Pòrtic
Ondara és una vila ja mil.lenària, orgullosa i, en bona part, amnèsica. És, justament,
la recuperació de la nostra polsosa memòria col.lectiva la raó que m’animà a emprendre
aquesta aventura, que acabà convertint-se, amb el temps, en un repte.
El nostre poble ocupa un lloc destacat entre els municipis de la Marina Alta pel seu
ric i dens passat, com ho testimonien figures històriques, assagistes, viatgers, arqueòlegs,
urbanistes, historiadors i erudits, com ������������
Al-Hímyari, ������
Jaume �������������
I, Escolano, �������
Palau, ������������
Cavanilles,
Laborde, Chabás, Hübner, Figueras Pacheco, Bru i Vidal, Sanchis Guarner, Lapeyre, Enric
Llobregat, Meyerson, Epalza, Jaume Pastor, Joan Ivars, Josep Ivars, Gisbert Santonja o
l’ondarenca Rosa Seser, que, amb les seues investigacions, escrits i testimonis, l’han tret
de l’anonimat i als qui aquesta obra deu molt. Sense ells, aquest llibre no l’hauríem pogut
escriure.
Les cultures prehistòriques, la romanització, l’herència àrab, la incorporació d’Ondara
a la civilització europea occidental el 1244, les primeres famílies cristianes, la Guerra dels
dos Peres, el transvasament de mudèjars de Murla a Ondara, el castell, les Germanies,
l’expulsió dels moriscos, la terrible pesta bubònica, els Cardona i els Ariza, el conflicte
successori entre Borbons i Àustries, la Guerra del Francés, la seda, l’edat d’or de la
pansa, la revolució demogràfica i la transformació urbana del segle XIX, entre altres fets i
esdeveniments que han conformat l’Ondara actual, mereixien ser coneguts pels ondarencs
del segle XXI.
Per elaborar aquesta obra, hem comptat amb les aportaciones d’un ampli nombre
d’autors, alguns clàssics com els abans citats, i d’altres no tant coneguts, però no menys
importants, als quals hem procurat reproduir amb fidelitat, juntament amb la informació
obtinguda de la consulta de diverses fonts arxivístiques, com ara de l’Archivo Histórico
Nacional, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu del Regne de València, l’Arxiu de la
Diputació Provincial d’Alacant, l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant, l’Arxiu de la
Diputació de València, l’Arxiu Municipal de Dénia, l’Arxiu Municipal de Pego, l’Arxiu
Parroquial de Santa Anna i d’altres arxius eclesiàstics de la comarca, el Registre Civil
d’Ondara, l’Arxiu Històric Municipal d’Ondara -que ha crescut alhora que ho feia aquest
treball-, entre altres, així com de la col.laboració desinteressada i inestimable de famílies
ondarenques i de veïns del poble, que han facilitat documents i dades de gran interés
local; i, per últim, amb el fruit de diferents investigacions personals, conegudes en algun
cas i inèdites en altres, que han nodrit i donat substància a l’obra.
El llibre que us oferisc –al qual, si Déu vol, en seguirà un segon sobre el segle XX, en fase
de gestació-, abraça des de l’antiguitat, quan Ondara no era Ondara ni hi havia ondarencs
al món, fins 1900, i va nàixer quan l’autor era un jove adolescent i N’Antoni Bellver,
l’aleshores rector del poble, li va obrir generosament les portes de l’Arxiu Parroquial,
cortesia que han mantingut els seus successors (En Guillem, En Joan i En Felip). Entrar
en aquella sala, amb la seua aura de misteri, i submergir-me en els llibres centenaris que
atresora, va ser la metxa que em va encendre l’interés per la història local; el pas següent
fou inevitable: allò que veien els meus encuriosits ulls, havia de posar-ho a l’abast de la
gent del meu poble.
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Les dificultats per complir amb aquest desafiament han sigut notables i òbvies. Durant
els primers anys de treball, el problema era una informació insuficient i dispersa, i la
impossibilitat de lligar un mínim fil, que, partint dels temps més remots, arribara a l’Ondara
contemporània, la dels nostres besavis; en els darrers anys, la complicació ha vingut per la
quantitat ingent de dades i la necessitat de seleccionar aquelles que podien tenir un major
interés per als lectors. I per si no n’hi havia prou amb açò, al remat calia encaixar les peces
d’aquest inacabable puzzle, al que no passa setmana que no s’incorpore una nova peça. És
per això que demane de bestreta la vostra comprensió, per si les hores invertides al llarg
de més de trenta anys, amb notables parèntesis temporals, no aconsegueixen despertar la
vostra curiositat. És difícil que historiadors consagrats presten la seua atenció a l’estudi i
divulgació de l’anomenada microhistòria, la dels pobles menuts com el nostre, la de les
famílies, la de les persones anònimes. A aquesta mampresa he dedicat energies i molta
il.lusió, i amb aquest llibre, el que considere com un deute cívic amb Ondara, comença
a saldar-se.
Un advertiment: amb aquesta obra, no he pretés escriure la Història d’Ondara, sinó
presentar un recull d’històries, notícies i materials d’una Ondara que no hem conegut.
Seguint el mestre Pierre Vilar, “la història és una ciencia en contínua construcció”.
Amb el present projecte, algunes portes i finestres del nostre passat han quedat obertes,
però en queden moltes altres que han de desvetlar les generacions més joves. Iniciatives
il.lusionants recents, com ara la creació del portal en internet d’Ondara en la història
(www.ondara.cat) o la celebració de les primeres Jornades sobre Història Local van en la
direcció que abans apuntàvem, perquè posen a l’abast d’un públic heterogeni el que, fins
fa poc, era cosa de quatre. La HISTÒRIA, convé no oblidar-ho, la fem i l’escrivim, dia a
dia, entre tots i ens pertany a tots.
Robert Miralles
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Imatge aèria d’Ondara, amb la serra de Segària i el mar Mediterrani al fons.
12
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1.1 EL TERRITORI
Situar Ondara
Les condicions naturals sobre les que s’assenta Ondara són més que acceptables:
un territori quasi pla, pròxim al mar i creuat per diferents cursos fluvials, sent els més
importants el riu Girona i el barranc de l’Alberca, entre d’altres de menor entitat. De
muntanya en té poca, puix que la majoria de les serres que es divisen pertanyen a altres
municipis: parlem del massís del Montgó (753 m), la Muntanya Gran i les serres del
Castell de la Solana (608 m), el Seguili (521 m), el Penyal de Laguar (842 m), el Migdia
(725 m) i Segària (508 m), l’única elevació que penetra al terme d’Ondara pel nord-oest
del terme, assolint els 485 m d’alçada. Solament el quadrant nord-est del seu territori
s’obri visualment, i amb un suau pendent, fins la mar Mediterrània, de la qual dista 3,9
quilòmetres en línia recta.
Circumstàncies geogràfiques i històriques han fet que per l’oest del terme creue, de
nord a sud, el més famós dels meridians del planeta, el 0º o meridià de Greenwich,
situant-se el territori del municipi entre els 38º 48’ 32.6” i els 38º 50’ 45.9º de latitud
nord i els 0º 1’ 4.6” de longitud oest i els 0º 2’ 27.8” de longitud est. Ondara forma part
de l’històric i extint marquesat de Dénia, encara que, modernament, pertany a la comarca
de la Marina Alta o Septentrional, d’acord amb la terminologia emprada pels professors
Rosselló i Verger i Costa i Mas; dins d’aquesta, s’emplaça en la subcomarca del Baix
Girona, amb Beniarbeig, el Verger i els Poblets.

Ondara, emplaçada sobre una plana, vista des de Segària i amb el Montgó al fons.

El territori ondarenc limita amb els termes dels municipis següents, tots ells de la
Marina Alta: amb el del Verger, pel nord; amb el de Dénia, per l’est; amb el de Pedreguer,
pel sud, i amb els de Beniarbeig i Benimeli –amb aquest últim, de manera poc notòria, a
l’altura del portell d’Ondara, al capdamunt de la serra de Segària-, per l’oest.
13
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Vista aèria d’Ondara, mirant el sud, amb Pedreguer al fons.

El terme d’Ondara té uns escassos 10,3 Km2, com la majoria dels municipis dels
voltants, equivalents a una superfície de 1.030 hectàrees (10.331.487 m2), cultivades des
del segle XVIII en una gran proporció, i una longitud màxima de 5,2 Km, tram comprés
entre la fita amb Benimeli i el pont de Fusta. El sòl improductiu representa en l’actualitat
al voltant d’un 10% del total, concentrant-se en la serra de Segària i en les parcel.les
rústiques abandonades a causa de la crisi de preus dels cítrics dels darrers anys. El terme
presenta una forma bastant uniforme, excepte per la banda de ponent, per on penetra el
terme de Beniarbeig, dibuixant un arc quasi còncau.
El nucli de població més important és Ondara, que superà, per primera vegada en
la seua història, la xifra de 5.000 habitants en la dècada dels 90 del segle XX, i sobre
les 6.600 ànimes en la primera del segle XXI. El casc urbà es troba quasi en el centre
geogràfic del terme municipal, i dista 8 Km de Dénia, 2 del Verger, 2,5 de Beniarbeig,
3,5 de Pedreguer, 8 de Gata de Gorgos, 92 d’Alacant, 92 de València i uns 4 Km del mar
Mediterrani. Al sud-oest del terme existeix un altre nucli habitat, agregat a Ondara el
1836; es tracta de Pamis, a poc més d’un quilòmetre de la vila, i compta amb un centenar
aproximat d’habitants, immigrants andalusos en la seua majoria -molts d’ells, procedents
d’Andalusia-, que hi van arribar pels anys seixanta i setanta del segle XX.
La situació geogràfica favorable d’Ondara l’ha fet ser al llarg de la història lloc de pas
obligat de les més importants vies de comunicació, puix que se situa en el corredor que
queda entre la serra de Segària i la mar, i és lloc obligat de pas entre Dénia i l’interior de la
comarca. En l’actualitat, es troba travessada de nord a sud per l’autopista del Mediterrani,
l’AP-7, i la variant de la CN-332, oberta al trànsit el 2007; igualment travessen el territori
municipal l’antiga carretera comarcal de Cocentaina a Dénia, la via d’enllaç de Dénia amb
l’A-7 (CV-725), i les carreteres locals del pont del Verger a Sagra (CV-729), de Beniarbeig
a Pedreguer (CV-732), d’Ondara a Pamis (CV-726) i d’Ondara a Orba (CV-731), a més
14
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Vista aèria d’Ondara, mirant el nord, amb el Verger, els Poblets i la mar al fons.

d’una completa i antiquíssima xarxa de camins rurals, que manté en un percentatge alt el
seu traçat original.

La suavitat del terreny
Com ja hem apuntat, la major part del terme municipal d’Ondara és pla. Cap punt del
seu territori, si exceptuem la part més oriental de la serra de Segària, supera els 70 m sobre
el nivell del mar. Únicament, en aquesta alineació muntanyosa, situada al nord-oest del
terme, s’aconsegueix una cota de 485 m. A banda de Segària, els punts més prominents
del nostre territori són la lloma on s’emplaça el nucli primitiu del poble, coronat per la
Torre del Rellotge, a 38 m sobre el nivell de la mar. Aquest ressalt del terreny està format
per un aflorament de pedra calcària grisenca, i constitueix una atalaia fantàstica des d’on
es domina un amplíssim territori al seu voltant i bona part del golf de València. Altres
punts dominants són el barri del Crist, al sud del casc urbà, amb un punt elevat de 38
m, on s’ubiquen l’Era Alta -ja desapareguda, tot i que s’hi manté el topònim-, l’ermita
del Crist i el nou Aulari de Música, la partida rural dels Tossals (48 m), al sud-est de la
població, que fita amb els termes de Pedreguer i Dénia, i la lloma on s’ubica la Bassa de
la Comunitat de Regants (69m), a la partida Vinyals. Les àrees més deprimides del terme
municipal corresponen a l’antiga marjal, al sud de la població, amb cotes pròximes als 20
m sobre el nivell de la mar.

15
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La roca calcària gris, quasi a flor de terra, domina
la major part del subsòl del nucli primitiu de la població.

La terra, les roques
a) Segària bètica
Geològicament, un sector del terme d’Ondara s’ubica en l’extrem més oriental
del gran cinturó de deformació alpina de les serralades Bètiques, dins de les quals es
distingeixen tres unitats principals: la zona prebètica, la zona subbètica i la zona bètica.
Segons l’esquema clàssic, Ondara, o per ser més precisos, la serra de Segària, es localitza en
la zona prebètica, constituint el seu límit nord-oriental peninsular amb el sistema Ibèric,
la qual torna a aflorar en les diferents illes i serres balears.

b) Tot va començar fa 200 milions d’anys
Imagineu Ondara submergit en l’aigua de la mar i amb un grapat d’illots (fig. 1, en
color rosa). Eixe era l’aspecte que presentava el terme fa entre 225 i 190 milions d’anys,
en el període triàsic����������������������������������������������������������������������
de l’era secundària o mesozoica, quan el planeta Terra estava poblat
per rèptils gegantins i conformat per un únic supercontinent, Pangea. D’aquell temps
remot i d’aquells illots ha quedat un aflorament reduït de materials primigenis, com les
argiles, algeps i margues irisades rogenques i verdoses a l’est de la població, concretament
a la partida del Saladar [el nom no és debades], a una banda i l’altra de la carretera vella
de Dénia.
De fa 175-155 milions d’anys, del conegut com període juràssic (fig. 1, en color blau),
també pertanyent a l’era secundària, alguns especialistes en el tema [i no tots] afirmen que
queda alguna cosa a la cresta de la serra de Segària. Es tracta d’una roca calcària blanca i
16

CAPITOL 1.indd 16

16/4/13 16:01:31

1. L’ESCENARI

bruna, denominada dolòmia, sembla que formada per equinoderms marins invertebrats,
procedents de les reiterades invasions marines que afectaren Ondara en el passat; de fet,
no resulta gens difícil trobar-hi algun fòssil marí. Les manifestacions de caràcter càrstic o
fenòmens de dissolució de la roca, per efecte de l’aigua, en són abundants: coves (Fosca,
Corb, Colom, Terratenca o Roja), badalls (de la Mel), avencs (de la Mina, del Portell),
cocons o simples clavills, són ben característics de la serra de Segària.

Figura 1. Mapa geològic d’Ondara.

Cocó o basseta formada per la dissolució de la roca calcària de Segària.

Fa uns 140 milions d’anys, el supercontinent Pangea es va escindir en dues masses
continentals, Gondwana i Lauràsia, aquesta darrera constituïda per Amèrica del Nord,
Europa i Àsia. Estem en el cretàcic superior, el darrer període de l’era secundària, del que
el nostre terme conserva una reduïda mostra a la raconada de Vinyals (fig. 1, color verd),
a la serra de Segària, i està formada per roques calcàries i margues d’estructura i colors
diversos.
De l’oligocé i el miocé, períodes de l’era terciària, fa 36-25 milions d’anys, tenim els
terrenys situats al peu del camí de la Corona (fig. 1, en color taronja), en el límit amb el
terme de Beniarbeig, amb materials calcaris en bancs gruixuts, durs i compactes, i en un
17
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sector de la partida Vinyals i la falda de Segària, on predominen de les margues blancgroguenques, conegudes amb el nom de tap.
Finalment, el quaternari és el responsable de la configuració actual de la major part
del terme d’Ondara (fig. 1, en color verd), conformat en els últims 2 milions d’anys;
açò vol dir que el nostre és un territori “jove”. Els materials acumulats d’aquesta era
són ben importants pel que fa a la seua extensió, però no ocorre el mateix quant a la
seua profunditat, generalment escassa, ja que les roques que es troben davall, d’èpoques
anteriors, afloren de seguida. De l’era quaternària hi existeixen materials d’origen marí
i, en especial, de procedència continental. Els seus dipòsits estan integrats, sobretot, per
materials al.luvials procedents de la disgregació de roques més antigues -elements detrítics
i terres argilo-sabuloses, com graves, conglomerats, arenes i argiles-, transportats des de les
serres pròximes a Ondara, i dipositats al llarg de milers i milers d’anys, per les successives
avingudes del riu Girona i del barranc de l’Alberca .

La terra que xafem
L’edat, la maduresa i la qualitat dels sòls d’Ondara són variables, segons el lloc de
què parlem (figura 2). A la serra de Segària la formació de terra és nul.la o quasi nul.la,
ja que l’edafització –conjunt de processos químics, físics i biològics que formen el sòlha aconseguit alterar mínimament aquests sòls, conformats per uns materials d’utilitat
agrícola escassa.

Figura 2. Mapa dels sòls d’Ondara.

Sobre el quadrant nord-occidental del terme (fig. 2, en groc), a les partides de Vinyals,
del Racó de Vinyals i de les Sorts de Vinyals, apareixen combinats dos tipus de sòl: un
és esquelètic i de modesta utilitat agrícola, perquè l’erosió no ha arrossegat la petita


Atlas de la Marina Alta: Mòdul de promoció i desenvolupament de la Marina Alta i Institut
Universitari de Geografia, editen Universitat d’Alacant i CAM, 1993, ps. 15-27, i Estudio socioeconómico de la comarca de Denia, editen diversos ajuntaments, 1972, ps. 40-52.
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capa superficial, producte de l’alteració de la roca; el segon és un sòl amb un PH elevat,
conseqüència de què els materials que l’han format procedeixen de la descomposició de
roques calcàries, arenisques i margues molt calcàries, situació que ocasiona una elevada
saturació de bases; quan aquests sòls són profunds, agrícolament són acceptables.

Sòl quaternari amb materials al.luvials superficials (pda. Pujades).

Terra blanca o tap al Racó de Vinyals, dedicada habitualment al
conreu agrícola en règim de secà.

A la resta del territori (fig. 2, en verd), a les partides del Pla de la Font, els Falsars,
Pamis, Parri, els Pedregals, les Hortes, els Mollons, Xebic, les Pujades, l’Almúnia, les
Alfatares, el Molí d’en Coll, el Saladar, els Tossals i les Marjals es donen, també combinats,
dos tipus de sòl: el primer és un sòl de gran contingut de carbonats d’origen secundari
i calcari actiu, com el dels Tossals; el seu PH és molt elevat i el règim hídric el fa més
apte per als cultius de secà; en general, regat, té bones condicions agrícoles. El segon sòl
és el de millors rendiments si s’explota adequadament; el contingut d’argila en l’horitzó
argilenc és el regulador del grau d’humitat d’aquests sòls; les dosis de reg i la qualitat de les
19
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aigües contribueixen, si són correctes, a millorar el seu rendiment, ja que presenten unes
excel·lents qualitats físiques .

Sòl roig argilenc sedimentari en un solar de l’av. del general Bosch.

La responsabilitat del Girona i l’Alberca
Els materials més antics del terme, com apuntàvem, són del triàsic i es donen a la
partida Saladar. Les margues i les argiles inferiors d’aquests paratges indiquen l’existència
en el nostre territori de saladars o llacunes salobres, que anaren desapareixent per les
aportacions de materials de tipus continental que efectuaren els cursos fluvials de la
zona (Girona, Alberca, etc), amb una freqüència irregular. Se sap que, durant el juràssic
i el cretàcic, el règim dominant era marí, i que en l’eocé i l’oligocé, en l’era terciària, la
comarca va emergir, produint-se una nova transgressió marina durant el miocé inferior

; vol dir açò que, en diferents períodes geològics, les terres del terme d’Ondara han estat
més temps submergides que no al contrari (figura 3).
El modelat del relleu actual, tal com el veuen els nostres ulls, amb un domini de
les planes formades per la sedimentació fluvial (Girona, Alberca) i marina, és d’origen
quaternari, amb períodes on la mar va retrocedir, com abans del 125.000 o entre el
90.000 i l’11.000, amb un descens del nivell de les aigües, i altres on la mar va avançar
terra endins, com entre el 125.000 i el 90.000, coincidint amb el període interglacial RissWurm, així com entre el 10.000 i el 7.000 de l’holocé, amb diferències de nivell fins de
120 m. En aquest context, cal situar la formació de la Marjal d’Ondara, fa 3.000-2.000
anys , situada al sud de la població, que es mantindria inculta i humida fins ser drenada i
bonificada per a la seua explotació agrícola, seguint la pràctica d’altres municipis veïns, en
un procés que s’iniciaria en l’edat mitjana, culminant probablement en el segle XVIII.


Estudio socioeconómico…: op. cit., ps. 115-128.
Ibidem, ps. 54-56.

Historia de la Marina Alta: Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, Información i Levante,
1999, Valentín VILLAVERDE BONILLA, ps. 57-58.
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Figura 3. El territori d’Ondara, submergit durant el miocé inferior.

El millor clima del món?
La publicitat turística institucional ho ven i la massiva afluència de turistes forans a
la nostra comarca, any rere any, vindria a corroborar-ho: no hi ha millor clima que el de
casa nostra. Però no tots estan d’acord. L’eminent professor de la Universitat de València,
el mallorquí Rosselló i Verger, afirma que “Només hi ha un clima més forasenyat i més
absurd que el nostre, i és el desèrtic”, en referència a les situacions extremes que origina
el clima d’estes latituds: llargues sequeres, pluges torrencials, vents huracanats, fenòmens
esporàdics, però no tan inusuals com puga semblar, que tiren per terra la seua elogiada
estabilitat i benignitat; i no és l’únic que es queixa d’aquesta paradoxa, amb una certa dosi
de raó.
De més joves, a l’escola vam estudiar que el clima predominant del nostre entorn
rebia el nom de mediterrani . Cal matisar, no obstant, que, atenent a les oscil.lacions
de les temperatures i a les diferents variants d’aquest, Ondara se situaria dintre de la
varietat coneguda com termomediterrània, caracteritzada per una temperatura mitjana
anual de 18ºC (figura 4). Els ondarencs som ben afortunats de viure a una passa de la mar
Mediterrània, el paper regulador i moderador de la qual fa que Ondara tinga un règim
tèrmic suau, amb un llarg estiu, un hivern més bé curt, i una primavera i una tardor
que, quasi mai, no es repeteixen d’un any per l’altre: per exemple, no és estrany iniciar la
Fira de novembre amb camisa d’entretemps o de màniga curta, i una setmana més tard,
vore’ns obligats de treure l’abric de l’armari. El mes més fred és gener, amb temperatures
que oscil.len entre els 7,5ºC i els 11,5ºC; poques vegades les temperatures baixen per
davall dels 0ºC, amb un mínim històric de -6ºC, i els dies de gelada no superen els 2 o 3
a l’any. El període més càlid es dóna entre el 15 juliol i el 15 d’agost, amb temperatures
mitjanes de 23-26ºC i mitjanes absolutes per damunt dels 35ºC, com vam patir durant
l’estiu de 2003, amb jornades on el termòmetre es va situar en els 40ºC.



La informació relativa a les condicions climàtiques d’Ondara s’ha nodrit sobretot de l’Estudio
socioeconómico... i la Geografia del Marquesat abans esmentats, entre d’altres.
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Figura 4. Ondara disfruta d’una temperatura mitjana anual de 18ºC.

