al Cementen; els llauradors i els mari- 
ners es disputaven l’honor de portar les respectives peanyes de la Miseri
cordia o de S. Sebastió; en el portal d'Ulldecona s’agregó a la provessó 
l'Ajuntament i totes les Autoritats, ab un piquet de tropa i la música del 
Regiment de Cuenca, seguint una concurrencia enorme. La provessó anó 
pels carrers del Pont, S. Cristófol, Hospital o Salvador, Socos, S. Antóni
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i Travessía, depositant el S. S. Patróns en l'altar major de S. Agustí, per 
trovar-se la Parroquial servint de quartel.

L’Ermita quedé tancada.
Per eixos díes es posé al cobro mig trimestre de guerra, destinat per 

a la fortificació de Castelló. I al mateix temps es cobraven: 4 trimestres 
de l'empréstit, 2 de l’any económic anterior, 1’5 per a la fortificació de 
la Vila, i 3 del municipal, fent un total de 11 trimestres.

A banda d’aixó, s’efectuaren 4 quintes deis fadríns de 19 anys, deis 
de 21, i deis 22 ais 25 anys.

Tantes exaccións arruinaven a Vinarós que ja no podía ressistir mes; 
els contribuients acabaren per fer-se el sort, i no sacudía a pagar mes 
que a la fórga bruta; aixina fon, que una nit es passá tota ab les oficines 
obertes en la Casa Capitular, i ais contribuients se’ls obligava a al?ar-se 
del Hit i se'ls conduía entre bayonetes a que efectuaren els pagos.

Además, el día 1 de mars, un gran número de comerciants i de indus
triáis, es van vore apremiats a pagar les matricules ab fortes multes, de 
tal manera que n’hi havíen que'ls pujava la papeleta a la ratlla deis dos 
cents duros.

I les peonades o jornal de vila per a les fortificacións, que a tots 
tocaven cada vuit o déu díes.

I per si no n’hi havía prou, des de primers d’any (1875) tots els veíns 
estaven obligats a posar llum, per les nits, ais balcóns i finestres, a fi de 
que la població no estiguera a fosques, ja que la guerra carlista seguía 
violenta próp de Vinarós. La columna de Morales Reina tingué una bata
lla ab els carlistes, el día 8 de mars, entre Rossell i La Cenia. Per aixó, 
s’extremaven les precaucións. Pero la cárrega pesava, —damunt de tantes 
cárregues,— sobre els veíns; fent el cálcul d’un gasto de tres onces d’óli 
per cada una de les 1.100 llums per nit, —número de la mitat de cases 
empadronados,— donava un gasto o sobre-contribució de 2.700 pessetes 
al mes.

Encara havía que afegir la cárrega deis allotjaments de quejes, ofi
ciáis i tropa, i la cárrega també deis bagatges. Verdaderament era massa 
tribulació per a un poblé!

El día 14 de mars, la columna de Morales Reina, com a dumenge 
que era, oí Missa de campanya que fon celebrada en el baleó de casa de 
Ibarra. El día 16 pernocté en la Vila també, la columna de Montegro, ab 
la que va vindre el General Echagüe, Queje de l’Eixércit del Centre. A l’en- 
demá se’n anaren camí de Cálig i Cervera, les dos columnes, ab un total 
de 5.400 hómens de totes armes.

En eixe mes de mars, per R. O. del día 6, el vinarocenc Raféls García 
fon nomenat Diputat Provincial peí Distrit de Vilarreal; i mes avant, 
obtingué el nomenament del mateix cárrec peí Distrit de Vinarós.

Les alarmes eren continúes, a causa de que’ls carlistes seguíen ope- 
rant per tot el Maestrat fins els póbles veíns. El pánic culminé el día 2 
d’abril, en que s'esperava un atac per la part de Benicarló, havent hagut 
tiroteig la nit anterior des de la plassa de bous. Els veíns deis carrers
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extrems, de sta. Magdalena i de l’Angel, es traslladaren ais barcos i ais 
carrers interiors, i la fórga estigué tota la nit sobre les armes; pero, no 
passá res.

El 4 d’abril es celebrá el Combregar deis impedits, Hospital i Presó, 
ab tota pompa, assistint l’Ajuntament, Comissió Militar i la música de 
Cuenca.

En este mateix día, es celebrá en la Sala Capitular, una reunió de 
majors contribuients i associats municipals, que resultó violenta: es trac- 
tava de firmar un empréstit de tres mil duros, que otorgava Joan Antoni 
White, de Benicarló, a l’interés del vuit per cent; l'empréstit es destinava 
a fer front ais gastos de les fortificacións; molts es negaven a firmar lo 
que consideraven un abús, damunt de les tristes circunstancies que ofe- 
gaven a la Vila, pero no tingueren mes remei que firmar tots, pos es tan- 
caren les portes de la Sala, no dixant sortir a ningú que no haguera fir- 
mat. Fon sellada la reunió peí nóu secretari Francés Vicent Ferrer, qui 
havía pres posseció el día anterior.