Pel qua fa a les precipitacions (figura 5), Ondara se situa a la perifèria de l’illot
pluviomètric de la Safor, propi del mediterrani subhumit, que es caracteritza per unes
pluges relativament generoses d’entre 500 i 1000 mm. (720 mm per als períodes 194344 i 1972-73), les més altes del País Valencià. El valor màxim absolut de precipitacions
registrat correspon al bienni 1958-59, amb 1.523 mm. anuals, i el mínim al període
1960-61, amb tan sols 326 mm. En qualsevol cas, les quantitats relativament importants
de precipitació anual es reparteixen en molts pocs dies al llarg de l’any, de 40 a 45. La
irregularitat pluviomètrica (entre 1974 i 1980 s’hi registraren 359, 858, 468, 864, 611, 315
i 346 mm, respectivament) i el monocultiu cítricola han creat dificultats en els aqüífers,
sobreexplotats en les últimes dècades del segle XX, que no aconsegueixen recarregar-se
totalment i que han afavorit la seua salinització –és el cas dels pous de Segària, en els
anys 70 del segle XX-, una circumstància aliviada per les obres de racionalització del reg
realitzades entre 1990 i 2010 i la pèrdua d’importància de l’agricultura local. L’estació
pluviomètrica corresponent al municipi d’Ondara és la 054 del Verger-els Racons.

Figura 5. Les precipitacions mitjanes anuals a Ondara són d’uns 800 l/m2.
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Ondara i, per extensió, la Marina Alta, està influenciada principalment pels temporals
de Llevant (“Llevant, aigua per davant”), que entren a terra des de la mar Mediterrània,
amb pluges que es desencadenen pel contrast de les elevades temperatures de l’aigua de
la mar al final de l’estiu, amb l’aire més fred que hi entra. Les depressions que arriben a
la nostra costa a través del golf de Lleó i les pertorbacions que pugen de Gibraltar són les
responsables de les pluges irregulars i torrencials al llarg de tot el litoral mediterrani, per
la via de les conegudes i temudes gotes fredes –anomenades així, no sempre amb propietat,
que es formen, entre els mesos de setembre i novembre, per la penetració d’aire fred
de les capes altes de l’atmosfera que es queden aïllades a l’interior d’un aire més càlid.
Molts ondarencs recordem els efectes catastròfics que van tenir les últimes gotes fredes i el
desbordament consegüent de l’Alberca en les últimers hores del 15 de novembre 1985, el
més greu dels recordats, i al migdia del 12 d’octubre de 2007, més breu, que afectà la plaça
del País Valencià i les vies circumdants. Aquesta alta pluviositat tardoral compta amb un
factor orogràfic essencial: les serres litorals que avancen cap a la mar i s’interposen al vent
de nord-est o gregal; en el nostre cas, és la serra de Segària la que atrau els temporals que
alivien la nostra set, amb diferències notables d’aigua recollida entre l’ombria, de gran
copiositat, i la solana, menys generoses. En canvi, les pertorbacions de ponent, d’origen
atlàntic, quan arriben a les nostres terres des de l’altiplà peninsular, la Meseta, ho fan molt
debilitades, amb precipitacions exigües i molt regulars.

Climograma Observatori Meteorològic Pedreguer. 2008
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Els estius d’ací acostumen a ser molt eixuts, i el mes de juliol el més àrid, sent les altes
pressions de les illes Açores les responsables de la falta de pluges i una humitat apegalosa,
podent derivant en fortes sequeres, com les que s’esdevingueren entre els anys 1972-1976
i 1978-1981 o, darrerament, el 2003. La precipitació total durant els tres mesos estivals
se situa sobre els 70-80 mm. Però és al final de l’estiu i, en especial, a la tardor quan
s’arrepleguen els màxims anuals, entre 300-325 mm., amb puntes unes vegades a octubre
(2008), i d’altres a setembre i desembre (2009), adquirint el caràcter de pluges torrencials
ocasionals, amb xifres superiors als 100 mm recollits en a penes 24 hores. L’hivern, amb
200-225 mm, sol ser més plovedor a Ondara que no la primavera.
Quant a les precipitacions en forma de neu, solen presentar-se molt de tard en tard.
La darrera nevada, de 1981, fou bastant copiosa, arribant a cobrir tot el terme i, inclús,
els mateixos carrers del poble.

Segària en un dia de temporal de llevant, a la tardor de 2003.

Barri del Crist, nevada de 1981. Foto de Francisco Gil.
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Les plantes
El paisatge natural ha anat modificant-se al llarg del temps sobre el territori que ens
envolta. El clima mediterrani, com avui el coneixem, va aparéixer fa uns dos milions
d’anys; per tant, els poblaments vegetals van evolucionar a partir d’elements del terciari,
que pertanyien a ambients tropicals, càlids i humits, i a ambients temperats; les plantes
que hi van sobreviure són les que presenten adaptacions a les noves condicions climàtiques
regnants, especialment, a l’escassesa d’aigua.

Els magnífics exemplars de coscoll envoltats de tarongers ens transporten a una
època on abundaven a les àrees més pròximes de Segària (partida Vinyals).

Els resultats dels estudis realitzats a diverses coves de la comarca -cova de les Cendres a
Teulada, cova de Bolumini a Beniarbeig-, indiquen que entre 19.000 i 14.000 anys abans
de la nostra era, la vegetació predominant estava formada per pinars de pinassa, ginebre
i matolls i, esporàdicament, per grups de carrasques i roures. Cal assenyalar que aquest
tipus de comunitats vegetals i, sobretot, la presència de pinassa, es troben en l’actualitat
per damunt dels 800 m i en zones amb temperatures situades entre els 13ºC i els 8ºC,
com ara els Pirineus o el sistema Ibèric.
L’evolució climàtica cap a condicions més caloroses, esdevinguda entre fa uns 12.000
a 9.000 anys, va propiciar un bosc dominat pel carrascar i un sotabosc format per coscoll,
matapoll i lligabosc. L’aparició de l’home caçador no modificà aquesta comunitat. És amb
l’arribada de les societats agrícoles, en el neolític i en l’edat del bronze quan es produeix
una desforestació sistemàtica i el bosc s’obri per als conreus.
El procés posterior seguirà el camí encetat de degradació progressiva, amb períodes
especialment crítics per a la vegetació natural; per exemple, en els segles XVIII i XIX,
amb el procés conegut com fam de terres, provocat per l’augment de la població, que a
Ondara fa que s’aprofiten les terres residuals o situades a la perifèria del terme, com ara
les faldes de Segària, la raconada de Vinyals o la mateixa Marjal. La rompuda d’espais
poc aptes per a l’agricultura, com les vessants de Segària, la necessitat de fusta de carrasca
per a combustible –en queden uns pocs d’exemplars a la raconada de Vinyals- i de
pins, i l’explotació de les fibres de la palma del margalló per a la confecció de graneres,
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cabassos, estores, barrets, etc, van contribuir a la desforestació de la serra, deixant pas a
una vegetació dominada per la màquia i el matoll. En el seu inèdit i interessant estudi
sobre la vegetació local , l’ondarenc Enrique Roig considera la mediterraneïtat, o període
estival amb temperatures altes i manca de pluges, i hiverns suaus i amb precipitacions
moderades, com la característica comuna que condiciona les plantes que ens envolten, ja
siga de riu, de muntanya o del pla.

Roselles d’un hort de tarongers, al Pla de la Font.

Margalloneres a Segària.

En general, les nostres plantes tenen les fulles menudes i recobertes d’estructures
protectores (cera, pèls...) per evitar l’elevada pèrdua d’aigua que es produeix en els mesos
d’estiu; així mateix, s’hi pot observar el predomini de les plantes llenyoses sobre les
herbàcies.


ROIG, Enric: La vegetació d’Ondara, 2.000, Arxiu Històric Municipal, inèdit, mecanografiat.

26

CAPITOL 1.indd 26

16/4/13 16:01:49

1. L’ESCENARI

El canyar domina la vegetació de ribera del riu Girona.

La vegetació d’Ondara s’ubica en el següent sistema corològic:
- el regne holàrtic
- la regió mediterrània
- la província valenciano-catalano-provençal-balear
- el sector setabenc
- el districte diànic
L’estudi al que abans hem al.ludit, recull, a més, una àmplia mostra de plantes molt
conegudes entre els ondarencs i d’altres que no ho són tant, tot i tenir un gran interés
botànic. A la llista n’hem afegit d’altres, seguint les certeres indicacions del professor
del Departament de Biologia de l’Institut d’Educació Secundària “Xebic” d’Ondara, Juli
Pasqual i Trilla:

MUNTANYA

RIU/BARRANC/SÉQUIA

H O R TA / S E C À / C A M Í /
MARGE

Pi garric
Llentiscle/Mata
Camamirla
Estepa blanca
Palera
Cambrona
Romer
Frígola/timó
Coscoll
Garrofer

Esbarzer
Creixent bord
Baladre
Llidoner
Menta borda
Canyar
Botonet d’aigua
Roser bord
Om
Jonc

Herba carnera
Card panical
Fenoll
Serret
Llicsó/Lletsó
Cama-roja/Xicòria
Borratja
Raïm de pastor
Llengua de bou
Ravanell
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Rabet de gat
Sajolida
Argelaga
Ullastre
Traponera
Aladern
Espí negre/Garguller
Càdec
Lavanda/Espígol
Cepell/Petorrera
Fenàs
Hambrona
Centaurea segariae 7

Robert Miralles

Llentilla d’aigua
Senill
Xop
Morera
Acant/Carnera
Corretjola
Crèixens
Bleda borda
Arítjol/Sarsa-parrella
Carabasseta pudenta
Floreta de Pasqua
Lligabosc
Cua de cavall

Julivert bord
Ortiga/Picapatos
Gram
Margall
Pastanaga
Flor d’avellana
Olivarda
Rapa/Cresolet
Ceba porrera
Agret
Verdolaga
Esparreguera
Rosella

Natura pura, a cinc minuts
Ara, vos proposem conèixer de primera mà un dels escassos llocs del terme que encara
conserven gran part de la seua virginitat natural: parlem d’un tram del riu Girona, un
regal per a la vista i els sentits, en el tram acotat pel molí Nou i el pont d’Ondara/del
Verger, és a dir, al costat de casa.
L’eixida recomanada arranca del carrer Pintor Segrelles, amb la intenció de baixar al
caixer del riu. Per a açò últim, tenim dos alternatives:
a) Pel camí vell de Beniarbeig, fins arribar al molí Nou, fent una parada per visitar
l’antic molí fariner, declarat Bé d’Interés Cultural per la Generalitat Valenciana, i les
botanes, estructura subterrània per on s’alliberava l’aigua que tornava al riu, després de ser
usada com a força motriu de les moles, opció aquesta que ha de comptar amb l’autorització
dels propietaris de la finca i que recomanem.
b) Per la parcel.la que alberga l’actual seu social i la bassa de la Comunitat de Regants
d’Ondara, instal.lacions situades entre el riu i la via periurbana que discorre per l’oest del
poble.
Una vegada al riu, i amb el sigil exigible, buscarem un lloc apropiat per observar les
aus que niuen i habiten a les riberes de l’embassament que forma l’assut del molí d’Alcovir
o de Fernando, a escassa distància del molí Nou: garsetes blanques, ànecs, polles d’aigua,
fotges, etc, a més de peixos, com carpes, barbs i madrilles, serps d’aigua i granotes, són
alguns dels animalets que hi habiten. L’assut del Verger, construït amb maçoneria, i en bon
estat de conservació, deriva les aigües per la ribera esquerra del riu cap al molí esmentat,
situat a poc més d’un quilòmetre aigües avall. En una posició dominant, sobre les lloses
de l’assut, contemplarem l’obra de fàbrica d’aquest i la làmina d’aigua que es forma en
el tram anterior a la presa; davall d’aquesta, diferents afloraments de la roca mare i una


Endemisme de la serra de Segària.
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vegetació abundant, formada per canyars, baladres, esbarzers, menta borda, jonc, etc,
componen una estampa magnífica.
Per continuar la marxa, i depenent de l’època de l’any i la dificultat que puga presentar
la vegetació, podem optar per seguir pel mateix llit fluvial o pel sender d’uns cent metres
de llargada, que discorre per la ribera dreta i tanca una propietat privada fins arribar a
la bassa de la Comunitat de Regants. Des d’aquest punt, podrem contemplar l’efecte
erosiu de les aigües del riu, responsable de la solsida i posterior desaparició de l’antic camí
de Vinyals, que discorria penjat sobre el riu a uns 6 metres d’alçada, tram que ha estat
reforçat recentment amb una escullera de pedra. El lloc és l’ideal per contemplar el doble
meandre que ha creat el Girona al llarg dels segles, la grava arrossegada pel riu o el toll del
Brocal, eliminat durant l’obra de reforç de la paret natural despresa, al peu de la qual se
situa l’inici de la galeria que alimenta les terres del Verger i els Poblets amb les aigües del
riu Girona.
Si les condicions del riu ho permeten, l’itinerari pot prosseguir-se pel mateix llit fins el
pont d’Ondara/del Verger, construït en el darrer terç del segle XIX. En aquest tram el riu
es mostra ben ample, en primera instància, per encaixonar-se a continuació, donant lloc
a alguns tolls, com el Blau; és ací on hi ha registrats diferents punts de nidificació d’aus
i exemplars notables de llidoners, junt als quals se situa el molí de Fernando o Alcovir ja
al.ludit, emplaçat a l’esquerra del riu, que guarda íntegra la seua maquinària de moldre el
gra de diferents cereals en la planta subterrània.
Finalment, l’eixida del llit del riu a la carretera de Beniarbeig l’efectuarem un poc
abans d’arribar al pont, per la vora esquerra, o bé pel camí empinat que ix per la dreta del
riu, fins connectar amb la nova via periurbana que travessa la partida Pedregals.

Un tram del recorregut recomanat del riu Girona.
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L’aigua
a) Les aigües superficials
La característica essencial dels cursos d’aigua que travessen el terme municipal ve
determinada pel clima mediterrani característic d’Ondara, amb poca nuvolositat i pluges
escasses -de vegades, torrencials-, el que origina cabals molt irregulars i un fort estiatge a
l’estiu. El sòl, bastant permeable, no permet córrer les aigües per la superfície durant molt
de temps, pel que es filtren per infinitat de clavills, fins trobar una capa impermeable,
sobre la qual flueixen.

b) El riu Girona
El Girona és el més important dels nostres rius. Amb 28 km de longitud i 140 km2 de
conca, naix a les proximitats de la serra de la Carrasca, prop de la Vall d’Alcalà, a vora 700
m d’altitud, on rep el nom de riu d’Ebo. En aquesta vall, el riu es nodreix de fonts, abans
d’endinsar-se per la serra calcària del Migdia, on excava un espectacular congost amb una
amplària que en alguns punts és de l’ordre d’un metre. L’escàs cabal que pot dur al final
de la primavera, desapareix quan entra en contacte amb les roques calcàries subjacents, pel
que presenta un aspecte sec la major part de l’any.

El riu Girona, des del pont del Verger, el 13 d’octubre de 2007.

Pròxim a l’eixida del clot profund, conegut amb el nom de barranc de l’Infern, es
troba l’embassament d’Isbert, amb poc més 1 hm3 de capacitat. Aquesta obra, acabada
de construir el 1959, fou abandonada poc temps després, en adonar-se que les aigües
retingudes desapareixien ràpidament per la permeabilitat del sòl. Després de creuar el
terme d’Orba, i sobre materials quaternaris, el riu ix al pla travessant els termes dels pobles
de la Rectoria -del terme de Tormos rep una important aportació hídrica, a través de l’ullal
de la Bolata- Beniarbeig, Ondara -on comparteix conca amb el barranc de l’Alberca i per
on discorre encaixonat, presentant un fons de llit ample, on són freqüents les graves amb
dipòsits poc potents, motiu pel qual són freqüents els afloraments rocosos del substrat de
la conca-, el Verger -on es coneix igualment amb el nom de riu del Verger- i els Poblets, on
31

CAPITOL 1.indd 31

16/4/13 16:01:59

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

desemboca a la mar per la punta de l’Almadrava.
De la seua irregularitat donen fe els registres efectuats el 1896-99 sobre el nombre
d’avingudes de duració superior a quatre dies, amb dos riuades el 1896, tres el 1897 i 1898,
i quatre el 1899, una de les quals durà quasi quaranta dies . Pel que fa a la perillositat
de les seues crescudes, cal dir que, no sent persistents, sí son de gran violència: el 30 de
setembre de 1919, a Beniarbeig les aigües s’elevaren uns 5 m, afectant els fonaments de
les cases; a aquestes, en seguiran les de 1934, 1941, 1944, 1947, 1954, 1957, 1985, 1997
i 2007. En la del 1934, segons testimonis orals, el riu es desbordà a l’altura del molí Nou,
inundant l‘avinguda del Dr. Fleming d’Ondara a través del camí vell de Beniarbeig; la
darrera, esdevinguda el 12 d’octubre de 2007, va adquirir una gran gravetat, doncs va
inundar parcialment els municipis de Beniarbeig, el Verger i els Poblets.

Perfil del riu Girona al seu pas pel terme d’Ondara: alt. inicial, 36 m; alt. final, 20 m.

c) El barranc de l’Alberca
El que molts ondarencs anomenem riu, en realitat barranc o rambla de l’Alberca, té 14
Km de longitud i naix als peus del tossal del Rafalet, al terme de Pedreguer, on també rep
el nom de barranc de les Passeres, en un clot subcircular de 40 m de diàmetre per 12 m de
profunditat , que funciona com un estany de temporada, del qual brollava un cabal de
800 l/s després de les pluges, extingint-se totalment durant els períodes de sequera; però
açò era abans de la seua explotació en mines i pous. Pel que es coneix, el fons del clot de
l’Alberca està format per materials terciaris que travessen la sedimentació quaternària de la
zona, assenyalant el nivell impermeable 10. Per altra banda, la proximitat de la cova de les
Calaveres indueix a pensar que l’Alberca pot ser un estany d’eixida del corrent subterrani



COSTA i MAS, Josep: Geografia del Marquesat..., op. cit., ps. 66-67.
Pascual MADOZ el va descriure el 1847: “Es un hoyo cuya figura es semejante a la de un cono
inverso de 102 m. de diámetro en su base y unos 80 de altura, que son los de profundidad, si bien
esta varía, según el mas o menos fango y arena que en su fondo se depositan.”
10
Ibidem, p. 24.


32

CAPITOL 1.indd 32

16/4/13 16:02:00

1. L’ESCENARI

El Clot de l’Alberca, al terme de Pedreguer, el 25 d’octubre de 2007.

de la cova 11.
En el seu camí cap a la mar, l’Alberca rep les aigües dels barrancs de la Cova, que naix
a la cova de les Calaveres, del Moro i de la Parra, tots tres a la serra del Seguili; ja dins del
terme d’Ondara, se’n beneficia de les aportacions del barranc Bo, que baixa de la valleta
de la Llosa, i de tres barranquets més –dos de la Marjal i un que baixa de la partida Falsars,
travessa el casc de la població, on popularment se’l denominava riu Verd, fins que el seu
tram urbà fou canalitzat en dos fases: la primera, en els anys 70, i l’última, a finals dels
90 del segle passat. Les seues escasses aigües són embassades en un assut situat a l’entrada
del poble, i canalitzades a través d’una séquia que circumda el casc antic, en direcció a les
terres dels Pàtins, l’Almúnia i les Alfatares. Posteriorment, el barranc s’uneix al barranc de
Fusta (partida del Molí d’en Coll), per desaiguar al mar Mediterrani (partida de l’Alberca
o Palmar del terme de Dénia), entre la punta dels Molins i l’Estanyol.

Avinguda d’aigües al barranc de l’Alberca. Abril de 2002.

Del seu caràcter torrencial, guarden ingrata memòria els ondarencs. Malgrat que la
seua conca de recepció es reduïda, està emplaçada en margues impermeables del cretàcic
11

Ibidem, p. 24.
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La plaça del País Valencià, inundada al migdia del 12 d’octubre de 2007. Foto de Ferran Server.

i el terciari que han sofrit una desforestació important, pel que la seua escorrentia és molt
elevada. Aquesta circumstància, unida al fort pendent del tram alt del llit, fa que l’evacuació
de l’aigua de les fortes pluges de la tardor s’efectue de manera torrencial i ràpida 12. El
1934 i el 1985 es desbordà, causant grans danys materials i també la pèrdua d’alguna vida
humana. En ambdues ocasions, el barranc baixà desbordat pel pla d’inundació, entrant
al casc urbà per les dues riberes i dirigint les seues aigües cap al nord-oest de la població,
per la plaça del País Valencià, el carrer Blasco Ibáñez i les avingudes del Dr. Fleming
i el general Bosch Sánchez 13, a més d’afectar parcialment els carrers Escorxador, Sant
Doménec, Serra, Virtuts, Carlos Arniches i la plaça del Convent. El darrer desbordament
va tindre lloc al migdia del 12 d’octubre de 2007, a partir del taponament momentani del
pont de Solano, causant la inundació completa de la plaça del País Valencià i alguns trams
dels carrers Azorín, Blasco Ibáñez i l’avinguda del Dr. Fleming.

Perfil del barranc de l’Alberca al seu pas pel terme d’Ondara: alt. inicial, 41 m; alt. final, 6 m.
12

Mapas previsores de riesgos de inundaciones en núcleos urbanos, Instituto Geológico y Minero
de España, 1987, p. 127.
13
Ibidem, p. 128.
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Altres cursos d’aigua
A banda del riu Girona i el barranc de l’Alberca, el terme d’Ondara compta amb altres
cursos fluvials de menor significació:
a) Els barranquets de la partida Marjal: en són tres i naixen al terme de Pedreguer.
El més important, amb la denominació de barranquet Bo o barranc de la Llosa, naix prop
de la Llosa d’en Camatxo, on rep les aigües dels barrancs de l’Ocaive i de la Rabosa;
posteriorment, canvia el seu nom pel de barranquet de la Marjal o primer barranquet
quan penetra a Ondara, després de travessar el segon sector del polígon industrial, on
ha estat canalitzat i modificat el traçat del seu curs primitiu; el segon rep el nom de
segon barranquet i arranca prop de la fita dels termes de Pedreguer i Ondara, amb un
escàs recorregut, també alterat per les obres de l’A-7; el tercer se solapa amb el camí de
la Conxera, prolongació del camí d’Ondara a la Llosa, ja en el terme de Pedreguer, i
desguassa en el segon barranquet. Tots tres vessen les seues aigües a l’Alberca per la partida
Marjal, ja dins del terme d’Ondara.

El barranc de la Marjal, just abans d’entrar al terme d’Ondara.

b) El barranc de Fusta: s’origina a la partida Oquins de Pedreguer, beneficiant-se en
aquest primer tram de les aigües dels barrancs de les Fonts, del Nai, del Càfer i dels Pouets;
a continuació, passa pels Marxos, d’on pren el nom de barranc de Marx. Al llarg del

El barranc de Fusta, vist des de la carretera vella de Dénia.
36

CAPITOL 1.indd 36

16/4/13 16:02:09

1. L’ESCENARI

seu recorregut per Pedreguer, rep diferents denominacions: barranc de les Moreretes, del
Cementeri, dels Molinets i de la Murta, on s’ajunta amb el barranc de les Albardaneres (la
Sella); posteriorment, rep les aigües del barranquet d’Aigualós (partida Caragús), que fa
de fita entre el terme d’Ondara i el de Pedreguer, primer, i entre el d’Ondara i el de Dénia,
tot seguit, punt aquest últim on connecta amb el barranc de Fusta, sent ambdós tributaris
del barranc de l’Alberca, amb qui s’uneixen a la partida del Molí d’en Coll.

El barranquet d’Aigualós, en l’encreuament del camí del Verger a Xàbia.

c) El barranquet del Poll: és el resultat de la unió de les dues aigüeres que, procedents
dels punts més elevats de la partida Tossals, s’uneixen al Saladar -a l’esquerra de la
carretera vella de Dénia-, travessant les Alfatares, el camí vell del Verger a Xàbia, per
acabar desguassant al barranc de Fusta. Un d’ells, el que discorre més a l’oest, ha quedat
laminat a la zona residencial de Tossals.

El barranquet del Poll, després de creuar el camí del Verger a Xàbia.

d) El barranc de Cremadelles: naix al Racó de Vinyals, a la serra de Segària, creua les
partides de Vinyals i les Sorts de Vinyals d’Ondara; a continuació, ho fa pel del Verger,
unint les seues aigües al barranc de les Portelles, pel terme dels Poblets, i desemboca a la
mar per la platja de l’Almadrava.
37
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A la dreta, el primer barranquet de Tossals; a l’esquerre, el segon, a escassa distància de
l’anterior i situat més a l’est, en imatges preses en la intersecció amb el camí vell d’Ondara a
Dénia/Xàbia.

El barranc de Cremadelles, a la partida Vinyals.

e) El barranquet de Vinyals: naix pròxim a la Casa del Malvero, als Vinyals, i, en
parlal.lel al camí de la Corona i a la Casa d’Albors, desguassa junt a l’A-7.

Les aigües subterrànies
El terme d’Ondara, pel que fa a les seues aigües subterrànies 14, participa de dos unitats
hidrogeològiques de la conca mitja i baixa del riu Xúquer: la unitat de les serres d’AlfaroMigdia-Segària i la unitat quaternària de la vall del riu Girona.
La d’Alfaro-Migdia-Segària s’estén des de la població de Millena (el Comtat) fins
el Verger. Té uns 35 Km de llarg, 10 Km d’amplària màxima i una superfície de 180
Kms2.
Els materials més importants que sustenten aquests aqüífers són calcaris i dolomies
(roca sedimentària d’origen químic que conté més del 50% de carbonat) del cretàcic
superior i de l’eocé. Aquesta unitat es recarrega per la pluja i, en menys mesura, per
14

Memòria del Pla General d’Ordenació Urbana, Ajuntament d’Ondara, 1987, ps. 46-54.
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l’embassament d’Isbert i les pèrdues del riu Girona. L’aigua circula en direcció sud-oest a
est. La descàrrega de la unitat es produeix per les fonts i ullals de la Bolata (Tormos), Sagra
i la Cava, i les seues aigües són de bona qualitat i aptes per al consum humà i el reg.
La unitat quaternària de la vall del Girona comprén vàries zones:
a.- La primera, des d’Orba fins la línia Beniarbeig-Pedreguer, pràcticament sense
pous.
b.- La segona, compresa entre la zona anterior i el municipi del Verger, inclouria la
major part del terme d’Ondara, amb una aigua de qualitat acceptable, tot i que amb altes
concentracions de nitrats.
El reg de les aproximadament 660 hes amb què compta el terme d’Ondara es realitza
a través d’una àmplia xarxa de reg localitzat per goteig i tres basses -una, a la partida
Pedregals, junt al riu Girona, que bombeja aigua a les altres dues, situades a més altura, als
Vinyals-, on aflueixen cabals de diferents llocs, i des d’on es distribueix l’aigua per gravetat
a una part considerable del terme. Els cabals citats provenen de les caves Fonda, Parri o
Pamis i d’Enmig, amb aigües drenades en el mateix llit o en àrees pròximes al riu Girona,
el barranc de l’Alberca i diferents pous: el del Pilar o Vell de Pamis, el Nou de Pamis, el
de les Hortes o Vell i el Nou, propietat de la Comunitat de Reg local. Una altra font, no
constant, de subministre d’aigua per al reg el constitueix el petit embassament de l’assut
del barranc de l’Alberca, que fertilitza les terres de les partides dels Pàtins, l’Almúnia i les
Alfatares, a través de la séquia de les Alfatares.

Pou de la Mare de Déu del Miracle, al peu de Segària, avui precintat.

Dels pous, cal dir que dels tres situats als peus de la serra de Segària, un es troba
precintat per excés de sal i dos presenten millors condicions quant a salinitat –aquesta
circumstància es fa present al cap d’unes hores d’extracció, fent pensar que es troben en el
límit de separació de l’aigua dolça i la salada-, el pou de Perla i el pou del Moret, gràcies
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a les aportacions externes d’aigua. La seua concentració de sal es pot estimar entre 0,3 i 1
gr/litre. La resta de pous del terme no presenta salinització, però sí calci en excés, degut
possiblement a què els materials quaternaris descansen sobre roques calcàries i a què la
seua pròpia composició és calco-margosa 15.

Pou del Moret, al peu de Segària.

Pou de Granel, actualment en desús per al consum domèstic.
15

Estudio Socioeconómico...: op. cit., p. 158.
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1.2 EL TOPÒNIM ONDARA I ALTRES NOMS
DE LLOC I DE PERSONA
El nom d’Ondara
Variades i divergents són les teories que han intentat explicar l’origen del nom del
nostre poble, Ondara. Les hipòtesis van des d’aquelles que li atribueixen un origen
preromà, avalades per les nombroses referències que han fet llegendaris viatgers, erudits
i il.lustres lingüistes i historiadors, fins d’altres que consideren que el seu naixement és
posterior.
La primera explicació coneguda sobre el topònim, de l’historiador denier Palau, sostenia
que prové del llatí Fundaria o Fondaria -seguit de Fundara, per acabar amb Ondara- per
una suposada mina i una foneria de ferro existents en època romana , argumentació que
ha estat refutada , ja que segons els lingüistes aquesta paraula llatina mai no originaria la
paraula Ondara.

La mítica penya Plana, en la vessant oriental de Segària.
Segons afirma PALAU, Marc Antoni, en Diana desenterrada, Excma. Diputació Provincial
d’Alacant, 1975, ps. 69 i 128, “cerca de una legua de Denia havia minas abundantes de yerro en
las mismas faldas de Mongon y tierra adentro que se dilatan hasta Ondara, donde hay rastros de
haverse sacado yerro, particularmente muy cerca de la misma Ondara: y aun sospecho que de aquí
le quedó a dicho lugar el nombre corrompido de Fundaria que seria el que le pusieron Los Romanos por la fundicion que alli se haria del yerro: y cualquier bien entendido de las materias minerales
conocerá que todo aquel terreno y colinas son ametalladas de yerro.”

CHABÁS LLORENS, Roc: Historia de la ciudad de Denia, Instituto de Estudios Alicantinos,
1972, p. 49, assevera que “Palau en esta ocasión se olvidó de la gramática, pues en latín no hay
tal nombre de Fundaria, ni el que damos a la vecina población se puede derivar del verbo fundo,
fundis, como era menester para significar la fundición que pretende habia en dicho lugar para
extraer el hierro del mineral.”
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Una altra opinió , la del mestre ondarenc José Atienza, explicaria el nom a partir
d’Onda-Ara: Onda, per les llomes i els tossals de Segària al mar que formen ondes, i
Ara, per l’altar circular on els romans celebrarien sacrificis, que la imaginació popular ha
identificat amb la penya Plana, en la falda oriental de la serra de Segària, una explicació
poc convincent, fantasiosa i sense un fonament científic favorable.
Partint d’un cert vocabulari en comú que tindrien les llengües basca i ibèrica, hi ha la
tesi del professor i lingüista Manuel Sanchis Guarner , així com la d’Alcover Moll, que
defensen el nom d’Ondar per explicar l’etimologia del nom d’Ondara. Segons aquests
autors, Ondar significa ‘les arenes, la platja, les dunes’ . Avui se sap que fa uns 3.000
anys la mar arribava a l’actual Ondara i que, posteriorment, s’hi va retirar, amb alguna
variació, a l’actual línia costera, deixant en la seua regressió àrees marjalenques; d’aquesta
manera, durant l’època ibèrica, les terres ocupades per l’actual Ondara tindrien encara
restes de l’antiga línia litoral, pel que aquests autors conclouen dient que Ondar és un
nom bascoibèric, que faria referència a la condició arenosa de la zona.

El nucli primitiu d’Ondara, vist des del camí de la Mar.

Per la seua banda, Joan Coromines  es decanta per la forma Undaria, derivat normal
del llatí Unda, mot que no sols era ‘aigua que raja o brolla’, sinó també ‘aigua’ en general,
en llatí clàssic i arcaic (quasi totes les variants valencianes i catalanes guarden relació amb
l’aigua), fent els següents comentaris: “La forta majoria de les aparicions d’aquest nom en
terres valencianes, fa creure que sigui un nom aràbic o mossàrab [...] bastarien aquestes
dades, si no s’ajuntessin encara altres proves, per assegurar que aquest nom, i tota la
ATIENZA ORTOLÀ, José: Llibret de Festes a la Mare de Déu de la Soledat, 1949.
SANCHIS GUARNER, Manuel: La llengua dels valencians, 4ª edició, València, Ed. l’Estel, Col.
lecció 3 i 4, nº 7, 1972, ps. 94-96.

MÚGICA BERRONDO, P.: Diccionario vasco-castellano, Bilbao, 1981, vol. II, ps. 1545-1546.
Vegeu la paraula ondar amb l’article determinatiu sufix a i els seus derivats.

COROMINES, Joan: Onomasticon Cataloniae, vol. VI, ps. 48-52.
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sèrie valenciana que va a continuació són anteriors a la conquesta, i d’origen mossàrab o
aràbic [...] semànticament, seria un mot que designés una font o corrent d’aigua, almenys
un lloc d’aigües, com ho són també els barrancs, corrents o estancades [...] Un nom
pròpiament aràbic és ben difícil, o impossible, que ho sigui, ja per l’estructura; caldria una
arrel de quatre consonants (´-n-d-r, -n-d-r), cosa raríssima en àrab: sempre són de tres (per
exemple, ndr), car una preformativa o- no existeix en àrab. Per exclusió, doncs, hauria de
ser d’herència mossàrab, car si fos català propi -llatí amb sufix –arr [a], que es pot aplicar,
o preromà- una ND s’hi hauria reduït a n [...] Rebutjo resoltament que Ondara vingui
del basc ondar, ‘arena de riu’. Però no hi ha tal mot basc: és ondarra la forma normal
articulada, no pas –ara ni –ar, i no significa això sinò terreny de fondal, ‘fonament, fons’,
amb sufix –arr (a), que es pot aplicar als detritus i pedretes de qualsevol lloc: fluvial o no
que tampoc es pot relacionar amb un mot basc rar ondare”, en clara contraposició a la tesi
basca de Sanchis Guarner i Alcover Moll.

El primer testimoni escrit del nom “Ondara”. Llibre del Repartiment, segle XIII.

Per últim, hi ha les teories de l’arabista Carmen Barceló , que considera que Ondara
podria derivar de l’àrab /andára/, que significa ‘era’, i la de Josep Torró , segons la qual la
seua procedència seria del nom d’una tribu berber nord-africana: els Andâra.
El nom Ondara no és patrimoni dels ondarencs en exclusiva, ja que hi ha altres llocs
i indrets amb el nom Ondara per tot l’àmbit lingüístic català: al País Valencià, hi ha
alqueries i antics llogarets moriscos i una font a la Vall de Guadalest, tant amb el topònim
Ondara com amb el d’Ondarella; una font i un mas a Benimantell, a la Marina Baixa;
una séquia i una partida de terra situades entre Alfarb i Llombai, a la Ribera Alta; una
séquia (Andarella) a l’Horta de València; una partida de terra (Anderela) a la Pobla del
Duc, a la Vall d’Albaida, i un barranc (Andareles) a Moixent (la Costera), entre altres. A
Catalunya, destaquen una font a Cervera i una partida de terra a Sant Antoni (Cervera, la
Segarra), una font i un riu (el riu d’Ondara) a l’Urgell (Lleida), i un municipi amb el nom
de Ribera d’Ondara, també a la Segarra, etc.
Segons l’arabista Mikel de Epalza, el nom d’Ondara apareix documentat, per primera
BARCELÓ i TORRES, Carmen: Toponímia aràbiga del País Valencià. Alqueries i castells, Excma.
Diputació de València, 1983, p. 188.

TORRÓ, Josep: Hª de la Marina Alta, diari Levante, p. 258.
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El riu d’Ondara, al municipi de Tàrrega, a l’Urgell.

vegada, en l’època àrab, i en concret, en els primers segles de la instal.lació dels musulmans a
la regió: en el segle XIII, l’historiador i polític musulmà Ibn-al-Abbar, natural de València,
es refereix a Ondara com Undara, pàtria del biògraf al-Undarí, que cal transcriure-ho com
l’ondarenc.
Per altra banda, segons Chabás, que cita el Padre Risco, durant l’època de dominació
àrab Ondara rebia el nom d’Ondia.
Posteriorment, i a manera de resum cronològic, el topònim Ondara apareix documentat
a mitjans del segle XIII en el Llibre del Repartiment ; en una donació de 1242 a Dénia
“versus portam d’Ondara” 10; en una posterior cessió de terres a Alemany de Roda “in
termino Ondare” 11; en 1303, el la concessió de mercat per a Ondara (ACA, RC, r.
200, f. 211r); el 1376 i el 1396 12; el 1489 13; en els impostos del morabatí de 1404 i
1499 14; en un document de 1573 relatiu al desarmament dels moriscos, amb la fórmula
Hondara; i, així, fins arribar als primers anys del segle XVII, on l’historiador Escolano
afirma que es denominava Ondara de Benidoleig, per diferenciar-la de l’altra Ondara, la de
la Vall de Guadalest, ja que ambdues poblacions pertanyien als dominis dels marquesos
de Guadalest.
El gentilici dels nascuts a Ondara és doble, segons el professor Sanchis Guarner:
ondarencs o ondarenys, i vulgarment, ondareros. Als ondarencs, que tenim fama en la
literatura popular de senyorets i fanfarrons -consulteu Els pobles valencians parlen els uns
dels altres, del mateix Sanchis Guarner-, se’ns coneix amb el sobrenom de polls o pollets,
Donació de Jaume I a Berenguer de Pau, Llibre del Repartiment, II, p. 57, 1244.
Ibidem, p. 57.
11
Huici: Docs. Jaume I, III, ps. 267, 1257.
12
ARV: Reial 488 i AHN: Secció Noblesa, sig. Osuna, C. 581, D. 2 (6).
13
ARV: Reial 652, full 20.
14
ARV: Mestre Racional, 10880.
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denominació irònica que ens dediquen sobretot els habitants de Pedreguer 15. També
hi ha frases rimades populars, com “A Ondara, corre la vara” o “A Pego l’apeguen, al
Verger la desapeguen i a Ondara l’arrepleguen”; dites, com “A Ondara, bona font (la
de la Carxofa), per allí no n’hi ha altra igual”, o tirallongues, com “A Xàbia, desculats; a
Ondara, fanfarrons”, “Per a bossals, Pedreguer, per a senyorets, Ondara”, etc.

El nom “Ondara”, en un document de cobrament del delme de 1578.

El nom de Pamis
Etimològicament, Pamis prové de l’occità Pàmias, una important ciutat llenguadociana,
del departament de l’Ariége, a 15 Kms de la ciutat francesa de Foix, que el va prendre de
la ciutat siriana Apamea, on el comte de Foix manà construir un castell, al que imposà el
nom d’Appamiae, en record de la ciutat ressenyada, per la qual s’havia lluitat durament
durant la primera croada 16. Amb la forma Pàmies també existeix un llinatge a pobles i
ciutats de tot el nostre domini lingüístic: Barcelona, Palma de Mallorca, Crevillent, etc.
Tampoc es descarta que es tracte d’un nom mossàrab, potser preromà.
Les primeres mencions documentades –el topònim Pàmies no figura en el Llibre del
Repartiment-, són de 1379, amb la forma Pàmies, quan Bernat de Bonastre adquireix el
llogaret que era “d’un tal en Pàmies”; de 1385, quan pertanyia a Lluc de Bonastre, fill de
l’anterior i amb la denominació de Ràfol d’en Pàmies, probablement el cognom del primer
senyor cristià d’aquesta alqueria mudèjar; novament, com a Alqueria d’en Pàmies el 1396,
i Pàmies el 1402, en època d’Alfons el Vell; de 1425, en un document de venda del lloc
de Pàmies a Joan Dabellas; de 1544, amb la forma Pàmies, en una concessió de primícies
de diferents llocs al col.legi jesuïta que havia de fundar Sant Francesc de Borja, a Gandia;
en el delmari de 1579-1582; en un plet sobre aigües entre els regants de Pamies, Ondara
i Beniarbeig (1573), i en l’obra d’Escolano 17.

Segons l’explicació que donen els veïns de Pedreguer, a Ondara hi havia el costum de traure
algunes aus de corral, com pollets, galls i gallines, a pasturar pel carrer; altres, ho justifiquen dient
que a l’entrada del poble se’n venien d’aus. Veraces o malicioses aquestes explicacions, cal dir que
els ondarencs també tenen un malnom per als pedreguers, el de berbenots.
16
COROMINES, Joan: Onomasticon Cataloniae, mot Pamis, p. 148.
17
ESCOLANO: Dècada I, llibre VI, cap XVII, p. 7.
15
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Entrada a l’antiga alqueria de Pamis.
Amb la forma moderna de Pamis, apareix el 1544 18; així mateix, utilitzen aquest nom:
Escolano19, Boronat -en la seua obra Los moriscos de Valencia- i Joan Reglà, alternantlo amb Pàrmies/Pàmies; finalment, amb aquesta denominació consta el topònim en les
Relaciones sobre el estado de las Diócesis Valencianas de 1617, 1622, 1654 i 1663, en el
Vecindario de 1646 20 i en l’obra de Cavanilles.
Segons Coromines, “la forma autèntica d’aquest topònim és Pamis, i potser l’única
real en la tradició viva; Pàmies deu venir d’una adaptació artificiosa a la forma del cognom
molt conegut Pàmies [...] el d’aquest llogaret vindria potser del nom d’un llinatge o
persona del Principat [...] seria el nom d’un senyor, de nom septentrional que posseís
aquest lloc [...] Tampoc podem, doncs, descartar que es tracti d’un nom mossàrab, potser
preromà.”
D’igual forma, la forma actual de Pamis apareix exclusivament en l’Arxiu Parroquial
d’Ondara, que inicia les seues anotacions el 1623, i en l’Arxiu Municipal de Dénia (lligall
409, 1762). També la utilitzen Palau en el segle XVI, Cavanilles en el XVIII, Madoz en el
segle XIX, la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, la Gran Enciclopèdia Catalana i el
Diccionari Català-Valencià-Balear.
Els seus habitants reben el nom de pamisans
anomena pamisseros.

, per bé que col.loquialment se’ls

21

CHABÁS: El Archivo, II, 342. 5f.
Revista El Archivo de Chabás, Vol. IV, ps. 379-388, 1565-1572.
20
ARV: lligalls 4825 i 4829.
21
Diccionari Català-Valencià-Balear, M. Alvover, Francesc de B. Moll i Manuel Sanchis Guarner,
Ed. Moll, 1988, p. 165.
18
19
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El nom de les partides
Malgrat tenir un tamany reduït, el terme d’Ondara és molt ric en toponímia rural, per
haver estat habitades i treballades les seues terres des d’antic:
Alfatara, l’/Alfatares, les: partida situada al nord-est del terme. Etimològicament,
procedeix d’Al-facara, ja que la forma Alfatara seria una lectura incorrecta d’Alfacara. Segons
Coromines, ve de l’àrab hattâra, que significa ‘terra amb sistema de regadiu subterrani’,
‘sénia’ o ‘enginy destinat a elevar l’aigua de regatge a un nivell superior’. Carmen Barceló,
no obstant, distingeix clarament aquestes paraules i diu que Alfatara és un vocable àrab
que vol dir ‘cigonyal’ o ‘poalanca’, instrument que serveix per a extraure aigua dels pous.
L’article Al fa referència al seu origen aràbic. La desinència ares és mossàrab, segons
Coromines (Topice Hespérica I, 39). La terminació ares alterna amb ales i també indica
un col.lectiu de ‘nom de plantes’. S’hi podria relacionar amb Alfafar, Alfavara, Fatarella
(diminutiu de fatara, poble de Tarragona). Citat Alfataras en el MNTP 1/2.000 i en els
naixements de 1891 del Registre Civil; amb el nom d’Alfatara, en el MNTP 1/25.000 i
en l’Arxiu del Regne de València (Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, n. d’exp. 37,
1825), i amb la forma Alfatares, en el Nomenclátor de España de 1940, el Llibret de Festes
de 1949 i el PGC 1/50.000.
Algoleja, l’: aquest topònim, derivat de l’àrab walaja, està molt estés a diversos llocs
de la nostra geografia. Significa ‘revolta d’un riu’ i, per extensió, ‘les terres al voltant de la
mateixa’. A Ondara se situen a la ribera dreta del riu Girona, a la partida Pedregals, i a la
banda dreta del barranc de l’Alberca, sobre el primer tram de la Ronda de la Generalitat.
Alterna amb les formes col.loquials Argoleja i Asgoleja.
Aigualós, l’: partida situada al sud-est del terme. Es tracta d’un topònim romànic, que
significa ‘zona saturada d’aigua’ (DCBV). El derivat -al + -ós sobre el primitiu aigua no
és la forma corrent en la llengua col.loquial, la qual prefereix els derivats aiguós, aiguat o
aigualit, cadascuna de les quals amb diferent sentit semàntic. Esmentat Agualós en el PGC
1/25.000 i Aygualosos en l’AMD (lligall 395, 1735). Col.loquialment, Auialós.
Almúnia, l’: partida emplaçada al nord-est del terme, a la banda dreta de l’Alberca.
Etimològicament, prové d’al-munia (GEC), que significa ‘jardí, verger’ (DCVB). Recollit
oralment de l’antic guarda de terme. Apareix en un enterrament de 1783 (APO) i en un
document de 1825 (ARV, Reial Audiència, 37).
Barraca, la: subpartida situada al nord-est del terme, a la ribera esquerra de l’Alberca,
es considera una subpartida de la partida Pujades. Esmentada en un enterrament de 1769
(APO) i en un naixement de 1906 (RCO); també en el MNTP 1/25.000.
Beniarmut/Benimarmut/Benimazmut: al sud-oest del terme. Segons Coromines,
prové de beni- (‘fills de o penya de’) i un segon component que pot ser diversos noms àrabs,
com masmud, que significa ‘adornat’, o marmud, ‘cobert de sendra’. Roc Chabás ressenya
aquest topònim en la seua Historia de Denia, com una alqueria morisca que havia quedat
despoblada bastant abans de l’expulsió dels moriscos i de la qual només en quedava el
nom. Les referències documentals més antigues d’aquest topònim corresponen a l’acte de
compravenda del lloc d’Ondara, entre Bernat de Bonastre i Alfons el Vell, de 1396, a una
48
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ordre de 26 de juliol de 1402, cursada per Alfons el Vell, senyor d’Ondara, a mossén Pere
March, per tal que intervinguera en el litigi que enfrontava els llocs d’Ondara, Beniarbeig,
Benicadim, Benimazmut i Pàmies, per l’aprofitament de les aigües del riu Sagra o Girona,
i al casament de N’Hug de Cardona, senyor d’Ondara, amb Joana, l’ama de l’alqueria, el
1444. Segons el testimoni d’Antonio Peris Gil, fill de Pamis, hi ha les hortes de Beniarmut,
que situa des de l’encreuament de Beniarbeig, en direcció a Ondara.
Benicarrac: al sud del terme, fitant amb el terme de Pedreguer. Etimològicament,
prové de l’àrab Beni-karraq, que significa ’fill de Karraq’, clan berber nord-africà. Apareix
amb la forma Carraca en el Llibre del Repartiment el 1249 i amb l’arcaica Benicarrach en
sengles compravendes de terres en la segona meitat del segle XIV, de l’ordre de la Mercé
a Bernat Bonastre, conseller del rei Pere i senyor d’Ondara (ARV, lligall 790, Justícia
Reial), i d’aquest a Alfons el Vell. Fins les darreries del segle XVI fou un llogaret habitat
per moriscos, que quedà despoblat arran de l’expulsió. Mencionada Benicarrac en el PGC
1/50.000.