De la Governació militar de Vinarós vingué a possecionarse, el día 
10, Angel Dozal, Comandant ab grau de Coronel.

Montenegro passá ab la seua columna el día 19, i ordenó a l’Ajun- 
tament li entregara 10.000 duros dins de mija hora; no hi hagué mes 
remei que cumplir la orde, i al moment es tingué que fer el repart, po- 
sant-se al cobro per tota aquella nit i al día següent. Manco mal que al 
cap només de vuit díes, se’ls reintegró ais contribuients dita cantitat.

El General Montenegro tornó a la Vila el día 22, por tant uns 200 pre- 
soners carlistes de Cherta, que foren colocáis en la plassa de bóus, i a 
l’endemá, fins el día 25, a leseóla de la plassa de l’Hospital o Salvador. 
Per a celebrar eixa victoria alfonsina, sortí l’Ajuntament fins al portal 
d’Ulldecona a felicitar al General, i tota la carrera fins casa de Ibarra 
fon adornada ab banderes.

Una cosa molt lletja va fer Montenegro l'últim día d'abril: perque’ls 
quintos d'Alcalá no es van presentar, va fer presoneres a les mares i 
germanes d’ells, i en número de 63 les va portar en carros a Vinarós i les 
tancá a «Pescóla de dalt». La hidalguía vinarocenca es va sentir molesta 
i asquejada, de que a tais extrems es portaren les coses de guerra.

També el día 3 de maig va portar de Ulldecona cinq carretades d'hó- 
mens i dones, per falta de pagos de contribucións, tancant-los en la Presó 
del Partit.

Unes i altres van estar aquí apresonats mes de quinze díes. Les dones 
d’Alcalá, el día 13 de maig, foren traslladades des de Pescóla a la Presó, 
i el día 5 al Teatre.

Com una pesadilla inacabable, les escenes violentes de pagos del mes 
de mars, es reproduiren en maig, tornant les bayonetes a portar ais con
tribuients a pagar vullgueren que no vullgueren. Ara ab una novetat: 
els contribuients, aixina engabiats com en una cacería, havíen de afegir 
una pesseta per al soldat i una altra per a l’aguasil...

Els pagos, foren: unes 50.000 pessetes a Montenegro per contribu-
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cións de territorial i industrial; i a l’Ajuntament, 20.000 pessetes com 
empréstit per a les fortificacións. I estant en aixó, es presenté el día 23 
de maig, un comissionat de Castelló, exigint a l’Ajuntament 35.000 pesse
tes per contingent provincial.

No es comprén cóm en circunstancies tan penoses, encara hi hague- 
ra humor per a dedicar carrers a ningú. Efectivament: el día 20 de juny, 
estant en la Vila la columna de Morales Reina, se li dedicá al General 
Jovellar la plassa que’ls republicáns havíen dedicat a Castelar durant el 
seu mando, i que’l poblé no dixava de dir i seguiría dient, del Salvador. 
Hi hagué vól de campanos, banderes, tocé la música de la columna, i dis- 
cursejaren Ibarra i l’alcalde Masdemón.

Ais dotze díes, —2 de joriol,— es publicava eixe bando: «Por orden 
del sr. Gobernador militar, se hace saber: que en vista de la rebeldía de 
los labradores vinarocenses, que el que no se presente inmediatamente 
en la plaza de Jovellar, mañana se tomará nota y serán expulsados de la 
población cotí sus familias y tapiadas las puertas de sus casas». Eixe 
Governador militar que tan «lliveralment» estrenava el nóm de la plassa, 
era Dozal; i el motiu, el cansament tan justificat deis vinarocencs per 
tantíssims bagatges i trevalls en les fortificacións, damunt de tants pagos 
aniquiladors i quintes.

Les campanes tocaven ara contra els carlistes, conforme veníen noti
cies de les victories alfonsines: foren notables, el 29 de juny, per la ren- 
dició del castell de Miravet, aon teníen els carlistes els canóns de Vina- 
ros; i el 9 de joriol, per l'arrivada de la columna de Morales Reina, qui 
havía rendit a Cantavieja per capitulació honrosa, i portava presoners 
a 1.810 individuos de tropa, 51 quefes i oficiáis i 15 cadetes, respectant 
a tota la oficialitat la espasa i el revólver; el Brigadier carliste anava a 
cavall, al costat de Montenegro —quina columna estava en la Vila i va 
eixir en honor de la de Morales Reina;— la gent s’estranyava en vore 
cóm els dos Brigadiers, el carliste i l’alfonsí, es donaven un a l’altre un 
cigarro puro; Montenegro pagá a la oficialitat carlista un sopar esplén- 
dit. Els presoners de Cantavieja foren embarcats a 1’endemá, en dos 
vapors, cab a Valencia, segóns es condicioné en la capitulació.