Placa de ceràmica existent en una caseta de la partida.

Cens, el 22: contrada de l’antic terme de Pamis, d’ubicació imprecisa -potser, s’hi trobava
al voltant del pou Vell de Pamis, i també a l’est de Pamis, junt a l’Alberca-. Topònim
medieval recollit en diverses escriptures de propietats rústiques. Etimològicament,
significa ‘dret en diner o en espècie que es paga al senyor de béns immobles, damunt el
fruit d’aquests, a canvi del seu domini directe o útil’ (DCVB).
Calvari, el/Capelletes, les: al sud del casc urbà. El nom ve donat per l’ermita
dedicada al Crist de l’Agonía, construïda el 1896, i les capelletes del Calvari (1852), que
l’expansió urbanística de les dècades dels anys setanta i huitanta del segle passat ha destruït
pràcticament en el barri del mateix nom.
Antonio Ginestar, fill de Pamis, assegura haver escoltat de boca de son pare que Cens era el nom
d’una alqueria situada a escassa distància de Pamis, que comptava amb una petita església i que va
desaparèixer per motius que ignora; segons aquest pamisà, el rector de Cens va soterrar en un lloc
desconegut una imatge d’or de la Mare de Déu de l’església d’aquest llogaret, “perquè no volia que
anara a parar a l’església de Pamis”; des d’aleshores, afirma, molta gent l’ha buscada sense èxit.
22
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Capelleta de l’antic Calvari (C/ Constitució).

Creueta, la: partida de l’antic terme de Pamis, situada al voltant del pou de la Mare
de Déu del Pilar. Documentada en un escriptura de 1917.
Falsars, els: al sud-oest del terme. Etimològicament, ve d’el falsar, que significa ‘camp
sembrat d’alfals’ (GEC). Citada Falsars en el MNTP 1/25.000. Sembla venir del topònim
àrab fahs, segons Míkel de Epalza, que significa ‘camp conreat’, i ‘camp que depén de la
capital comarcal i que es troba una mica allunyat de les hortes periurbanes.’ Documentada
en una escriptura de 1859, amb la forma Alfalzar.
Fonteta, la: topònim recollit oralment, de difícil localització. Apareix en un
enterrament de 1772 (APO).
Foies de Segària, les: al nord-oest del terme. Vessant abancalat de la serra de Segària,
avui no conreada. Esmentada Foyes de Segària en el MNTP 1/2000.
Gaia, la: partida de terra situada al nord del terme, contigua al camí vell del Verger a
Xàbia. Topònim recollit per l’últim guarda de terme, Vicent Verdú. Etimologia múltiple:
potser, del longobard ‘punta de sageta’, ‘porció irregular, triangular o trapezoidal d’una
cosa’, ‘sobrer d’un camp de forma regular’ (GEC i DCVB), o bé del llatí Caia, nom de
dona, i nom àrab de persona.
Hortes del Mig, les: al nord del casc urbà, entre l’antiga CN-332 i el camí vell del
Verger. Esmentada Hortes del Mich en el MNTP 1/25.000. Alterna amb Hortes i Hortetes
del Mig.
Hortetes/Hortes de Pamis, les: al voltant del nucli de Pamis. Citada Pamis en el
Nomenclàtor de 1940 i Hortetes de Pamis en el MNTP 1/25.000.
Marjal, la/Marjals, les: partida situada al sud del terme. Etimològicament, de l’àrab
marg, que significa ‘prat’, ‘terreny baix i pantanós’, ‘llecorós, abundant d’aigua, bo per
a hort’, ‘terrenys pròxims a la mar, dels quals s’ha de treure l’aigua saladenca per poder
sembrar’ (DCVB i GEC). Apareix Marjal en diversos documents del segle XVIII i en una
50
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anotació de naixement del segle XIX (RCO). Citada Marjal en el Nomenclàtor de 1940, el
Llibret de festes de 1949, el PGC 1/50.000 i Marjals en el MNTP 1/25.000.
Molí d’en Coll, el: al nord-est del terme. Citada molí d’En Coll en uns enterraments
de 1682 i 1783 (APO), en l’AMD (lligall 395, 1735), i Molino de Coi en el MNTP
1/25.000. Col.loquialment, Molincoll o molí de Coll.
Molló, el/Mollons, els: al nord del terme, fitant amb el terme del Verger.
Etimològicament, significa ‘fita’, ‘indicador de distàncies o de separació de termes’. Citada
Mollons en el MNTP 1/25.000.
Molló el: al sud-oest de Pamis, fita amb els termes de Pedreguer i Beniarbeig.
Parri: a l’oest del casc urbà. Etimològicament, el sufix arri és bascoibèric, segons
Coromines (Estudis de Toponímia Catalana, II, ps. 13, 31 i 60). Hi ha un Beniparri al
terme de Pego, un Juverri a Andorra, un Isavarri al Pallarés, etc. Potser, també derivat
de barri, que en àrab significa ‘exterior’, ‘propi dels afores de la població’, amb p, per
ultracorrecció de l’arabisme. Figura Parri en el Padró de terres de 1400 (lligall 317, AMD)
i com a cognom de dos veïns mudèjars de l’Ondara de 1502, Abrahim Parri i Ubaydal
Parri; també, com a Huerta de Parri en el Nomenclàtor de 1940 i amb la forma Parri en el
Llibret de festes de 1949.
Passet, el: rotgle de terra de l’antic terme de Pamis, situat al sud-est d’aquesta, junt al
barranc de l’Alberca.
Pàtins, els/Patis, els: al nord-est del casc urbà, vorejant la ribera dreta del barranc de
l’Alberca. Antigament, també anomenada patis del comú o bancalets de la vila. Citat Patins
en els Comptes de propis de 1790, el Llibre d’actes de l’Ajuntament d’Ondara de l’any
1851 (ADP), una partida de baptisme de 1906 (RCO) i Pati en el MNTP 1/2000.
Pedregals, els: al nord-oest del terme, entre l’antiga CN-332 i el riu Girona.
Etimològicament, significa ‘terra pedregosa’ que, en el nostre cas, s’explica pels sediments
dipositats en les successives avingudes del riu esmentat. Apareix Pedregals en un
arrendament de terra dels franciscans mínims de 1815, en una defunció de 1883 i en una
partida de baptisme de 1906 (RCO).
Pla de la Font, el: al sud-oest del terme. Citada en una partida de baptisme de 1891
(RCO), el PGC 1/5.000, el MNTP 1/25.000 i el MNTP 1/2000.
Plaça de Bous, la: a l’oest del casc urbà, a l’altra banda de l’Alberca. Topònim modern
recollit del secretari de l’antiga Hermandad de Labradores y Ganaderos de Ondara. El
topònim ha caigut en desús, per haver quedat integrades aquestes terres en l’eixample
urbà de la població a una banda i l’altra de la CN-332.
Pont de Fusta, el: a l’est del terme, el seu nom prové del material amb què hi va ser
construït i que perdurà fins el segle XVII. L’actual pont no coincideix amb l’emplaçament
de l’anterior, que es trobava uns 100 m aigües amunt, sobre el camí nou d’Ondara a
Dénia. Citada com Pont de Fusta en un enterrament de 1682 (APO); també en els lligalls
395 de 1732 i 1762 de l’AMD: “con lo que algun tiempo fue Puente de Madera o Pont
de Fusta”, i en el MNTP 1/2000.
51
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Pontet, el: al sud del terme, es tracta del nom abreujat del Pontet del Moro, pont sobre
l’Alberca en la carretera local de Beniarbeig a Pedreguer, on conflueixen els termes de
Pedreguer, Beniarbeig i Ondara. Citada Pontet en el MNTP 1/2000 i Pontet del Moro en
el MNTP 1/25.000. Alterna amb Pontet del Moro.

Vestigi de l’antic molí d’en Coll, on s’aprecia una marca en forma de creu,
que situa el nivell màxim assolit per les aigües en una avinguda del barranc de Fusta.

Pujades, les: al nord del casc urbà, junt a la ribera dreta de l’Alberca. Etimològicament,
significa ‘terra costeruda’, encara que, paradoxalment, la partida és plana com el palmell
de la mà. És també un llinatge català introduït al País Valencià en el segle XIII. Potser,
el nom de la partida provinga d’un tal Pujades, que fou senyor del Verger durant l’edat
mitjana, en qualitat de propietari de terres en aquesta contrada. Existeixen topònims
idèntics a l’Alt Penedés i l’Anoia (Catalunya). Citada Puyaes en el MNTP 1/25000 i
Puchaes en el MNTP 1/2000. Col.loquialment, les Pujaes.
Racó, el: al sud del terme, entre Pamis i l’Alberca. Topònim recollit per l’últim guarda
de terme, Vicent Verdú. Figura en els Comtes de propis de 1790.
Saladar, el: a l’est del terme, forma una estreta franja de terreny a una banda i
l’altra de l’antiga carretera comarcal d’Ondara a Dénia, una part de la qual ha quedat
integrada en el casc urbà del poble -Centre de Salut, C.P. Sanchis Guarner i parc infantil.
Etimològicament, significa ‘terra saladera’, ‘aigua amarga, salitrosa’ (GEC i DCVB).
Segons Joan Ivars, aquest topònim, amb el sufix –ar, és un nom col.lectiu de planta,
concretament de l’anomenada salada o també salat, de la qual s’elabora la sosa. Hi ha
partides amb el mateix nom a Dénia, Alacant, etc. Citada Saladar en un enterrament de
1863 i en el MNTP 1/2000.
Salomó: partida situada al nord del terme, entre el riu Girona i l’antiga CN-332,
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fitant amb el Verger. Etimològicament, significa ‘nom d’origen hebreu’. En el Llibre
del Repartiment apareixen nombrosos Salamó i Salomó. L’única referència local l’hem
localitzada en un document de compraventa de 1379, on consta el Rafal (‘casa de camp
privada amb un tros de terra no massa gran’) de Salomó, probablement el nom del seu
antic propietari. Existeix un poble amb eixa denominació al Camp de Tarragona. Citada
Salomó en el MNTP 1/2000.
Sort, la/Sorts de Vinyals, les: etimològicament, podria derivar de la contracció els +
horts = sorts. És un topònim medieval corrent a molts pobles de la comarca. Segons Joan
Ivars, amb aquesta denominació i el seu diminutiu Sortanella es designen diversos trossos
de terra, l’origen dels quals pot derivar-se d’algun repartiment de terres fet per sorteig,
molt probablement en el moment d’algun establiment de terres. Citada Sort en el MNTP
1/2000 i la Sort en el MNTP 1/25000.
Toro, el: subpartida de terra integrada en l’actual barri del Crist. Citada en una partida
de baptisme de 1871 (RCO).
Tossals, els: al sud-est del terme. Etimològicament, significa ‘pujolet, lloma’, ‘zona
de petita elevació respecte del terreny que l’envolta’ (GEC i DCBV). Són abundants els
topònims amb aquest nom al País Valencià. Citada Tosals el 1809 i en un document de
1825 (ARV, Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, exp. 37), en el Nomenclàtor de 1940,
en el Llibret de festes de 1949, el PGC 1/50000, el MNTP 1/25000 i el MNTP 1/2000.
Vinyals, els: partida emplaçada al nord-oest del terme. Etimològicament, ve del llatí
Vineale, que significa ‘terra conreada de vinya’. A l’oest, hi compta amb una subpartida, el
Racó de Vinyals. En aquest paratge, el conreu de la vinya, que va donar nom a la partida, ha
desaparegut pràcticament. Citada Vinyals a finals del segle XIV, quan l’alqueria mudèjar
amb aquest nom era possessió de Bernat de Bonastre; en el segle XVII, com a alqueria
-Chabás afirma que, antigament, havia sigut poble i, per això, els seus hereus tenien el
dret d’assistir als Consells de la General Contribució, que es feien a Dénia-, i també en
la Carta Pobla d’Ondara (1611). S’hi va despoblar en el segle XVII. S’hi conserva la casa
de la senyoria. Mencionada Viñalls en un enterrament de 1766 (APO), Viñals en un plet
de 1777 (ARV) i en documents municipals de 1790. Apareix Viñals en el Nomenclàtor
de 1940, el Llibret de festes de 1949, el PGC 1/50000, el MNTP 1/2000 i el MNTP
1/25.000.
Xebic, el/Xebics, els: partida situada al nord del terme. Segons l’arabista Míkel
d’Epalza, és un topònim àrab que significa ‘xarxa de pous’. Coromines diu que procedeix
de l’àrab sábaka, ‘xarxa’, que en boca dels nostres moriscos sonava sebéik i seria catalanitzat
com a sebík. Per al professor Rosselló i Verger el nom té reminiscències mallorquines, puix
que li recorden els topònims Son Etzèbitz o Alzèbits. Citada Xevix en un enterrament de
1766; Sebics, Sebichs i Sebix en un plet de 1777 (ARV, Reial Audiència, Escrivanies de
Cambra, n. 133); Sebix, en un document de propietat dels mínims de 1814; Chebix, en el
Nomenclàtor de 1940; Sebic, en el MNTP 1/25000, i Xivics, en el MNTP 1/2000.
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Camins de terme
- Entre l’antiga carretera nacional 332, de València a Alacant, i l’antiga carretera
comarcal 3311, de Cocentaina a Dénia, en el quadrant nord-est del terme:
Beniarbeig al Verger, el camí vell de: discorria per l’actual traçat de la carretera local
de Sagra al pont del Verger (CV-729), i d’ací passava al camí que circula entre l’antiga
CN-332 i el riu Girona, tram que encara es conserva.
Xebic o del Molló, l’assegador de: camí que comunica el camí vell d’Ondara al
Verger i el camí d’Ondara als Poblets, i que separa els termes d’Ondara i el Verger. Citat
de Xivics en el MNTP 1/2000.
Ondara al Verger, el camí vell d’: antic camí que condueix a aquest darrer municipi
per la ribera dreta del riu Girona. Antigament, hi connectava amb el camí reial de Dénia
a València, a l’altura del riu Molinell.
Llocs o dels Poblets, el camí vell dels: anomenat modernament com dels Poblets, i
citat com a Camino de los Lugares en un document de 1770 i camí de Setla i Miraflor en
el MNTP 1/2000.
Palmar o de la Mar, el camí vell del: citat en un Padró de terres de 1400 (AMD) i en
un enterrament de 1775 (APO): com “la senda de Ondara al mar”; el 1731: “un tros de
terra partida del Palmar afronta en senda que va de Ondara a la mar”; el 1837: “partida del
Camino del Mar”, i convertit el 1848 en “camino carretero que va desde Ondara al mar”
(Joan Ivars, Els noms de lloc i de persona, ps. 211 i 248) i com camino del Mar o Palmar en
un plet de 1777 (ARV).
Verger a Xàbia, el camí vell del: citat com camino de Xabea (AMD, lligall 395, 1762),
recorre, primer, el tram comprés entre les partides del Pi (el Verger) i les Lloberes (Dénia)
i Xebic; a continuació, segueix per les partides d’Alfatares, Saladar i el Pont de Fusta, fins
abandonar el terme.
Pujades, el camí de les: arranca de l’encreuament dels carrers el Verger i verge de la
Soledat, i creua la partida del mateix nom, en paral.lel al barranc de l’Alberca.
Pi, la senda del: senda privada, ampliada i amillorada en part, recentment, que
arranca de la banda esquerra del camí de la Mar, just després d’ultrapassar l’IES Xebic,
que connecta amb el camí del Verger a Xàbia i penetra a la partida del Pi, al terme del
Verger.
Glòria, el camí de la: camí privat de la partida Pujades, que connecta el camí de la
Mar o Palmar, per la seua banda dreta, amb el camí de les Pujades.
Almúnia, el camí de l’: camí que principia a l’esquerra del camí de les Alfatares, una
vegada ultrapassat el cementeri; després de travessar la partida l’Almúnia, comunica amb
el ramal esquerre del mateix camí d’Alfatares, a través del camí de les Basses.
Alfatares, el camí de les: s’origina al final del carrer Dénia, circula per davant del
cementeri i es bifurca en dos ramals: l’esquerre es dirigeix a la partida del Molí d’en Coll i
a la Torre Carrals, amb el camí dels quals enllaça, mentre que el ramal dret segueix la traça
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Ramal esquerre del camí de les Alfatares.

de l’antic i històric camí vell d’Ondara a Dénia, travessant perpendicularment el camí vell
del Verger a Xàbia i el barranc de Fusta, punt per on entra al terme de Dénia.
Molí d’en Coll, el camí del: camí que arranca del tram final del ramal esquerre del
camí de les Alfatares, després de superar el camí del Verger a Xàbia, i que s’endinsa a la
partida del mateix nom, fins morir en un cul de sac.
Cocentaina a Dénia, la carretera de: més coneguda per carretera vella de Dénia. El
nom de Cocentaina procedeix del punt de partida del projecte de construcció, que unia
aquesta població amb Dénia, obra conclosa el 1900 i millorada el 1932.
- Entre l’antiga CC-3311, de Cocentaina a Dénia, i l’antiga CN-332, en el
quadrant sud-est del terme:
Ondara a Dénia, els camins vell i nou d’: camí, el primer, documentat ja en el segle
XV: “que afronten ab vinya d’en Bernat Gavilà e ab camí de Ondara”; el 1587, i també en
el segle XVII. Esmentat també com de camí de Beniadlà o de la Bota, ambdós documentats
el 1594 i el 1726. Cal diferenciar-lo del camí Blanc, que Joan Ivars identifica amb el camí
Nou d’Ondara, documentat el 1587 i el 1695: “id. Camí de Ondara vulgariter lo camí
blanch”, per la terra blanca del camí. El camí Vell, en habilitar-se el camí Nou, passarà a
denominar-se també camí menor d’Ondara (1924). L’un i l’altre arrancaven en l’actual
confluència dels carrers Dénia i Lepanto, però mentre el camí Vell seguia pel camí de les
Alfatares, des d’on penetrava al terme de Dénia i seguia un traçat sempre al nord de la
carretera vella de Dènia, el camí Nou circulava per la banda dreta o sud de la carretera,
passava a l’esquerra a l’altura de la partida Pinella, ja al terme de Dénia i, després de situarse definitivament a la seua dreta, connectava amb el camí de Xàbia, Jesús Pobre i Gata a
Dénia, per la venta de Posa (Joan Ivars, p. 211).
Ondara a Xàbia, el camí vell d’: camí que, en el seu tram inicial, se solapa amb el
camí [Nou] de Dénia, del qual es bifurca a la partida Saladar, per travessar les partides
Tossals i Aigualós, i conectar, finalment, amb el camí vell del Verger a Xàbia.
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Tossals, el camí de: camí que, poc després d’arrancar per la dreta del camí de Xàbia/de
Dénia, es divideix en dos ramals: el de l’esquerra, passa al terme de Pedreguer, embocant
amb la carretera de la Xara a les Ventes de Pedreguer; el de la dreta, condueix a l’antic
abocador municipal de fem.
- Entre l’antiga CN-332 i el barranc de l’Alberca, en el quadrant sud del terme:
Pedreguer, el camí vell o assegador de: antic camí que conduïa a Pedreguer, Gata
i Alacant, avui pràcticament extingit a causa del desenrotllamernt del primer sector del
polígon industrial d’Ondara. El camí discorria per la dreta i en paral.lel a la CN-332.
Calvari o de les Capelletes, el camí del: camí quasi desaparegut, víctima de l’eixample
urbà del barri del Crist. Hi resta un tram, que va de l’encreuament de l’avinguda de l’Oest
i el carrer Menéndez Pidal a l’assut de l’Alberca.
Marjal, el camí de la: camí format per dos ramals, un dels quals ha quedat integrat
en el viari del segon sector del polígon comercial i industrial i l’àrea del peatge de l’A-7,
mentres que el segon travessa la partida Marjal, en direcció al terme de Pedreguer, on
enllaça amb el camí dels Planets d’aquest municipi.
Llosa, el camí vell de la: també anomenat de l’Assut, del Llavador o de les Penyetes,
hi creua la partida Marjal, entra al terme de Pedreguer, on adopta el nom de la Conxera, i
connecta amb la carretera local de Beniarbeig a Pedreguer (CV-732), amb el nom de camí
de la Conxera.
- Entre el barranc de l’Alberca i el camí vell de Beniarbeig o del molí Nou, en el
quadrant sud-oest del terme:
Beniarbeig, el camí vell de: conegut igualment com del molí Nou, és un antiquíssim
camí que comunica Ondara amb Beniarbeig i, molt abans, amb els pobles de la Rectoria,
Benidoleig i Orba.
Beniarbeig a Pamis, el camí de: també conegut com el camí de Piera o del Dipòsit al
terme de Beniarbeig, creua en perpendicular la carretera d’Ondara a Orba (CV-731).
Hortetes, el camí de les: camí que travessa la partida de les Hortetes de Pamis,
comunicant la CV-731 i la CV-726.
Pamis a Pedreguer, el camí de: o del cementeri de Pamis, enllaça les carreteres CV-726
i CV-732, finalitzant al pontet del Moro.
Pontet del Moro a Benidoleig, el camí del: antic camí vell de Pamis a Benidoleig,
s’inicia al Pontet del Moro (CV-732) i mor a la CV-731.
Fondos, el camí de: camí fronterer entre els termes d’Ondara (partida Falsars) i
Beniarbeig (partida el Pla), connecta el camí vell de Pamis a Benidoleig amb la CV-731.
- Entre el camí vell de Beniarbeig o del Molí Nou i l’antiga CN-332, en el quadrant
nord-oest del terme:
Vinyals, el camí de: també conegut com de la Teulera, de la Muntanya o de Segària, és
un camí històric que, fins la dècada dels huitanta del segle XX, arrancava per la dreta del
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camí vell de Beniarbeig, travessava el riu Girona i s’enfilava cap a Segària, creuant la CV729. Aquesta opció avui ja no és possible per la solsida i desaparició d’un tram del camí
que anava penjat sobre el riu esmentat, a l’altura del toll del Brocal. Fins la construcció
de l’A-7 hi havia un segon camí de Vinyals, al sud i a escassa distància del primer, que
enllaçava amb al camí de Cremadelles, junt davant de la Casa Roja o d’Albors, motiu pel
que prenia també el nom de camí de la Casa d’Albors.

Tram canalitzat del Regall, entre la carretera del pont del Verger a Beniarbeig, i el camí de
Vinyals o de laTeulera.

Regall, el camí del: segons la tradició oral, el riu Girona es desbordà en una ocasió
–succeït que s’hi va repetir al migdia del 12 d’octubre de 2007- a l’altura de la bassa
Santonja, obrint un caixer considerable en vàries parcel.les agrícolas. En l’actualitat, el
Regall es troba canalitzat parcialment, mantenint-se en forma de camí privat en el tram
que uneix el camí de Vinyals, poc abans de la Teulera, amb el de les Sorts de Vinyals, a la
fita del terme del Verger.
Cremadella/les Cremadelles, el camí de la: històric camí d’origen romà, segons
Gisbert Santonja, que arranca de la corba del Bassot (a l’antiga CN-332, al terme del
Verger) i discorre pels peus de la serra de Segària, fins connectar amb l’actual carretera
local del pont del Verger a Beniarbeig (CV-729), a l’altura de la casa Santonja. Camí
reproduït en els plànols cadastrals com de les Cremaelles o de la Cremaella, també es coneix
com l’assegador de Pego.
Sorts de Vinyals, el camí de les: camí fronterer, que serveix de fita amb el terme del
Verger i mor als peus de Segària. Abans de la construcció de l’A-7, hi connectava amb el
camí d’Ondara a Segària, passant pel costat del corral de Xirrete, ben a prop del pou de la
Mare de Déu.
Bassa, el camí de la: camí que arranca junt a la finca d’Albors i que condueix a la part
alta d’una lloma, on es troben les basses de la Comunitat de Regants.
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Corona, el camí de la: camí costerut que arranca a l’oest de la finca d’Albors i separa
els termes d’Ondara i Beniarbeig.
Malvero, el camí de la casa del: ramal esquerre del camí de Vinyals que inicia el seu
recorregut un poc abans de l’accés al Parc Públic de Segària i es dirigeix a la Granja-Escola
Baladre, en el límit de termes d’Ondara i Beniarbeig.
Mirador, la senda del: senderol de recent habilitació que, des de l’àrea recreativa del
Parc Públic, permet una ràpida i còmoda ascensió al cim de Segària, pel portell Ample,
travessant les foies de Badia i de Ronda.

Rius i barrancs
Girona, el riu: etimològicament, prové de Gerunda, ciutat d’origen preromà. Segons
Joan Ivars, el nom deu procedir del curs alt del riu i és possible que siga degut al cognom
homònim, tot i que no aporta dades concretes. Citat Riu d’Ondara en les primeres
donacions posteriors a la conquesta (segle XIII), Río Seco per Cavanilles (segle XVIII) i
en un document de 1733 (AMD, lligall 395); també Bolata, per Cavanilles, confonent-lo
amb el seu afluent més important, que brolla entre Tormos i Sagra, junt a la carretera; Riu
de Benihòmer, en un document del segle XVI (Plet sobre aigües…, Ajuntament d’Ondara);
Riu de la Figuera, en un document del segle XV (AMD, Padró de Terres de 1400, lligall
317); Napedrosa, Vergel i Seco, per Madoz (segle XIX).

El riu Girona, aigües avall del molí Nou.

La referència més antiga amb la denominació Girona figura en l’obra d’Espinalt, El
Atlante español, i en un Padró de terres de Sanet (AMD, lligall 412, 1823). En els seus
trams mitjà i baix es coneix amb aquesta denominació, excepció feta de Dénia, on se’l
coneixia com riu de l’Almadrava, que és el lloc on desguassa, i riu d’Ebo en el curs alt.
Corre d’oest a nord del terme i alberga alguns tolls refrescants, el Blau i el del Brocal,
veritables piscines naturals i lloc de bany de nombroses generacions d’ondarencs.
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Alberca, el barranc de l’: etimològicament, procedeix de l’àrab Al-berka, Al-barka,
Al-birka o Al-bureka, que significa ‘estany, clot o dipòsit d’aigua’, en record del lloc on
naix, als peus de la serra del Seguili (Pedreguer-Benidoleig). Documentat ja el 1245:
“junto al rio del Palmar, lindando con el rio de Ondara”, text que reprodueix la revista
El Archivo, a partir d’un manuscrit de la Real Academia de la Historia, i el 1291, com
“riuet d’Ondara”; també el 1662: “se arriba al riu del Palmar” (Joan Ivars, p. 213). Citat
barranco de Ondara, en el plet sobre aigües al.ludit (1573); Alberca, en un enterrament de
1669 (APO); barranco del Alberca (AMD, lligall 395, 1762) i barranco de la Alberca, en
l’Itinerario de 1848.

El barranc de l’Alberca, des del pontet del camí del Verger a Xàbia, amb Ondara al fons.

A deu minuts del poble, barranc amunt, pel camí vell de la Llosa, hi ha un paratge
conegut com les Penyetes, indret on la roca mare aflora en superfície. Hi flueix de sud-est a
nord-est del terme i rep les aigües dels barranquets de la Cova (Benidoleig) i la Marjal.
Marjal, els barranquets de la: àmpliament documentats des del segle XVIII.
Fusta, el barranc de: anomenat barranc del molí d’en Coll el 1587 (Joan Ivars, p. 163),
barranc del Murtar, abans d’entrar a Ondara (AMD, lligall 395, 1735), i barranco de Fusta
en una partida de defunció d’octubre de 1682 (APO).
Aigualós, l’: citat barranco de los Aygualosos (AMD, lligall 395, 1735) i Bº de Agualós
en els MNTP 1/2000 i 1/25000.
Cremadelles, el barranc de: citat de les Cremaelles en els MNTPs. Segons Joan Ivars,
aquest topònim podria tindre el sentit que dóna el DCVB, ‘devesa resultant de l’incendi
d’una porció de garriga’, i la seua titularitat és compartida amb els termes del Verger
i Dénia. L’etimologia és clara: cremada + ella (sufix de diminutiu). La pèrdua de la –d
intervocàlica en la variant parlada és normal, com en valencià general. Cap també la
possibilitat que siga una variant de quebradella, amb metàtesi de la –r i confusió de la –m
per la –b.
Poll, el barranquet del: documentat des del segle XIX.
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Ponts
Solano, el pont de: popularment, hi és conegut amb el nom del darrer propietari
de l’immoble que hi havia junt al pont, afectat pel desbordament de l’Alberca de 1985 i
posteriorment demolit, com també el pont de la Carretera. Fou bastit sobre l’Alberca al
voltant de 1850, amb el nom de pont del camí d’Orba, es troba emplaçat entre els carrers
Sant Doménec o Nou i la plaça del País Valencià, i fou pas obligat del trànsit de l’antiga
CN-332. En la documentació municipal de 1900 consta com puente de la Llosa.
Ajuntament, el pont de l’: erigit en la dècada dels seixanta del segle passat sobre
l’Alberca, substituí un dels dos únics ponts que hi havia a la Marina Alta fins mitjans del
segle XIX. Era l’entrada natural a Ondara des del camí reial de València. També conegut
com pont del Prado.
Verger, el pont del: anomenat pont del Verger a Ondara i, paradoxalment, pont
d’Ondara al municipi del Verger. Alçat al voltant dels anys setanta del segle XIX, dins del
paquet d’actuacions de les obres de la nova carretera Silla-Alacant, actual CN-332.
Fusta, el pont de: l’actual pont, que conserva el nom original, no coincideix en
l’emplaçament amb el primitiu, i fou construït al voltant de 1930 sobre l’extingida CC3311 de Cocentaina a Dénia. S’identifica amb “lo pont del molí d’en Coll” (1623): “per
haver serrat la fusta sis dies per al pont de fusta que se a fet al barranc del molí d’en Coll”,
a pesar de trobar-se en llocs diferents del barranc de Fusta. Documentat el 1616: “per
adobar lo pont del camí de Ondara” (Joan Ivars, ps. 79 i 211).
Moro, el pontet del: erigit sobre l’Alberca, en la carretera local de Beniarbeig a
Pedreguer (CV-732), fa de fita entre aquest terme i el d’Ondara.
Passera o Passarel.la, la: antic pas rudimentari de fusta sobre el riu Girona en un dels
ramalets de l’antic camí de Vinyals, avui desaparegut.

Pont del Verger/d’Ondara, vist dels del llit del riu Girona.
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Assuts, caves, séquies, pous i basses
Alberca, l’assut de l’: bastit a mitjans del segle XVIII sobre el barranc de l’Alberca,
a l’entrada d’Ondara. Citat Azud (ARV, Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, 1804,
exp. n. 84) i documentat abundantment per diversos autors del segle XVIII. Alimentava
els molins de Sendra o Almúnia i d’en Coll, a més de regar les hortes de les partides
Pàtins, l’Almúnia i les Alfatares.
Ondara, l’assut d’: erigit en l’edat mitjana sobre el curs del riu Girona, aigües amunt
del municipi de Beniarbeig i dins del terme d’aquest, deriva les aigües per la seua ribera
dreta en direcció a les terres del nostre municipi, a través de la séquia dels Comuns.
Fernando, Cabrera, Coví o Alcovir, i del Verger, l’assut del molí de/d’: construït en
el segle XIX sobre el riu Girona, a escassa distància del molí Nou, per derivar cap a terres
del Verger les aigües retingudes i alimentar el molí del mateix nom, aigües avall del riu.
Coll, l’assut del molí d’en: alçat sobre el llit de l’Alberca, on encara són visibles els
fonaments. L’assut embassava les aigües d’aquest barranc, així com les emprades pel molí
de Sendra o Almúnia, les quals eren conduïdes a través d’una séquia d’obra, que anava
adossada al marge dret de l’Alberca; des d’ací, es derivaven per una séquia terrera fins el
molí d’en Coll. La petita presa va ser demolida a mitjans del segle XX.

Assut d’Ondara, al terme de Beniarbeig.

Séquies: la més antiga és la dels Comuns, del segle XIV, que arranca ben a prop del
molí de Benihòmer (Beniarbeig), travessa subterràniament el riu Girona, i segueix fins
l’encreuament de Beniarbeig, on emergeix entubada amb el noms de séquia de Pamis i
séquia del Pla de la Font, regant tot el sector comprés entre l’antic Xopar i Pamis; d’altres
séquies ben conegudes i importants són: la de Parri, de 1769, citada de Puig, Ibañes i
del Richull en un expedient dipositat en l’ARV (el n. 84 de Reial Audiència, Escrivanies
de Cambra, 1804), es tracta, en realitat, de l’eixida a cel obert de la cava de Parri, que
desaigua al riu Girona un poc abans del pont del Verger, després de creuar la partida
Pedregals; la de les Hortes (de 1780), la del molí Nou (segle XIX), que sofrí el 2006 la
destrucció del tram més interessant; la Fonda –no l’hem de confondre amb la cava del
mateix nom-, del segle XIX, que alimentava el molí de Fernando o Alcovir des de l’assut
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d’aquest; la del Francés, procedent del Verger, enlairada a l’altura de la bassa Santonja,
moria a la partida Parri, on hi havia la caseta de la tia Pepa la d’Alfredo; la de l’Alfatara
(citada en ARV, Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, 1825, exp. n. 37); la del Mig, la
del Molló, la de les Pujades, la de Pàtins i la de l’Almúnia.
Caves: aquestes galeries soterrànies constitueixen unes admirables obres d’enginyeria
hidràulica i de gran dificultat tècnica per a l’època en què van ser construïdes, entre
els segles XVIII i XIX. Es tenen notícies de quatre caves, algunes de les quals es troben
operatives, després de ser rehabilitades parcialment per la Comunitat de Regants: a) la
de l’Alfatara, d’escàs cabal i estat general deplorable, naix prop del pontet del Moro, al
terme d’Ondara, i circula per l’esquerra de l’Alberca, fins morir al paratge de les Penyetes,
on desaigua un poc abans de l’assut, en una mena de fonteta; b) la Fonda, la més antiga,
s’origina prop de del pontet del Moro, dins del terme d’Ondara, i circula entre l’Alberca i
Pamis, fins la caseta situada al principi del camí vell de Beniarbeig; c) la de Parri o Pamis,
inicia el seu recorregut a la partida dels Rafalets (Beniarbeig), junt al clot de l’Alberca,
fluint apegada al casc de Pamis fins el primer cano o partidor situat a l’inici del camí
vell de Beniarbeig, des d’on arranca la séquia del mateix nom; és la més cabalosa i la que
abastia les antigues fonts del poble; i d) la d’Enmig, arranca de la vora del riu Girona,
prou del camp de futbol de Beniarbeig, i circula en direcció a Ondara, per la dreta del
camí de Vinyals, unint les seues aigües a les de la cava Fonda en el segon partidor.
Pous: de pous disseminats pel terme, i de certa importància, hi ha els de Segària, amb
dos perforacions, Perla, el Moret, als peus de la serra; el Nou de Pamis, junt a la carretera
de Beniarbeig a Pedreguer; el Vell de Pamis o de la Mare de Déu del Pilar, a una vora
del camí vell de Beniarbeig a Pamis; el Nou i el Vell o de les Hortes, a una banda i l’altra
de la carretera d’Ondara a Orba; i el de l’Alfatara, d’escassa importància, a l’estació de
bombeig de les aigües residuals d’Ondara. Totes les perforacions han quedat integrades en
la Comunitat de Regants local. De pous municipals, n’hi ha dos: el Vell o de Granel, a la
partida Marjal, en desús, i el Nou, entre Pamis i l’Alberca. Els pous privats més destacats
són els de Montserrat S.A. i el de la Mare de Déu del Miracle, en les immediacions de
la serra de Segària.

El pou Vell o de les Hortes, a la carretera d’Orba.
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La séquia de Parri, vorejant
l’antic camí de Vinyals.

Interior de cava.

L’origen de la sèquia dels Comuns es remunta al segle XIV.
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Mapa de les caves d’Ondara.
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La bassa Santonja, a la fita dels termes d’Ondara i Beniarbeig.

Molins
Nou o de Ferrando, el molí: molí fariner situat a la riba dreta del riu Girona, junt al
camí vell de Beniarbeig. Fou erigit a finals del segle XVIII i ampliat a mitjans del XIX. En
l’actualitat, s’hi destina a habitatge privat.
Alcovir, Coví, de Cabrera o de Fernando, el molí d’: molí fariner emplaçat a la
banda esquerra del riu Girona, junt a la carretera local del pont del Verger a Beniarbeig,
contemporani del molí Nou. Documentat el 1791, amb el nom de molí de Alcoví/Alcuvir.
La planta inferior guarda íntegra la maquinària del molí.
Almúnia, el molí de l’: antic molí enclavat a la vora dreta de l’Alberca, a la partida de
terme del mateix nom, del qual es manté una�������������������������������������
part de l’edifici, en estat ruïnós. Construït
�������������
al
voltant de 1380 per En Bernat de Bonastre, senyor d’Ondara aleshores; documentat per
primera vegada en 1380 i el 1791: “casa molino vulgo de la Huerta de Antonio Sendra”.
En els segles XIX i XX rebia el nom de molí de Sendra.

Imatge del molí Nou o de Ferrando.
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Coll, el molí d’en: molí fariner emplaçat a la vora del barranc de Fusta i a la partida del
mateix nom. La seua erecció és anterior al segle XVII, on rebia el nom de molí d’Aníbal;
el 1791 era conegut com la “casa molino de Joseph Nirval, vulgo el molino de Alfatara” i,
últimament, com el molí dels Noguera, per pertànyer a aquesta família ondarenca. Encara
hi és visible la plataforma de l’edifici.

La muntanya
Segària o Segàrria, la serra de: es tracta d’una alineació muntanyosa calcària que
ocupa el sector nord-oest del terme. Etimològicament, prové del topònim preromà sagar,
emparentat amb la llengua basca, que significa ‘pomera’ (La Llengua dels valencians, de
Manuel Sanchis Guarner). La forma escrita Segàrria va prevaldre fins els darrers anys
del segle XIX: la reducció de la -rr en –r es dóna en altres paraules, com ara a sària; per
exemple, en el Llibre del Repartiment (referències 1861, 2301, 2851 i 2852), alternant
amb la forma Sagàrria; en la revista El Archivo de Chabás: “les quals partides són y stan
al peu de la dita montanya de Segarria”, (ps. 398-399, t. IV, 1580); en els lligalls 397
(1738), 395 i 409 (1762) de l’AMD; també en la visita que realitzà el procurador general
del duc de Medinaceli el 1766 al Verger, així com en autors, com ara Palau, Cavanilles o
Madoz, però coexistint amb el mot Segària, com queda acreditat en diferents documents
municipals de 1790. En una ocasió hi figura amb la forma àrab de Zaquaria (AMD,
Padró de terres de 1400, lligall 317).

Vista de la serra de Segària, des d’Ondara.

El refranyer popular valencià recull algunes referències de la serra de Segària,
relacionades amb el temps atmosfèric:
“Quan Montgó es posa la capa i Segària el mantonet, retira’t llaurador, pica
espart i fes cordell.”
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“Quan Segària porta mantó i Montgó mantonet, pica
���������������������������
espart i fes cordell.”
“Quan Montgó porta barretina (o capellina) i Segària barret (o capell), pica
espart i fes cordell.”
“El Puig (Campana), Montgó i Segària, tot cap dins d’una sària.”
“Es diu sol a la penya quan està amagant-se el sol darrere la muntanya,
comença per Mondúver i acaba per Segària.”
També l’imaginari tradicional ens parla d’una “Segària rica” o “Espanya cabuda, però
Segària rica”, una dita popular de Sanet i els Negrals, recordant que els moriscos, abans
d’abandonar les nostres terres el 1609, i en la creença de què hi tornarien algun dia, van
ocultar les seues pertinences de més valor, com l’or, l’argent o les joies, en les entranyes
de Segària.
Ample o d’Ondara, el portell: petita depressió o coll per on resulta ben fàcil l’accés al
cim de la serra de Segària, pertanyent als termes del Verger i d’Ondara.
Plana, la penya: situada a la vessant oriental de Segària, quasi en la fita amb el
terme del Verger, en una de les rutes que pugen a la cova Fosca. Hi resulta visible a certa
distància, puix que es tracta d’una gran roca despresa de la serra. La imaginació popular
situa en aquesta gran penya la celebració de diverses cerimònies religioses dels romans.
Lloc preferit per molts excursionistes per donar una ullada al paisatge, reparar forces o bé
berenar la mona per Pasqua.
Pedrera, la (popularment, Mos de Segària i la Cantera): ocupa la part baixa central del
vessant meridional de Segària, elevant-se fins la cota 125. Explotada en els darrers anys
setanta del segle passat, amb la finalitat d’extraure àrids destinats a les obres de construcció
del tram Xeresa-Ondara de l’Autopista A-7, fou objecte d’una àmplia contestació política
i social pels perjudicis ambientals i econòmics que va suposar per al municipi. L’activitat
cessà en acabar-se i obrir-se al trànsit rodat aquesta via de comunicació.

El portell Ample o d’Ondara.
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El badall de la Mel.

Arxius i cartografia consultats:
ARV: Arxiu del Regne de València, ADPA: Arxiu de la Diputació Provincial d’Alacant,
AMD : Arxiu Municipal de Dénia, APO: Arxiu Parroquial d’Ondara, RCO: Registre Civil
d’Ondara, MNTP: Mapa Nacional Topogràfic Parcelari (1/2000, 1/25000 i 1/50000),
PGC: Plànol Geogràfic Cadastral (1/50000), full 822, Benissa

Bibliografia consultada:
GEC: Gran Enciclopèdia Catalana, GERV: Gran Enciclopedia de la Región Valenciana,
DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear, ESECD: Estudio Socioeconómico de la Comarca
de Denia, LlP: Llibre del Repartiment, Nomenclátor de España del 31-XII-1940, Llibret de
festes de la Soledat de 1949, Geografía del Reyno de Valencia, d’Antonio Joseph Cavanilles,
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de
Pascual Madoz (Madrid, 1846-1850), La llengua dels valencians, de Manuel Sanchis
Guarner, Estudis de Toponímia Catalana i Onomasticon Cataloniae, de Joan Coromines,
Aproximació a la història de la llengua catalana, de Manuel Sanchis Guarner, Hª de Denia
i Revista El Archivo, de Roc Chabás, Els noms de lloc i de persona de Dénia, de Joan Ivars
Cervera.
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Els llinatges
Si bé es té constància documental de la presència de població cristiana estable des
del segle XIV, convé remarcar que els avantpassats primigenis dels ondarencs actuals,
llevat d’unes poques excepcions que detallem més avant, cal buscar-los en les successives
onades de repobladors que van seguir a l’expulsió dels moriscos i, sobretot, en el procés de
normalització i estabilitat demogràfica dels segles XVIII i XIX.
D’acord amb els quinque libri de la parròquia de Santa Anna, els cognoms més
abundants en el segle XVII eren els que segueixen: entre 1624 i 1668 el cognom més citat
(90 vegades) és Gavilà -originari de Dénia, aquest llinatge passaria per ser el més antic dels
cognoms actuals, doncs ja apareix en 1404, i repetidament en un llistat de 1502-, seguit de
Millà (51), Soldevila (49), Giner (40), Marqués (35) -aquest, també figura en solitari en
1502-, Gosalves (32), Martí (26), Peris i Barber (24), Llinares (23), Blasco (21), Cabrera,
Soler i Trilles (20), Rovira (19), Serra (16), Martínez i Ferrando (15), Vallés, Sapena,
Malonda i Trenti o Terenti (14), Pastor, Morant, Carpi i Ferrer (13), Torres i Puig (11),
Morató (10), Frasés o Fransés (9), Català (8), Mas i Bausà (7), Miralles, Esteve, Banyuls,
Palermi i Cardona (6), Virrey, Picó i Mayor (5), Guardiola, Pons, Nomdedéu, Cendra,
Tortosa, Benet, Marí i Borrell (4), Mur, Penya, Blanc i Gilabert (3), Agud, Ferrandis,
Blanquer, Verdú, Marsal, Oliver, Ivars, Gay i Febrer (2), i amb un sol registre: Coll,
Llorens, Gadea, Boscà, Pla, Cunna, Cattara, Coromba, Colomina, Cuxà, Laurentio, Cots,
Cochux, Bataller, Fernandes, Arnandes, Serra, Muños, Carrió, Picó, Cebrià, Riutort,
Piera, Gil, Aparici, Goteta, Salvà, García, Salas, Bolufer, Tamarit, Cantó, Peres, Civera,
Oller, Mengual, Buigues, Calària, Trell o del Tell, Àlvares, Vaquer i Ortolà.
L’estudi numèric dels cognoms en el segle XVIII, a partir de les partides de naixements
dels anys 1701 al 1707 i de 1740 al 1745, s’ha saldat amb el següent resultat: el cognom
Gavilà continua sent el llinatge més habitual (37 mencions), però a escassa distància de
la resta, on destaquen els cognoms Ferrando (36), Giner (30), Morant (25), Marí (21),
Miralles (20), Peres (17), Sapena (16), Barber i Blasco (13), Gosalves i Cabrera (11),
Cardona i Soler (10), Sivera, Sibera o Civera i Serra (8), Morell, Bolufer i Marçal (7),
Ferrer i Marqués (6), Mestre, Moll, Peris o Periz, Trilles, Puig i Torres (5), Pastor, Gil,
Planes i Soldevila (4), Esteve, Carpi, Fornés, Polop, Mur, Reduán, Mateu, Company,
Martines, Cendra i Bosch (3), Martí, Bas, Estarca, Ramis, Aguilar, Pons, Lloret, Lópiz,
Piera, Ballester, Salort i Monleón (2).
Pel que fa al segle XIX, una petita mostra sobre els llinatges més significats realitzada
entre 1863 i 1865 ha donat els següent resultat: el cognom Soler és esmentat en 15
vegades, Peres/Pérez (12), Doménech (11), Giner (10), Ferrando, Álvares/Álvarez i Fornés
(8), Mestre (7), Blasco i Vives (6), Gavilà, Bosch, Serra, Seser i Cabrera (5), Gil, Femenia,
Bolufer, Vicens, Zaragoza, Moll i Sivera (4), Sapena, Oliver, Morell, Mud, Iñareta, Peris,
Mengual, Gayà, Guillem i Marí (3), Vives, Aguilar, Ferrer, Terentí, Llorens, Grimalt,
Miralles, Carpi, Carbonell, Cubillos, Soldevila, Llull, Ramis, Belenguer, Català, Cervera,
Orquín, Pastor, Company, Martí, Piera, Gasent, Fons, Cardona, Borrull i Avellà (2).
Un altra font informativa sobre els llinatges del dènou ens el proporciona el Cens
d’electors d’Ondara de 1880:
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Andrés
Almiñana
Álvaro
Álvarez
Achotegui
Avellà
Amorós
Barber
Blasco
Bohigues
Bolufer
Bosch
Bañón
Ballester
Borrull
Bordes
Barberà
Badia
Cuquerella
Cardona
Castells
Cabrera
Cervera
Company
Cortés
Costa
Climent
Creu
Cubillos
Cuesta
Collado
Cholvi
Doménech
Durà
Escrivà