En este día, —festa de S. Cristófol,— vingué la Brigada de Borrero, 
compósta de dos batallóns, artillería i cavallería. Aixina es, que junt ab 
les altres dos columncs, havía en la Vila 8.000 hómens de totes armes, 
que ho omplien tot a rebassar. Entre el dos díes següents, van sortir les 
tres columncs; mes, servint ara Vinarós de centre de operacións alfon
sines, les entrades i eixides de tropa eren a diari.

L’alcalde Masdemón, el día 13 (joriol), va fer desocupar la iglesia de 
S. Francés per a destinar-la a hospital de contagiosos, i es colocaren en 
ella 40 Hits facilitats per l’Administració militar.

Només quedava obérta la iglesia de S. Agustí; la de Santa Magdalena 
també servía de magasem i eos de guardia.

El Bisbe de Tortosa, proveint a les necessitats espirituals de Vinarós, 
disposá el día 25, que servirá de Capella Pública l’Oratóri particular de
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les Monjes de la Caritat de l'Hospital de la Vila, que estava aiximateix, 
des de fe póc, en part de l’edifici de l’ex-convent de S. Francés.

I seguint les gestións, es conseguí que'l día 31 donara permís l’al- 
calde Masdemón per a que es tornara a obrir l’Ermita deis Sants Patróns 
i la iglesia de S. Francés.

Conforme al permís, al día següent, dumenge, día 1 d’agost, la iglesia 
de S. Francés fon beneida a les cinq de la tarde, oficiant el Retor d’Ullde- 
cona mossén Lluch. Els particulars retornaren les Imatges de que sen 
havíen fet custódis. El dillúns, ja es pugué lucrar en dita iglesia la Indul
gencia de la Porciúncula.

El Comandant general de la Provincia, Brigadier Velasco, vingué a la 
Vila el 4 d'agost per la tarde i maná a l’Ajuntament, baix severes amenas- 
ses, que repartirá algunes armes del fórt entre’ls veíns. A les cinq del 
matí següent, es van repartir 113 armes, ab quatre paquets de municións 
per a cada un, entre’ls majors contribuients sense distinció de partits, 
exceptuant ais federáis.

Passada la interrupció per la guerra civil, el día 22 del mateix mes, 
es pugué ja comunicar telegráficament ab Castelló i Zaragoza.

Al cap de vuit díes (el 30), es produí un pánic enorme en la Vila, a 
causa de que a les onze i quart del matí, va caure un rayo ab gran estré- 
pit al campanar, baixant per la cadena de les hóres i fent a tróssos la 
esfera del rellonge; com per allí i altres libes ixía fum, s'alarmá el poblé 
i fugiren tots cab a les afores, pensant que s'encenía la Iglesia, la qual 
no tardaría en volar, plena com estava d’explossius de guerra. Afortuna- 
dament no passá d’un susto.

El tren torná a correr des de’l día 10 de setembre, per haver quedat 
ja definitivament sofocat l’algament carliste per estes térres. Masdemón 
vullgué que es celebrara solemnement eixa reinaugurado, i a les onze 
del matí anaren les Autoritats a vore passar el primer tren, saludant-lo 
ab vól de campanes; es posaren banderes per la Vila, i es maná baix 
multa de dos pessetas que per la nit feren tots llumenaries. L’amenassa 
de la multa confirma lo que diuen les notes d’aquell temps: que'l poblé 
no sentía alegría per la reinauguració del tren que, —paradoxa del pro- 
grés!— venía a ésser un enemic de la prosperitat de Vinaros.

Des de'l día 4 d'octubre fins al 12, es van celebrar grans festes per la 
pacificació del Centre en la guerra dinástica, gastant el Municipi 3.473 
pessetes, a pesar d’ésser un any tan aniquilador per a la Vila. Es cantá 
un Te-Deum en S. Agustí —Parroquia accidental,— el día 5, ab assistén- 
cia de l’Ajuntament, Comandant militar Dozal i demés Autoritats, que 
sortiren en corporació de la Casa Capitular, acompanyats per dos juglars 
i la banda de música del Batalló provincial de Castelló. Els demés díes 
es corregueren per la Vila els bous dits de Sant Joan, que teníen el corro 
al carrer de S. Nicolau; i per la nit, balls públics en la «escola de dalt». 
L’últim día es van repartir sét calderes d’arrós ab cam de bou, per ais 
póbres.

En el programa d’eixes festes es va incluir la tomada a l’Ermita deis