3
1
1
6
1
1
1
2
8
2
3
19
1
2
1
2
1
1
1
6
1
5
2
5
2
1
1
1
1
1
1
1
12
1
4

Estarca
Fornés
Farragut
Femenia
Frasquet
Frasés
Ferrando
Ferrandis
Ferrer
Font
Giner
Gil
Gayà
Ginestar
Giménez
Grustán
Grimalt
García
Gavilà
Guillem
Gacent
Gabarro
Granel
Gras
Gimeno
Gallart
Gómez
Iñareta
Ivars
Ivorra
Ibáñez
Nabo
Mut
Oliver
Mestre

Robert Miralles

1
11
3
8
1
4
11
2
6
2
19
16
13
7
2
3
10
1
15
7
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
19

Marí
Mur
Morell
Marqués
Mira
Miralles
Mas
Mut
Martí
Malonda
Marco
Moltó
Muñoz
Lucas
Llorca
Lloret
Llusar
Llull
Llopis
Orquín
Ortolano
Oliver
Peris
Pérez
Prósper
Pastor
Piera
Perelló
Portolés
Poquet
Peretó
Ramis
Rodríguez
Ronda
Rosalem

4
3
6
1
1
6
4
2
6
1
3
3
1
2
2
3
4
5
1
2
1
1
8
13
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Roselló
Rovira
Ribero
Romans
Reces
Roig
Ripoll
Soldevila
Sivera
Sánchez
Sendra
Soler
Sancho
Sesé
Serra
Sapena
Solbes
Serer
Sanchis
Salazar
Terenti
Tormos
Torres
Timoner
Tomàs
Vives
Valero
Valiente
Verdú
Vaquer
Vicens
Uriarte
Zaragoza

1
1
2
1
1
3
1
7
2
5
8
8
3
3
2
7
1
1
1
1
2
3
5
1
1
13
3
1
1
1
1
1
3

En la taula comparada següent, es relacionen els vint llinatges més comuns a Ondara
en els segles XVII, XVIII i XIX:

1r.
2n.
3r.
4t.

Segle XVII
Gavilà
Millà
Soldevila
Marqués

Segle XVIII
Gavilà
Ferrando
Giner
Morant

Segle XIX
Bosch
Giner
Mestre
Gil

72

CAPITOL 1.indd 72

16/4/13 16:03:12

1. L’ESCENARI

5é
6é.
7é.
8é.
9é.
10é.
11é.
12é.
13é.
14é.
15é.
16é.
17é.
18é.
19é
20é.

Giner
Gosalves
Martí
Barber
Peris
Blasco
Cabrera
Soler
Trilles
Rovira
Serra
Martínez
Ferrando
Vallés
Trenti
Sapena

Marí
Miralles
Peres
Sapena
Barber
Blasco
Gosalves
Cabrera
Cardona
Soler
Sivera
Morell
Bolufer
Marçal
Ferrer
Marqués

Gavilà
Gayà
Vives
Pérez
Doménech
Fornés
Ferrando
Grimalt
Peris
Blasco
Femenia
Sendra
Soler
Sapena
Soldevila
Ginestar

De la comparació dels tres llistats destaquem el cognoms Gavilà, Giner, Blasco, Soler,
Sapena i Ferrando, com els únics que apareixen en els vint llinatges més importants entre
1623 i 1900, mentre que Millà, Marqués, Gosalves i Trilles, ben importants en el segle
XVII, acaben per extingir-se, la majoria abans de 1800.

Els noms de persona
Un altre element d’interés antropològic i social és el nom que adopten les famílies
ondarenques en batejar una xiqueta o un xiquet. Així, en el segle XVII era costum posar
més d’un nom a les criatures batejades –per exemple, Juà Gregori Bonaventura, Vicente
Jayme Luís Joseph Antonio, Anna Gerònima Mateua, Vicenta Ana Maria Jusepa Basilisa
Antonia -, tant les de famílies pobres com les de les benestants. Pel que fa als homes,
els noms més emprats eren, amb diferència, Jusep/Joseph/Joseph/Josep/Josef, Juà/Joan/Juan
i Francesc/Francisco –com s’aprecia, a falta d’un codi normatiu del valencià, s’alternaven
distintes solucions a un mateix nom; per altra banda, la presència d’un rector castellà en
la parroquia, era motiu suficient perquè els noms s’escrigueren en castellà-; en un segon
grup se situaven Antoni/Antonio, Miquel/Miguel, Jaime/Jayme/Jaime, Pere/Pedro i Vicente.
La llista es completava amb d’altres, com Gregori/Gregorio, Roque, Cayetano/Cayetano,
Diego, Simó, Jacinto, Geroni, Bonaventura, Damià, Nadal, Bonet, Gaspar, Valentí, Gabriel,
Guilles, Chochim, Patricio, Cristòfol, Benet, Luís, Bertrán, Baptista, Matheo, Estevan,
Bernabé, Cosme, Blas, Dionisio, Thomàs, Chrisóstomo, Alonso, Mauricio, Nicolás, Guillem,
Silvestre, Felipe, etc.
En les dones els noms més utilitzats eren Jusepa/Josepha, Maria, Anna/Ana, Isabel/
Elisabeth/Isabet, Francisca i Vicenta, seguits a molta distància per Esperança, Bàrbera/
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Bárbara, Rosa, Andreua, Joana/Joananna, Melchora, Gerónima, Mateua, Úrsola, Clara,
Betriu, Paula, Teodora, Eulària, Gesualda, Basilisa, Gregoria, Chrisanta, María de la Cruz,
Àngela, Teresa, Marcella, Margarita, Gertrudis, Cayetana, Mathiana, Chaterina, Victòria,
Marcelina, Bernardina, Dionisia, Inés, Magdalena, Gertrudis, etc.
En el segle XVIII, els noms donats a les persones no difereixen substancialment del
segle anterior, ni tampoc el costum de posar tres i quatre noms a una mateixa persona
(Josef Joan Gregori Francisco, Teodora Laureana Josefa Margarita), si bé s’accentua el procés
de castellanització d’aquests. Quant als barons, en primer lloc se situen Josef/Joseph/Josep,
Francisco i Vicente, seguits d’Antonio, Joan/Juan, Pedro i Jayme/Jaime; en menor mesura,
s’empren Pasqual, Luís, Roque, Carlos, Jerónimo, Bartolomé, Blas, Estevan, Diego, Cristóbal/
Cristóbal, Blas, Felipe, Thomás, Gregori/Gregorio, Bernardo, Lorenzo, Gaspar, Cayetano,
Miguel, Sebastián, Xavier, Mathías, Bonaventura, Gabriel, Guillem, Isidoro, Domingo,
Fernando, Salvador, Ignacio, Abdón i Senent, etc.

Primera pàgina volum I del quinque libri 1624 - 1668. Arxiu parroquial d’Ondara

En el cas de les xiquetes, se segueix la tendència amb els noms de més èxit, destacant
Josefa/Jusepa/Josepha, Maria, Francisca, Anna/Ana/Agnés i Rosa; d’altres noms són Antonia,
Teresa, Melchora, Paula, Vicenta, Margarita, Mariana, Tomasa, Àngela, Clara, Gaudencia,
Xaviera, Joana, Madalena, Dorotea, Bernardina, Teodora, Laureana, Rosalia, Emanuela,
Lucía, Pasquala, Diega, Gesualda, Marcelina, Rita, Ventura, Bernarda, Maciana, Florencia,
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Agustina, Joaquina, Micaela, Ignacia, etc.
Pel que fa al segle XIX, la relació completa dels noms dels electors ondarencs de
1880 ens confirma que, amb lleus variacions, la tradició continuava vigent: José, Vicente,
Francisco, Pedro, Bautista, Pedro, Antonio i Jaime són els més emprats.
Agustín
Andrés
Antonio
Bartolomé
Bautista
Bernardo
Blas
Cristóbal
Damián
Domingo
Enrique
Esteban
Eusebio
Evaristo
Félix

2
2
11
2
14
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1

Fernando
Francisco
Gabriel
Gaspar
Gregorio
Guillermo
Jaime
Joaquín
José
Juan
Juan Bta.
Luís
Lorenzo
Manuel
Mariano

2
17
2
4
1
1
10
9
39
5
1
7
1
2
3

Mateo
Matías
Miguel
Pablo
Pascual
Pedro
Romualdo
Roque
Salvador
Sebastián
Silvestre
Tomás
Valeriano
Vicente

3
2
3
4
3
13
1
1
4
2
1
4
3
24

En el cas de les dones, la situació era idèntica a la dels homes. El classicisme imperava
a l’hora de posar-li nom a una xiqueta en batejar-la. Així, el nom simple més utilitzat
era, a l’igual que en els barons, el de Josepa; entre els noms compostos, destacaven els de
Maria Rosa, Maria Josepa i Maria Teresa, però hem de subratllar que el conjunt de noms
compostos, precedits pel nom de Maria, en especial, o a continuació, era superior al de la
resta dels noms adoptats amb 58 casos sobre un total de 107, com s’aprecia en el quadre
següent, on es recullen el nom de les xiquetes nascudes entre 1880 i 1885. Crida l’atenció
l’escassa atenció que es prestava al nom de dues figures religioses amb gran predicament a
Ondara, com Anna, l’aleshores patrona del poble, i Soledat, amb una gran devoció entre
els ondarencs. En definitiva, cal dir que els noms que han dut els nostres avantpassats
són els clàssics del santoral que els valencians han adoptat secularment per als seus fills,
abans que les modes i l’esnobisme imposaren altres noms estranys a la nostra tradició. En
general, el sistema emprat per donar nom els nadons era que el primogènit fóra batejat
amb el nom de l’avi patern i, el segon en edat, el de l’avi matern, en el cas dels homes, i
d’igual manera pel que a fa a les dones, una pràctica que encara apliquen algunes famílies
ondarenques de l’actualitat. Concloem amb un fet que confirma la tendència ja apuntada
a principis del segle XVIII després de la pèrdua dels Furs: la castellanització dels noms de
persona és absoluta en el segle XIX.

Ana María
Ángela
Antonia

1 Josefa
1 Josefa Mª
1 Josefa Antª

11 Mª Luísa
4 Mª Milagro
1 Mª Pilar

1
1
2
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Antª Rosalía
Aurora
Carmen
Catalina
Celestina
Concepción
Dolores
Dolores Isabel
Elena
Elvira
Esperanza
Francisca
Francisca Mª
Inés
Jacinta
Joaquina

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1

Juana
Luísa
Margarita
María
Mª Ana
Mª Ángeles
Mª Antonia
Mª Asunción
Mª Desampar.
Mª Dolores
Mª Encarnac.
Mª Francisca
Mª Gracia
Mª Josefa
Mª Inés
Mª Isabel

Robert Miralles

1
2
2
4
1
2
4
1
1
3
2
2
1
7
1
1

Mª Rosa
Mª Teresa
Mª Salvadora
Mª Vicenta
Mariana
Matilde Merc.
Purificación
Rafaela
Rita
Rosa
Salvadora
Serafina
Soledad
Teresa
Ventura

11
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

Els sobrenoms i els malnoms
A l’igual que a la resta de pobles valencians, els ondarencs som molt donats a afegir un
sobrenom o malnom al nom oficial de les persones, que no sempre ressalta un defecte o una
virtut; l’objectiu d’açó és identificar una persona de la manera més senzilla i imaginativa
possible. Probablement, els sobrenoms existeixen de sempre, llegant-los els pares als
fills; en ocasions, desapareixen, i en altres se’n creen de nous. Els motius de creació dels
sobrenoms són ben variats: n’hi ha els que van lligats a la procedència geogràfica de la
persona (la Italiana, l’Atzaneta), al lloc del poble on viu aquesta (la del Racó, el de la Venta
del Conill), la professió (Gàbia, Cebero, Corder), un defecte o element físic (el Coixo,
Bigotet), el color de la pell (el Roig, el Negre), animals (Cuc, Xagna), vegetals (Cama-roja,
Ceba), hiperbòlics i humorístics (Espitjabarcos, Miracielos), el patronímic o el cognom
familiar (Carmela, la Blasca, la Moranta), noms de significat incert (Dràpula, Favila), etc.
Una mostra representativa dels nostres sobrenoms, a falta d’un estudi més exhaustiu, seria
la següent23:
Relacionats amb una professió, activitat o afició: Abogat, Agutzil, Allero, dels
Arràdios, Aviador, del Banc, de la Banda, Biciclista, Boticari, Borrera, Bouera, del Cabo,
Calderer, Calciner, Carboner, Carnisser, de les Carreteres, Cedasser, Comare, Cordero, de
les Cortines, Carter, Cebero, Creïllero, Curandera, Datilero, Drapera, de la Drogueria,
Embalsamador, Enterrador, Escolà, Escolanes, Escultor, Esmolador, Espardenyer, Ferrero,
Fiaor, Florista, de la Fonda, del Fondària, del Forn, Gàbia, Gabietes, Gallinero/a, Garriford,
del Gel (també, Cubito), Guarda, de l’Hermandat, de l’Hogar, de la Impremta, Lotereta,

23

Cal ressenyar que el procés de castellanització de la nostra llengua ha arribat als malnoms; molts
d’aquests han incorporat la terminació -ero, com ara Cordero, Salaureo, Cartero, etc, en lloc de
Corder, Salaurer o Carter. En la relació que s’adjunta, s’ha procurat respectar la forma col·loquial
dels malnoms.
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Luansa, de la Llum, Llumero, Màquines, Mantecaero, Marmolista, Mecànic, Melero,
Militar, dels Mobles, del Molí, Moliner/a, Molineres, Molinet, Municipal, Netejador
d’arbres, Novelista, Oliera, Olivero, Ouero, Organista, Panader/a, Pantalonera, Papero/a,
Pastelero, Pastilla, Peixero/a, Pellera, de les Pells, Pendonera, Peó/na, Pintor/a, Pinzeller/
a, Planterista, del Portland, Pouero, Raïmet, de la Roba, Rumasa (també, Rumasín),
Sabatero/a, Salaurero, Sanaor/a, Sariero/a, Sastre, Sifonero/a, Sombrerer, Sucrera, Tapi,
Taüts, Telefonista, Tintorer, Vetero/a, Xiquet de l’Herba, Xurrer/a.
Relacionats amb un defecte o qualitat física, material o del caràcter: �����������������
Ade-Ade, Blavet,
Barratorta, Bigotet, Blanco, Blanquetes, Bonyatil, Bulto, Cantinflas, Capdebou, Capllarg,
Carcamal, Carpanta, Carussa, Cego, Coixo/a, Coratge, Coronela, Culot, Curro, Curt,
Chicarrón, Grande, Fortuneta, Fresca, Grenya, Guapa, Güelet, Héroe, Huevos lindos,
Julivert, Listo, Llarg, Llença, Maldeventre, Misèria, Morro/a, Mudets, Nano, Negre,
Negrilla, Orelleta, Pasitos, Passa, Pelaes, Pelut, Pepeplora, Petisuís, Polla, Quatrecopes,
Roig, Rubio/a, Rull/a, Sabut, Salaíto, Sargento, Sordet, Sorro, Tort, Trencacanelles, Ullera,
Vermell, Xato, Xiulit, Surdo/a, Moix, Mongeta, Nin/a, Prim, Viudo/a, Xona xina.
Relacionats amb noms de població, procedència
��������������������������������
geogràfica o ètnica: Alzira, Americà,
Andalús, Argentino/na, Asturià, Atzaneta, de la Baixadeta, de la Bombilla, Calpero,
Casita de Papel, de la Casa Vinyals, de Castells, Català/na, de les Claus, Cordovés, Cubà,
de l’Era, de la Fonda, del Forn, Gaianes, Gitano/a, de l’Hogar, Manyo, Murciano/a,
Mutxamelero/a, Pamissero/a, Pedreguero/a, Pegolí/na, del Pont, Portugués/a, del Prado,
Quatre Cantons, del Racó, Sagrero/a, de la Séquia, del Taurino, de Tormos, de la Torre,
del Tubar, Valencià, Veneçolà, de la Casa Vinyals, de la Venta del Conill, del Xopar.
Relacionats amb productes agrícoles i alimentaris: Bola de Queso, Cama-roja, Ceba,
Coca, Corfes, Fanecaes, Farina, Fava/eta, Fesol, Flores, Malherba, Moniato, Olivetes,
Raspa, Soques, Rosegó, Rosquilleta, Xufa, Xurro/et.
Hiperbòlics i religiosos: Amada del Sacramento, Besamantos, Espitjabarcos,
Matahombres, Matasantos, Miracielos, Nostre Senyor, Purgatòria, Tragèdia, Cristo/a.
D’animals: Anxova, Cavalla, Conill, Cuc/a, Formiga, Gallineta cega, Gallo, Guatla,
Moll, Morella, Mosca, Mosquit, Pato/a, Patxarell/a, Rateta, Sargantana, Sarpa, Verderol,
Xagna, Xona.
De noms i cognoms de persona: Blasca, Cardones, Carmela, Carrillo, Cleto/a, Colau/
a, Doloretes, Gineret, Guietana, Jerri, Jusepet, Ismaela, León, Macianet, Madalena,
Marquet, Mauro, Molina, Moranta, �����������
del vicari ���������
Pasqual, �����
Pepe ������
José, �����������
Perejoana, ���������
Puchola,
Regines, Rita, Terentina, Tino, Tono, Villaroies, Virrei.
Escatològics: Bufa, Caca, Merda.
Altres: Ascla d’Or, Baina, Bala, Barreiros, Barretes, Barrica, Barrina, Batí, Bessó, Biela, Bolo/
a, Bombo, Borina, Borronat, Boi, Bòtil, Bufarra, Caganya, Calces, Cambra, Campanera,
Campano/a, Canterella, Canyares, Capi, Carraca, Carronya, Caxana, Cepillo, Sisó/na,
de les Claus, Colma, Cota, Cucala, Dràpula, Favanco, Favila, Flaüta, Furió/na, Xacal/
a, Gajau/a, Gordillo, Granera, Guixa, Hereu, Lliminades, Llisendre, Maieta, Maiota,
Margoi/a, Masos, Mau/a, Matxitxana, Mica, el Mío, Mollà/na, Momo/a, Mori tenemos,
Nyec, Palomo/a, Parrala, Penya, Perla, Perxa, Petaca, Pigüi, Pinti, Pintoco/a, Pipa/eta,
Pitxi, Piu/a, Poalaes, Pòlit, Portet, Puntalet, Quito, Rano/a, Rei, Sabata, Sena, Serra,
Setembre, Sivileres, Sota, Toi, Tralla, Trampa/eta, Tesa, Varilla, Xarlan/a, Xau/a, Xirrete,
Xolo/a/et/eta, Xorrí, Xulla.
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Vaixella d’origen grec. Cova Fosca. Museu Arqueològic d’Alcoi.
78
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2.1 ELS PRIMERS POBLADORS
Els jaciments prehistòrics del nostre entorn
Abans d’entrar en matèria, cal que fem dos precisions que a alguns dels lectors els
semblaran innecessàries: la primera, que Ondara no existeix, “no és res” durant l’època
prehistòrica, una afirmació categòrica que no va en contra de què en l’espai físic que
conforma el seu territori municipal, no s’haja donat algun tipus de poblament; la segona,
que alguns dels jaciments que figuren en el present apartat, no “pertanyen” a Ondara, és
a dir, no es troben dins del terme del nostre poble, qüestió que no té res de particular si
pensem que en la prehistòria no hi havia termes municipals: vull dir que, “ara”, la cova
Fosca pertany al Verger, però no fa 300.000 ni 5.000 anys, que és del temps del que
parlarem.

Emplaçament dels principals jaciments prehistòrics de la serra de Segària.

a) La cova del Corb
La importància d’aquesta cavitat es troba en el fet que, juntament amb la cova de les
Calaveres, són els dos únics conjunts de la Marina Alta que poden enquadrar-se en el
paleolític mitjà final i el palolític inferior, dins del període de glaciació del quaternari o
riss .
La cova del Corb, de poca profunditat, es troba situada en els contraforts orientals de



Historia de la Marina Alta: Institut d’Estudis de la Marina Alta, diaris Información i Levante,
Valentín VILLAVERDE BONILLA, p. 52.
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Imatge de l’entrada de la cova del Corb.

la serra de Segària . Les seues parets estan formades, en part, per un gran badall ossífer
molt antic i extremadament dur.
Calvo, el 1908, i el savi abat francés Henry Breuil i Obermaier, a l’abril de 1913 ,
visitaren aquest jaciment arqueològic, recuperant dents de cabra salvatge (capra pirenayca),
d’ur (bos primigenius), de cérvol (cervus elaphus) i un incisiu de llop (canis lupus), així com
algunes esquerdes silícies de petit tamany, entre les que destaquen tres peces de sílex i
de quars característiques de la indústria pròpia del paleolític mitjà, és a dir, del període
comprés entre els anys 80.000 i 30.000 aC.
Més recentment, al febrer de 1983 i en visites posteriors, un grup de la Societat
Espeleològica de València, dirigit per Inocencio Sarrión Montañana, arreplegà diversos
materials faunístics i lítics del paleolític superior, en la bretxa interna, i del paleolític mitjà
final, en la bretxa externa, que obren en poder del Museu de Prehistòria de València i
foren objecte d’un estudi , destacant entre els primers diferents peces de cabra salvatge
(capra pirenayca), d’ur (bos primigenius), de llop (canis lupus) i de daina (dama clactoniana),
en especial, així com de linx (felis spelaea), de cérvol (cervus elaphus), de cavall (equus
caballus), de hiena (crocuta spelaea), de conill (oryctolagus cuniculus), d’ase salvatge (equus
hydruntinus) i de gat salvatge (felis sylvestris), i en menor mesura, de talpó mediterrani
(microtis brecciensis), de tortuga mediterrània (testudo hermanni), de porc senglar (sus
scropha), de lleopard (panthera pardus) i un fragment de caní del lleó de les cavernes
(panthera leo spelaea).


Gran Enciclopedia de la Región Valenciana: Mas Ivars M.A., 1972, Tom III, p. 172.
Historia de la Marina Alta: p. 53.

SARRIÓN MONTAÑANA, Inocencio: Archivo de Prehistoria Levantina. Homenaje a D. Enrique Pla, Servei d’Investigació Prehistòrica de l’Exma. Diputació Provincial de València, ps. 43-78,
1990.
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Les característiques del jaciment permeten concretar els problemes que plantegen la
documentació i l’estudi de les etapes més antigues de la seqüència paleolítica. De fet, les
dades arqueològiques de la cova provenen del testimoni clavillat d’una de les parts de la
cavitat, en una extensió d’uns 10 m de longitud i amb una potència màxima de 3 m.
Aquest senyal, situat en l’àrea de contacte d’una antiga ressurgència càrstica, evidencia la
influència de la circulació hídrica en el desmantellament del dipòsit sedimentari existent
en la zona d’influència de l’aigua, i explica l’aparició sobre el vessant, immediatament
per davall de la cavitat, d’alguns materials lítics que en el seu dia formaren part d’eixe
farcit sedimentari: un reduït lot de rascadors que, cronològicament, podrien datar-se en
el període glacial Wurm o al final de la glaciació Riss, és a dir, del paleolític mitjà final,
que es troba ben documentat a les comarques valencianes limítrofs i del que no tenim
més informació a la comarca . L’home de Neandertal, el segon humà que transita les
nostres terres després de l’homo erectus, caracteritza aquesta etapa històrica. Aquest, hi
viu en grups d’unes 15 a 20 persones, practica una economia de subsistència i fa servir
ferramentes de sílex i quarsita, caça elefants, cavalls antics, uros –predecessors dels bous, cérvols, cabres, llops, raboses, conills, aus, etc, i recol.lecta arrels, plantes i fruits, els
neandertals viuen en un ambient fred i humit, distint a l’actual, més càlid i sec, amb unes
temperatures mitjanes al gener d’entre -20º a 0º i d’entre 15º i 25º al juliol .

Mà de molí. Cova del Corb. Museu de la Prehistòria de València.

De la indústria lítica recuperada, de baixa qualitat i tècnica simple, la matèria primera
majoritària està formada per sílex calcari blanquinós, sílex de diferents tonalitats i una
peça de quars silici, destacant les esquerdes i les làmines per a raspar, perforar, ratllar,
etc.



Ibidem, p. 53.
APARICIO PÉREZ, José: Nuestra historia, Mas Ivars Editors S.L., tom I, p. 29.
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Materials lítics. Cova del Corb. Museu de la Prehistòria de València.

Incisiu de lleó de les cavernes. Cova del Corb. Museu de la Prehistòria de València.

b) La cova Fosca
El professor Aparicio Pérez  inclou la cova Fosca dins dels jaciments neolítics antics
valencians de fa uns 7.000 anys, junt a les coves de l’Àliga (Benialí), Bolumini (Beniarbeig)
i Fosca i d’Esteve (Vall d’Ebo), i del període de trànsit a una economia agrícola i ramadera,
en un ambient climàtic més fresc i plujós que l’actual.


APARICIO PÉREZ: op. cit., p. 109.
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Entrada a la cova Fosca.

En aquest refugi també s’han trobat ceràmiques eleaborades a mà del calcolític o eneolític (cap al
3000-2000 aC), relacionades amb l’ús puntual de la cova com a lloc de soterraments col.lectius
durant els moments del trànsit del neolític a l’edat dels metalls. Museu Arqueològic de València.
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Ansa de vas gran. Cova Fosca. Museu Arqueològic de Gata.

La denominada revolució neolítica transforma el panorama precedent: apareixen
l’agricultura –blat, civada- i la ramaderia –ovella, cabra, porc, vaca i gos-, la pedra es
polimenta, s’inventen la ceràmica i el teler, s’alcen els primers poblats de planura a les
vores dels rius, el tamany dels grups humans augmenta i, com a resultat, es fan sedentaris.
Les culleres, els punxons, les corbelles i els adornaments personals -collars, braçalets,...són comuns entre el 5.000 i el 3.000 aC, però també hi ha materials de l’eneolític, com es
recull en una variada bibliografia. A la col.lecció del petit Museu d’Arqueologia de Gata
es troben petites peces de collar en procés de fabricació, una mena de rodets de càrdium

Entrada oriental de la cova del Colom.
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–l’escopinya, és un mol.lusc molt habitual a les nostres platges, emprat per decorar les
peces ceràmiques- i una ansa trilobulada. En aquest període, la cova Fosca va ser habitada
esporàdicament i utilitzada com a cova funerària.

c) Cova del Colom
En el penyal situat a l’est del portell d’Ondara, i oberta a la marjal Pego-Oliva, hi ha la
cova del Colom, amb una entrada en la cara occidental, i una segona orientada a l’orient.
En aquestes cavitats, Sarrión (1983) va obtenir diferents materials lítics i fòssils.

Fòssil ossi d’animal. Cova del Colom. Museu de la Prehistòria de València.

Jaciments ibers
La majoria dels assentaments ibers pròxims a Ondara es troben sobre els pics o els
altiplans muntanyencs de la rodalia, encara que també els hi ha a les vessants i els turons de
menor altura. Les seues dimensions són reduïdes, no superant la majoria les 0,5 hectàrees,
uns 5.000 m2 .
De l’anàlisi dels materials de cada jaciment, cal situar el de la Penya Roja (al nord-est
de Segària, terme del Verger) i el de Benimaquia (a l’oest del Montgó, terme de Dénia) en
l’etapa de l’ibèric antic, amb ceràmica llisa, sense decoració o amb decoració a bandes.
De l’ibèric tardà tenim els jaciments del Passet (a l’oest de Segària, entre els termes


COSTA CHOLBI, Pasqual: Aportació a l’estudi de la distribució espacial del poblament ibèric a la
Marina Alta, Actes del III Congrés d’Estudis de la Marina Alta (1990), Institut de Cultura Juan
Gil-Albert, ps. 119-128.
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de Benimeli i Beniarbeig), que és el de major extensió, amb de 1,6 hes, i el de la Sella
(al sud d’Ondara, al terme de Pedreguer), amb materials d’importació, com les àmfores
campanianes, les Dressel, i també ceràmica amb motius geomètrics i florals.

Mur defensiu de pedra del poblat ibèric del Passet, a Segària.

La distribució d’aquest poblament està en relació directa a la via de comunicació nordsud, pràcticament on es localitzen en l’actualitat: l’autopista A-7 i la carretera nacional
332, escenari que reforça la idea de què el ramal costaner de la via Augusta i, abans, la
indígena via Heraklea o camí d’Anibal transcorrien entre la serra de Segària i la mar.
El professor Enric Llobregat defineix aquests emplaçaments com recintes militars purs,
construïts per controlar les comunicacions citades, amb una alta visibilitat que permetia
establir una ràpida comunicació entre ells. Així, el poblat de Benimaquia presenta un
emplaçament fortificat; el de la Penya Roja, sense recinte defensiu, una posició estratègica
en el corredor de la serra de Segària i la mar; el del Passet , per les seues dimensions i el
complex sistema de defensa que el caracteritza, ocupa la més alta jerarquia de la zona;
el seu recinte es troba situat al cim de Segària, sobre una plataforma de 200 x 80 m
delimitada per pronunciats desnivells i forts pendents, especialment a la cara nord; com a
observatori resulta inigualable, ja que en dies clars es veu Eivissa.
En una categoria inferior estarien les talaies i els llogarets, amb funcions d’explotació
del territori, situats en uns llocs més adequats per a l’agricultura i la ramaderia, com a la
vora dels rius i els barrancs. Aquests assentaments són de difícil localització per trobar-se



Sobre aquest jaciment, cal consultar Carmen ARANEGUI i H. BONET: Los restos del amurallamiento de la Sierra de Segaria. Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, XXVI, 1979, ps. 105108; Carmelo GINER: La arqueología de Pego y su comarca, I Congreso Arqueológico de Levante
Español, Saitabi, V, 1947, ps. 64 i següents; i Josep Antoni GISBERT: El poblat ibèric de Segària,
Revista de Pego, 1985, ps. 105-108.
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molt afectats per les transformacions que ha sofrit la terra cultivada, els abancalaments,
etc. L’emplaçament primitiu de l’actual d’Ondara, sobre un tossal i al costat de l’Alberca,
proporciona els elements necessaris per pensar que podria haver-s’hi creat un assentament
d’aquestes característiques, però no deixa de ser una hipòtesi de treball, per manca de
vestigis tangibles.
En data recent, s’han localitzat a les parcel.les rústiques cadastrals 61 i 64 del polígon I
de la partida Vinyals, a la cara posterior de la casa d’Albors, en el que seria un assentament
ibèric de planura, amb una cronologia que va de la segona meitat del segle II fins al segle
I aC, dos fragments de vora de pic d’ànec de tradició ibèrica i fragments de ceràmica
comuna ibèrica de diversa tipologia, a més de ceràmica de vernís negre d’origen italià,
Campaniana A, i alguns fragments tardo-republicans 10. En el Museu Arqueològic d’Alcoi
hi ha dipositades tres peces d’aquest jaciment: una agulla d’os de talla fina decorada amb
una retícula realitzada amb incisions, un pondus tronco-cònic de ceràmica de color gris i
un altre de plom de secció ovalada.
Altres autors, com Pasqual Costa 11 i José Uroz Sáez 12, inclouen Ondara dintre d’un
llistat de jaciments ibèrics de la Contestània -territori comprés entre el Xúquer i Cartago
Nova-, catalogada com la primera cultura històrica, els individus de la qual ja tenien
una escriptura pròpia, coneixien eines com ara el llegó, el forcat, la rella, la corbella o els
ganxos, i cultius com el blat, l’ordi, l’olivera, la figuera, el magraner, la palmera datilera o
la vinya, ja coneguda en l’inici de la romanització; en concret, es refereixen al jaciment de
la cova Fosca, a partir d’uns fragments recuperats de ceràmica àtica, entre altres vestigis
coetanis exhibits en el Museu Arqueològic d’Alcoi.

a) La cova Fosca
La cova Fosca fou explorada el 1913, com ja hem dit, per l’abat francés Henry Breuil
, acompanyat pel presbíter ondarenc D. Rafael Gómez. Aquest, hi va recollir diverses
ceràmiques ibèriques, que va obsequiar a l’alcoià Camilo Visedo Moltó, qui les va donar
al Museu Arqueològic d’Alcoi. En els darrers anys (1971), ha sigut explorada per grups
arqueològics d’Alacant, Alcoi i Gata de Gorgos.
13

Els materials més significatius de la cova són ibèrics, com pastes amb restes de pintura
marró, recipients d’ús domèstic -com fragments d’àmfora- i anells de metall, de bronze i
ferro, alguns fragmentats, així com braçalets i alguns materials grecs d’importació -dues
pàteres àtiques de vernís negre i altres de ceràmica gris-, el que testimonia l’impacte de
la colònia grega massaliota (Marsella, França) sobre les nostres terres, especialment en
els segles V i IV aC. Gràcies a una donació efectuada per D. Rogelio Sanchis, es troben
custodiats en el museu al.ludit, amb la següent descripció:
Informe arqueològic de les parcel.les 188 i 189 de la partida Vinyals d’Ondara, Ajuntament
d’Ondara, mecanografiat, J. Antoni GISBERT SANTONJA i Josep S. MARÍ CASTELLÓ, 2000.
Còpia dipositada en l’AHMO.
11
Historia de la Marina Alta, op. cit., p. 61.
12
UROZ SÁEZ, José: Economia y Sociedad en la Contestania Ibérica, 1981, Instituto de Estudios
Alicantinos, Diputación de Alicante, ps. 47, 51, 128, 139 i 215.
13
Gran Enciclopedia de la Región Valenciana: Mas Ivars M. A., 1972, tom IV, p. 292.
10
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Vista de la plana d’Ondara, des de l’interior de la cova Fosca.

- Número 1209: pot complet de pasta de color ocre amb tons daurats, de 33 mm d’alt
i 61 mm de diàmetre.
- Número 1210: plat de vora reentrant i pasta d’ocre daurat, restaurat a partir de la
base i part de la paret, de 26 mm d’alt i 31 mm de base.
- Número 1211: plat restaurat de peu alt i pasta d’ocre daurat, amb dues perforacions
a la base, de 36 mm d’alt i 100 mm de diàmetre.
- Número 1212: vas bitroncocònic complet de tipus caliciforme i pasta negrenca, de
58 mm d’alt i 88 mm de diàmetre.
- Número 1213: vas bitroncocònic restaurat de tipus caliciforme i pasta negrenca, amb
marques d’haver estat rosegada per una rata, de 45 mm d’alt i 74 mm de diàmetre.
- Número 1214: copeta restaurada de pasta de colors ocres i daurats, de 40 mm d’alt
i 85 mm de diàmetre.
- Número 1215: pàtera àtica del segle IV aC, de vernís negre i base decorada amb
cercles negres sobre fons roig -característica singular destacada pel professor Aparicio
Pérez 14-, de 26 mm d’alt i 85 mm de diàmetre; el seu estat és fragmentari en un 50%.
- Número 1216: plat restaurat de vora girada, pasta d’ocre daurat i decoració amb
sèries de segments i fragments, de 28 mm d’alt i 106 mm de diàmetre.
- Número 1217: vas restaurat caliciforme de pasta gris, de 57 mm d’alt i 97 mm de
diàmetre.
- Número 1218: vas complet caliciforme i pasta gris negrenca, de 65 mm d’alt i 120
mm de diàmetre.

14

GIL-MASCARELL, Milagro: Sobre las cuevas ibéricas del País Valenciano. Materiales y roblemas, Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia, XI, 1975, ps. 314-315; Santiago BRU I
VIDAL: El abate Breuil y la Prehistoria valenciana, APL, IX, 1961; i Enric PLA: Carta arqueológica de la provincia de Alicante (premi Azorín 1971).
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- Número 1219: pàtera (escudella) àtica restaurada de vernís negre i cocció deficient,
de 40 mm d’alt i 80 mm de diàmetre.
Segons Milagro Gil-Mascarell 15, existeixen per tot arreu del territori valencià una
sèrie de coves que, pels materials recuperats, han estat considerades com a espais rituals,
santuaris o llocs de culte ibèrics, en els quals se celebraven rictus, com l’acte de la libació.
El seu reconeixement ens el proporciona l’existència de petits gots ceràmics, caliciformes i
copes de peu baix, com les relacionades anteriorment, aptes per efectuar les libacions i ser
dipositades, posteriorment, com a ofrenes. Aquesta autora considera la cova Fosca com
un d’aquests llocs sagrats.
Respecte de les pàteres àtiques de vernís negre, Pasqual Costa remarca l’èxit d’aquesta
vaixella de luxe, estesa per tot el territori ibèric valencià 16. La fase de cova santuari se
situaria des de finals del segle IV o principis del III fins principis del II aC, en l’etapa que
s’anomena ibèric ple, que va del 390 al 190 aC, aproximadament. D’igual manera, s’hi
constata la presència de ceràmiques romanes, islàmiques i cristianes, encara que escasses.

Pàteres àtiques. Cova Fosca. Museu Arqueològic d’Alcoi.

Altres jaciments
a) La Terratenca o cova Roja
Situada a escassa distància de la cova Fosca, en direcció oest, i un poc més elevada, A.
Bazzana relaciona la Terratenca amb el jaciment de la Solana d’Ondara, que es troba als
peus d’aquesta cavitat, afirmant que, possiblement, aquesta serviria com a cova-refugi,
inclús, fins a l’època romana.
En la baixa romanitat i a les primeries de l’època islàmica (segles VIII-IX), podria
haver estat utilitzada com a graner, a l’estil de les covetes dels moros de Bocairent, a la Vall
d’Albaida. Per tot el vessant de la serra, a partir de la boca d’entrada a la cova, es troba
abundant material. A l’exterior es forma com una mena de terrassa sobre una paret vertical
un tant difícil d’accedir; això, s’ha dit, explicaria l’existència de tres graons excavats per
facilitar l’escalada.
A la Terratenca s’han trobat restes, escasses, de ceràmiques ibèriques d’ús domèstic,
15
16

APARICIO PÉREZ: op. cit., p. 209.
Historia de la Marina Alta, op. cit., p. 114.
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com fragments d’àmfora; així mateix, s’hi constata la presència d’unes poques ceràmiques
romanes comunes, d’àmfores, i d’altres islàmiques –les més abundants-, com gerres i
plats, i alguna de cristiana, conservades en el Museu Arqueològic de Dénia.

Vista de la Terratenca o cova Roja, mirant el migdia; en la part inferior,
el jaciment de la Solana.

b) La Solana
El jaciment es troba al vessant de Segària, just als peus de la Terratenca, i abraça una
gran superfície. A. Bazzana parla, per una banda, d’una muralla i, per l’altra, de restes d’un
antic hàbitat. El possible recinte defensiu consisteix en fragments d’un mur fragmentat
que no presenta una alineació homogènia, sinó que sembla retrocedir en alguns punts; el
mur tancaria el perímetre fins el penya-segat, formant un espai de mitja hectàrea.
L’hàbitat s’estendria des del peu de les cingleres, pel vessant, fins la possible muralla
o tanca. En superfície s’hi troba completament arruïnat, tot i que semblen distingirse possibles habitacions. A. Bazzana suggereix que sobre la paret rocosa, i degut a les
nombroses covetes i orificis que origina la pedra calcària, es podria pensar que aquestes
serviren com a magatzems de gra. Respecte de les restes de la muralla i de l’hàbitat,
recomana la realització d’un estudi en profunditat, ja que aquests podien tractar-se de
simples marges de pedra per al cultiu en terrassa.
El registre material més antic del jaciment de la Solana pertany a l’edat del bronze i
consisteix en ceràmica a mà, allisada, sense més decoracions, sílex i, inclús, un fragment
de martell de granit; també s’hi han arreplegat restes de petxines. L’assentament en aquesta
època es localitzaria al cim de les crestes de Segària. Els materials ibèrics correspondrien
a l’ocupació de la cova Terratenca com a refugi o santuari; s’hi observen, igualment,
fragments d’àmfores itàliques d’importació.
El moment d’ocupació més important correspondria a la fase de la baixa romanitat,
inclús, dels primers moments de l’ocupació islàmica. D’aquesta època hi apareixen
fragments de ceràmica vidriada de cronologies antigues, segons Bazzana, i, sobretot,
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ceràmica elaborada a mà molt fragmentada, que es pot confondre amb la de l’edat de
bronze; també hi ha exemplars ceràmics islàmics dels segles XII-XIII -gerres decorades
amb manganés i pinzell gros-, fragments d’olles, etc, conservats en el Museu Arqueològic
de la ciutat de Dénia.

Pedra motle de l’edat de bronze trobada al jaciment de la Solana. Arxiu Històric Municipal.

c) L’hort del Convent
En la dècada dels anys seixanta del segle passat va aparèixer una magnífica destral
neolítica (7.000 aC-4.200 aC) de pedra polida al conegut com l’hort del Convent, parcel.
la que fou propietat de la comunitat de franciscans mínims fins l’exclaustració d’aquests
religiosos el 1836, que se situava entre l’actual Ajuntament i el riu, en els terrenys on
s’obrí el carrer Carlos Arniches. La pregunta que s’imposa és si aquest objecte lític fou
elaborat per una comunitat humana assentada a la vora del barranc de l’Alberca, de la qual
no en tenim cap constància (i que constituiria una troballa d’enorme trascendència), o si
fou arrossegada per una avinguda d’aigües, procedent d’algun lloc pròxim al primer tram
de l’Alberca, entre el seu naixement i el casc urbà d’Ondara.

Pedra polida del Neolític. Hort del Convent. Col·lecció privada.
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Àmfora Almagro 51. Museu Arqueològic de Dénia.
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3.1. ELS ROMANS, A CASA NOSTRA
I ara, els romans
La importància i el número de troballes descobertes pels voltants d’Ondara fan que
Bru i Vidal considere el nostre municipi com “una estació arqueològica de considerable
importància a la Marina Alta”, i vénen a informar-nos de les vicissituds per les que
va travessar aquesta contrada, denominada Territorium de Dianium, en l’època de
romanització.
Tot sembla indicar que a les rodalies de l’actual Ondara existien unes quantes villae
(‘Casa rural, més o menys luxosa, generalment voltada de terra de cultiu’) romanes, com
ho prova el descobriment d’inscripcions i obres escultòriques, ceràmiques, vestigis d’una
terrisseria, una necròpolis, etc. En els darrers temps, algunes excavacions a la partida
Vinyals i els estudis subsegüents, han possibilitat de conéixer, tot i que tímidament, els
efectes de la civilització romana sobre les terres en què avui s’assenta Ondara.

Peça romana descoberta a la paret posterior d’una casa del carrer Serra.

Se sap que en el darrer quart del segle II aC i durant el segle I aC, els petits nuclis
d’indígenes de la comarca es van dotar de fortificacions amb tècniques i tipologies llatines
i herència hel.lenística. Sobre el pla que s’estén entre Ondara, el Verger i Dénia s’adverteix
un d’aquests dispositius defensius. Com assenyala Albert Riera i Lacomba, no seria
exagerat pensar que jaciments ibers, com els ja citats del Pic de l’Àguila (Montgó, Dénia)
o el Passet (Segària, Beniarbeig-Benimeli) formaven part d’una xarxa de fortificacions
destinades a protegir la ciutat de Dianium durant les guerres sertorianes.
A partir de les quantioses troballes arqueològiques descobertes, sembla ser que l’espai
físic on avui s’emplaça la vila d’Ondara degué tenir una considerable importància durant
l’època romana, com a possible defensa avançada de Dénia, protegint l’estret corredor de
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territori comprés entre la serra de Segària i el mar.
Per altra banda, la bondat del terreny va propiciar la proliferació de vil.les romanes en
aquesta zona; així, s’ha documentat l’existència d’una villae a Vinyals i hi ha indicis d’un
altre assentament pròxim al barranc de l’Alberca, a l’altura del desaparegut Xopar, que ha
quedat davall de les estructures de la variant de la CN-332 Ondara-el Verger.
Joan Gaspar Escolano i Francesc Diago, durant el segle XVI; el denier Marc Antoni
Palau, en el XVII; Antonio Valcárcel Pío de Saboya, comte de Lumiares, en el segle XVIII;
i Enric Llobregat, exdirector del Museu Arqueològic de la Diputació d’Alacant, i Josep
Antoni Gisbert, actual arqueòleg municipal de la ciutat de Dénia, més recentment, han
fet menció en les seues investigacions dels vestigis romans de la vila d’Ondara. Aquests
són els testimonis més importants dels autors esmentats:
En el segle XVII, Marc Antoni Palau ja afirmà en la seua obra Diana desenterrada que
Ondara, o millor, l’espai físic que ocupa el centre històric de la població, havia estat un
assentament fundat i ocupat per romans, testimoni qüestionat, a juí dels experts, per la
seua inconsistència documental i producte de simples elucubracions mentals:
“[...] Y la verdad es así, que cerca de una legua de Denia había minas de yerro en las mismas faldas
del Montgó a tierra adentro que se dilatan hasta Ondara, donde hay restos de haberse sacado yerro,
particularmente muy cerca de la misma Ondara: y aún sospecho que de aquí le quedó a dicho lugar
el nombre corrompido de Fundaria que sería el que le pusieron los Romanos por la fundición que
allí se haría del hierro....
“[...] En tiempos de romanos también fue poblada de gente principal, o por lo menos fue alojamiento
y real de los ejércitos Romanos. Hoy en día queda allí una columna.....”

En l’obra escrita per Antonio Valcárcel de Saboya y Moura, comte de Lumiares i
príncep Pius, publicada per Antonio Delgado en les Memorias de la Real Academia de la
Historia (Madrid, 1852), es donen algunes referències sobre la vila d’Ondara, visitada per
aquest il.lustrat el 1778, així com dels seus vestigis d’origen romà, particularment de les
seues inscripcions i escultures:
“Ondara, villa del partido de Denia, provincia de Alicante, dista de Valencia quince leguas [...] Los
vestigios de población antigua que se encuentran en esta villa, dice nuestro autor, manifiestan que
fue considerable en tiempo de la dominación romana, pues que en ella hubo seviros, decuriones,
y personas notables de las gentes Terencia, Junia y Emilia. Los ancianos refirieron al autor haber
visto en sus tiempos muchas inscripciones a más de las que existían, las cuales emplearon en obras
particulares, y recordaron haber visto un edificio de cantería, que creyeron de la más remota
antigüedad, y de donde se sacaron muchos sillares que aprovecharon los vecinos en sus obras. Afirma
el autor que se descubrían parte en aquellos cimientos, así como también le mostraron varias monedas
de colonias y municipios españoles, romanas y del bajo imperio, encontradas en aquella localidad y
en sus inmediaciones.[...] En la calle llamada de Serra se veían muchas piedras labradas de edificios
romanos, la mayor parte cuadradas con huecos en el centro de tres pulgadas de hondo y dos de luz,
los cuales según Vitruvio servían para que en ellos hiciesen presa las tenazas con que se agarraban para
colocarlas en su lugar .”


PALAU, Marc Antoni: op. cit., 1643 (1975), p. 129.
Ibidem, p. 129.

VALCÁRCEL, Antonio: Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia, Memoria de la Real
Academia de la Historia, VIII, Madrid, 1852, ps. 78-79.
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També el cèlebre historiador denier, Roc Chabás i Llorens, féu alguns comentaris
sobre l’antiguitat de la vila d’Ondara i dels seus vestigis romans:
“[...] Palau pretende que el nombre de Ondara se deriva de Fundaria, por razón de dichas minas,
pero en esta ocasión se olvidó de la gramática, pues en latín no hay tal nombre de Fundaria, ni
el que damos a la vecina población se puede derivar del verbo fundo, fundis, como era menester
para significar la fundición que pretende había en dicho lugar para extraer el hierro del mineral. Y
asegura dicho escritor y parece demostrarlo la naturaleza del terreno, que todos aquellos alrededores
de Ondara y colinas vecinas, están ametalladas de yerro .”

Cal precisar que a Ondara no existeixen indicis que demostren l’existència de mines de
ferro o altre mineral. Per altra banda, la presència d’un campament militar romà no s’ha
pogut provar arqueològicament i es tracta solament d’una hipòtesi poc probable.
Santiago Bru i Vidal afirma en el seu llibre Les terres valencianes durant l’època romana,
que:
“D’Ondara procedien dos relleus ara desapareguts, representant l’un a la Victòria i l’altre un bust
femení. En primer lloc tenim les inscripcions commemoratives i honorífiques, anomenades pels
llatins elogia, que es gravaven en els pedestals de les estàtues i estaven dedicades a honorar la memòria
d’algun personatge. D’aquestes ens queden exemples a Onda, Xèrica, Sagunt, Benaguasil, València,
Ondara, Dénia i Elx  [...] En l’epigrafia valenciana tenim referències a funcionaris-sacerdots –seuiri,
flamines, flaminicae- en làpides de València, Sagunt, Xàtiva, la Vila Joiosa, Dénia, Llíria, Ondara i
altres .”

El professor Enric Llobregat ha efectuat també alguns comentaris sobre l’origen romà
d’Ondara:
“[...] Sigue la vía Augusta -en el seu ramal coster- hasta Denia, entrando en la ciudad a través del
decumanus de una centuriatio que hemos descubierto y tenemos en estudio. En este viario cobran
sentido los hallazgos de la zona de Gandía, el alfar de Oliva, el sepulcro de la torre de Daimús,
por mencionar nada más que algunos de los muchos hallazgos de la zona que están ahora siendo
colacionados y puestos en valor por los trabajos de J. Gisbert .
“[...] Otras inscripciones, sin embargo, nos dan una mayor información sobre el estatuto jurídico
de Denia en el Alto Imperio y apuntan a la residencia en ella de personajes de alto rango. Así las
inscripciones CIL II 5962, 3586, 3584, 3583 y 3580 aluden a la existencia de un municipio dianense
con sus fórmulas: homnibus honoribus in republica sua functo; decreto decuriorum dianensium; y en el
mismo sentido van algunas inscripciones aparecidas en Ondara que formaba parte del ager dinanensis

.”



CHABÁS, Roc: Historia de la ciudad de Denia, Alicante, 1958 (1874), vol. I, cap. V, p. 49.
BRU i VIDAL, Santiago: Les terres valencianes durant l’època romana, València, 1963, Obra
Completa, vol. II., en Claus per a la Història de València, València, Institut d’Estudis del Camp de
Morvedre, 1988, p. 169.

Ibidem, 1988, vol. II, p. 191.

LLOBREGAT, Enric: Relectura del Ravennate: dos calzadas, una mansión inexistente y otros datos
de la geografía antigua del País Valenciano, Ilucant. Un cuarto de siglo de investigación histórico arqueológica en tierras de Alicante, Alacant, 1991, p. 241.

LLOBREGAT, Enric: Una aproximación a la ciudad de Denia en la antigüedad, Ilucant. Un cuarto
de siglo de investigación histórico-arqueológica en tierras de Alicante, Alacant, 1991, ps. 293-294.
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Josep Antoni Gisbert afirma el següent sobre l’Ager dianensis:
“El Ager dianensis está configurado por una extensa llanura aluvial abierta al mar y cerrada, al oeste,
por un cordón montañoso [...] El riu Serpis, el Girona y el Gorgos -a l’igual que l’Alberca- son los
cursos de agua más importantes y actúan como elementos estructurantes del poblamiento [...] El
espacio que definimos como territorio natural de Dianium ocupa un área de unos 45 Km, de norte
a sur, y de 40 Km, de este a oeste. La superficie es de más de 1.000 km cuadrados [...] La agricultura
ocupa entre el 41% y el 45% de su superficie [...] Los quince alfares conocidos -entre ells, el de
Vinyals-, asociados a villae, constituyen un elemento diferenciador frente a las campiñas circundantes
[...] Su localizacion, frente a las villae más extensas confirma un mapa agrícola en que una banda
costera de 6 a 8 Km. de amplitud, tendría la viña como cultivo casi exclusivo .”

Ramal de la via Augusta, segons Enric Llobregat.

Per últim, i més recentment 10, Gisbert Santonja enquadra Ondara entre les
poblacions per les que discorria l’antic camí de Xàtiva a Dénia, en realitat un ramal de
la via Augusta, l’antiga via Hercúlia, entre l’interior i la costa, des de 2500 anys aC.
Aquest camí, parcialment vigent, en arribar a les faldes de Segària, enllaçava amb el camí
de la Cremadella, travessant el jaciment de Vinyals -es desconeix, a hores d’ara, el punt
exacte per on creuava el Girona-, per una banda; per l’altra, l’esmentat ramal de la via
Augusta es desdoblava en direcció a la partida Mollons: una derivació es dirigia a Dianium
i una segona continuava en direcció al sud. El que anava a Dianium coincideix amb
el traçat del camí vell d’Ondara a Dénia, fins unir-se amb la via litoral; el seu traçat
discorria junt a diverses villae, com ara la de Pujades (Ondara) o les de la Torre Carrals,
Francs i Madrigueres (Dénia), etc. Seguint el recorregut del camí del sud, aquest superava
l’Alberca, a l’altura de la villae del Pla de la Font/Hortetes de Pamis (Ondara), coincidint


Historia de la Marina Alta, op. cit., Josep A. GISBERT SANTONJA, ps. 133 i 134.
GISBERT SANTONJA, Josep A.: Un itinerario clásico por el corazón de las Comarcas Centrales
Valencianas, 1999, Memòria, i en informació recollida en Levante-EMV (13 d’agost de 2008, p. 8),
titolada “Los arqueólogos encuentran en Dénia la vía romana que articuló el urbanismo del siglo
I”, on s’afirma que “[…] esa ruta se acercaba al litoral de la Marina Alta bordeando el Marjal de
Pego-Oliva junto a la sierra de Segària, pero hasta ahora se le había perdido la pista en Ondara.”
10
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La via Augusta, des de València cap al sud, i les vies secundàries, segons María Jesús Rubiera.

amb part de l’actual carretera de Beniarbeig a Pedreguer i amb el camí de Pedreguer a
Gata 11. Aquesta és una altra dada rellevant sobre la posició estratègica que, des d’antic, ha
situat el nostre poble com a escenari de la història comarcal.

Les proves de la presència romana
Les troballes arqueològiques d’època romana, recuperades sobre el propi casc urbà
d’Ondara, corresponen a les aparegudes en la demolició de la casa de D. José Moncho
Salort, primer alcalde de la democràcia, en la dècada dels anys 70 del segle passat, a la
plaça del Mercat, solar d’on es recolliren fragments d’àmfores i altres objectes ceràmics
situats cronològicament per Enric Llobregat al voltant del segle I dC. Més recentment,
en l’any 1993, l’arqueòleg municipal de Xàbia, Joaquim Bolufer, localitzà en les obres de
reforç de les arcades del claustre de l’antic convent uns materials ceràmics residuals que
confirmarien l’existència d’un assentament d’època romana situat probablement a la part
més alta del poble; aquests materials, escassos, fragmentaris i de cronologia poc precisa,
possiblement de l’Alt Imperi -fragments d’àmfora i de teula plana o tegulae- provenen del
nivell de sedimentació natural, arrossegats des d’una cota superior, de la part més alta de
la vila 12. Precisament, en aquesta zona del casc històric, situada en el punt més elevat del
municipi, a uns 40 m sobre el nivell del mar, hi ha el solar privat citat amb anterioritat i
on s’erigiria un castell segles més tard, de fàbrica islàmica.
També al solar que ocupa l’actual Residència d’Ancians, junt a la séquia de les Alfatares,
11

Historia de la Marina Alta, op. cit., Josep A. GISBERT SANTONJA, p. 126.
BOLUFER i MARQUÉS, Joaquim: Excavació arqueològica de salvament al Pati del Convent dels
Mínims d’Ondara, Abril-Maig de 1993. Exemplar mecanografiat.

12
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s’ha pogut recuperar una base de pedra calcària de grans dimensions, que es trobava
incrustada a la paret posterior d’una casa del carrer Serra que, segons Gisbert Santonja,
formaria part d’un element funerari romà.

Llàntia tardoromana d’origen nord-africà (Tunis). Segle V. Arxiu Històric Municipal.

Però els vestigis més significatius són, sens dubte, els monuments epigràfics; si bé, a
hores d’ara, solament disposem d’una inscripció sepulcral i un baix relleu, és l’obra dels
antics i grans erudits valencians la que ens permet accedir a informacions sobre textos i
escultures avui desapareguts; per exemple:
1. Una làpida de marbre obscur, trobada amb anterioritat al 1643, que presentava
fractura de la part superior i de l’extrem dret; en la part inferior s’apreciava un baix relleu
amb un bust femení. Antigament, es conservava “en la esquina del convent de Mínimos”
(Valcárcel), “en la pared de un baño” (Escolano) i “en la pared d’una casa” (Palau). Gisbert
Santonja indica l’origen grec dels antropònins Berilla i Pausilip 13, de passat servil, que
apareixen escrits en la làpida. Les seues dimensions eren de 51 x 98 cm. En l’actualitat,
s’ignora la seua destinació. El text deia:
“Aquí jau [...] Berilla ? [...], de 35 anys d’edat. Pausilip
������������������������������������������
[posà aquest monument] a la seua
companya.“  

No obstant aquesta versió, Marc Antoni Palau 14 la transcriu de la següent manera, no
sense expressar les dificultats plantejades: “Gracias a Dios hemos dado fin con esto a los
remiendos de las piedras escritas que me han costado no poco trabajo:”
“Aquí yace Berillo Salinator de hedad de 35 años, y Pausilipo su camarada le puso esta piedra.”

2. Una inscripció sobre una columna de marbre blanc i secció hexagonal, trobada,
13
14

Historia de la Marina Alta: J. Antoni GISBERT SANTONJA, op. cit., p.138.
PALAU, Marc Antoni, op. cit., p.130.
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segons les fonts més antigues, “en las paredes del antiguo castillo” (Escolano). Desconeixem
les mesures del monument i, en l’actualitat, es considera desapareguda.
L’estructura del text és similar a la d’altres monuments deniers, en els quals un
membre de l’elit local rep l’homenatge dels seus familiars, amics o lliberts. Els Sempronii,
protagonistes de la inscripció, són coneguts per altres inscripcions de la comarca 15
ressenyades per Hübner i altres autors. El decret decurional al que es refereix el text, de
confirmar-se la seua procedència d’Ondara, al.ludiria al senat local de Dianium. El text
pot datar-se en la segona meitat del segle II dC, i resava:
“Sempronius Valerianus i Sempronia Marina, per decret dels decurions i agraïts per l’honor, erigiren
una costosa estàtua al seu fill dolcíssim Quint Semproni Valerià, fill de Quint, de la tribu Galèria.”

També en aquest cas, Chabás es decanta per la transcripció feta per Palau “que las vio
cuando se conservaban en mejor estado que ahora”, uns dos-cents cinquanta anys després
16
:
“Valeriano y Marina, hijos dulcísimos de Quinto Sempronio, hijo de Quinto Cayo Valeriano
Sempronio, habiendo con decreto del orden plebeyo levantado estatua a su padre, ellos hicieron
gracia y remisión del gasto de ella.”

En total disconformitat amb Escolano, Palau es queixava que “no me espanto del
tropiezo de hacer padres en la declaración a los hyjos” 17.
3. Una placa sepulcral de marbre blanc molt fi trobada a Ondara, sense que es puga
precisar quan o en quines circumstàncies. Valcárcel afirma haver-la vist “...bajo los pórticos
de la Plaza” 18. Sanchis i Sivera, “a la paret interior del pòrtic de la casa de l’Ajuntament”
19
. Les seues dimensions eren de 35 x 51,5 cm, no sabent-se on ha anat a parar.
En relació al text, hi ha diferències de lectura en les línies 9, 10 i 11, entre Valcárcel
i Hübner 20. Les línies 2 i 3 presenten un desenvolupament excessivament complex.
Achilles i les seues formes llatines presenten un repart irregular a la península Ibèrica, i
els dos testimonis de Hedone que es coneixen són bètics. El nomen lunius apareix en més
ocasions a Dénia, i la tribu Galeria sembla remetre’s també a la mateixa ciutat. El text pot
emmarcar-se en la primera meitat del segle III dC, i deia el següent:
“Consagrat als deus Manes AT. Lunius Achilles, de la tribu Galèria, escrivà en el despatx del qüestor
de tres decúries. Pacideia Hedone, la seua muller, feu aquest monument comú per tal de no separar-se
d’aquell amb qui havia viscut durant 35 anys una vida de plaer en comú en contínua concòrdia.”

4.- Un pedestal de pedra calcària fracturada pels cantons, conegut des de principis

15

ESCOLANO, Gaspar: Décadas de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, 1610
(1879), vol. I, p. 811.
16
CHABAS, Roc: Historia de la ciudad de Denia, Instituto de Estudios Alicantinos, 1972, tom II,
ps. 165-166.
17
PALAU, Marc Antoni: op. cit., p. 129.
18
VALCÁRCEL, Antonio: op. cit., 1852 (1979), ps. 79-80.
19
SANCHIS i SIVERA, José: La diócesis valentina, Editorial Huici, 1920, p. 96.
20
HUBNER, Emil: CIL II, 1834 i 5445.
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Pedestal amb inscripció. Claustre de l’Ajuntament d’Ondara.

del segle XVII 21, encara que ni consta el lloc ni com es va trobar. El monument mesura,
en el seu estat actual, 98 x 63 cm, presentant desperfectes importants en els dos angles
inferiors.
El text es troba envoltat per una motllura similar a la de la resta de pedestals deniers,
i la lletra és rústica, amb certa tendència formal a la quadrada; el camp escrit mesura
68 x 42 cm i l’alçada de les lletres és de 4,5 cm, llevat de l’última lletra de la tercera
línia que, a l’igual que la penúltima de la segona, solament mesura 2,5 cm; hi presenta
interrupcions triangulars molt gastades i orientades cap avall; la superfície escrita està un
poc deteriorada, tot i que no planteja problemes de lectura. Segons Valcárcel, antigament
es trobava “en la esquina de la calle Serra, sobre una acequia (la d’Alfatares), en la casa
de Vicente Serra, hacia el Norte”. Es tracta dels mateixos personatges, mare i fill, que a
Dénia dedicaren una altra làpida a Sextus Terentius Lemnaeus, qui havia exercit l’honrós
càrrec de Sevir. Segons l’historiador Chabàs 22, ambdues van eixir del mateix cementeri “y
se trasladó al vecino pueblo de Ondara”; el pedestal està exposat actualment en el claustre
de l’Ajuntament d’Ondara 23. El text diu el següent:
“A Sextus Terentius Lemnaeus, que exercí l’honor del sevirat. (Feren aquest monument) Sextus
21

DIAGO, Francesc: Anales del Reyno de Valencia, Valencia, 1613, p. 130.
CHABÁS, Roc: El Archivo, Institut d’Estudis Juan Gil-Albert i M.I. Ajuntament de Dénia,
1986, p. 339.
23
En el Fòrum romà de Dianium s’han trobat pedestals de factura similar, amb un rombe en un
costat dels tres; sens dubte, aquesta inscripció fou realitzada en un taller de la ciutat portuària. La
vinguda del monument epigràfic a Ondara és tota una incògnita; possiblement, fou encarregada
per una personalitat resident en una vil.la d’aquests voltants en època romana.
22
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Terentius Lemnaeus, el doriphoridi (que du l’espasa), el seu fill, i Aemilia Scintilla, per al seu
digníssim marit.”

5. Una inscripció sepulcral sobre marbre blanc trobada amb anterioritat al segle XIX.
Segons la il.lustració que figura en el llibre de Valcárcel, publicat el 1852, sembla que
es tracta de la part dreta d’un bloc, on el text, amb només cinc línies, figura dins d’una
cartel.la central, faltant-li la part esquerra del monument. Malgrat el seu tamany, solament
consten en les transcripcions conegudes algunes lletres que no permeten la restitució de
l’epígraf. Les seues dimensions eren de 98 x 54 cm, aproximadament, i s’exhibia “en la
calle Serra, en el descubierto de la casa donde vivia Mateo Marín” 24. S’ignora quina fou
la seua destinació. El text deia:
[...] NA
[...]
...] VX (OR?)
[...]
[...] P (OSUIT ?)

Baix relleu d’Eros. Claustre de l’Ajuntament d’Ondara.

6.- Un baix relleu que representa un Eros, amb un ram d’olivera a la mà, típic en els
monuments funeraris de l’alt Imperi. És de marbre i mesura aproximadament 50 x 20
cm. Antigament, es trobava en una casa “de la calle Serra”, segons Valcárcel, emplaçament
que ha perdurat fins ben avançat el segle passat, quan fou regalada per l’Ajuntament a
un ministre de la Dictadura franquista, fins ser recuperada per la primera corporació
democràtica; avui s’exhibeix en un angle del claustre de l’ajuntament d’Ondara.

24

VALCÁRCEL, Antonio: op. cit. 1852 (1979), p. 79.
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Els terrissers de Vinyals
La partida Vinyals ocupa una bona part del nord-oest del terme, a 1,7 quilòmetres de
la població i al sud de la serra de Segària. S’hi troba en el punt BD606025 del Mapa núm.
822 (30-32), a escala 1:50.000, del Servei Geogràfic de l’Exèrcit. A poca distància, el riu
Girona travessa l’àrea. El sòl és de naturalesa argilenca i bastant fèrtil.
En aquesta partida s’han trobat abundants vestigis que proven una ocupació romana:
és el que es coneix amb el nom genèric de jaciment de Vinyals. A banda de la necròpolis,
formada per vint-i-nou tombes datables entre el final del segle II dC i els darrers anys del
segle IV dC, existeixen indicis d’una terrisseria -dos forns de planta rectangular en bateria,
similars als de l’Almadrava, al peu del camí de les Cremadelles, que foren destruïts el
1993- i una vil.la residencial, amb una superfície total de 26,7 hectàrees, l’activitat de la
qual s’iniciaria en el segon terç del segle I dC i finalitzaria en el segle III dC, amb alguna
ocupació en la segona meitat del segle IV dC. Juntament amb el de l’Almadrava, al terme
dels Poblets, és el jaciment de major extensió de la comarca.
En el jaciment s’han localitzat un fust de columna calcària blanquinosa, un basament
i el tram inicial del fust d’una columna de pedra calcària -conservats en el Museu
Arqueològic de Dénia-, tres plaques calcàries de diferent mòdul, materials de construcció
reutilitzats -atovons de la paret d’una casa rural del segle XIX i teules planes o tegulae en

Àmfora Almagro 50. Museu Arqueològic de Dénia.
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els murs de contenció de les terres dels voltants i fragments reutilitzats de diverses rajoles
o opus caementicium-. Les restes de ceràmica són, en la major part, de l’Alt Imperi; així,
les àmfores típiques del Territorium de Dianium, fabricades en els mateixos tallers de la
terrisseria de Vinyals, com les àmfores Dressel 2/4 Tarraconenca, per a guardar vi, i algun
exemplar de Dressel 20/26, per a l’oli.
Junt amb els materials anteriors, la localització de Terra Sigillata Gàlica i alguns
fragments de vaixella de cuina d’origen nord-africana i parets fines, amb decoració a la
barbotina de probable origen bètic, documenten que l’activitat del nucli de l’habitatge

Vista general i detall part superior d’un esquelet. Necròpolis de Vinyals.
Museu Arqueològic de Dénia.

se centra en els segles I-II dC, amb alguns materials aïllats que justifiquen el seu inici en
la meitat del segle I aC. També hi ha fragments de Terra Sigillata Clara A i C del Baix
Imperi. Cal que recordem que aquesta zona és travessada pel camí de les Cremadelles,
tram de l’antic ramal de la via Augusta que, des del Portus Sucronemsem (Cullera), arribava
fins la ciutat de Dianium, vorejant les faldes de les serres litorals, com la de Segària, ja que
tota la plana fins Gandia, i més enllà, era una marjal 25.
L’excavació de la necròpolis romana 26, per part d’un equip dirigit per Josep A. Gisbert
Santonja, afectà una àrea d’uns 750 m2 (parcel.les 50-b i 50-c del polígon 1, del cadastre
de 1973), propietat d’AUMAR, concessionària de l’AP-7. El jaciment se situa entre els
30-40 m sobre el nivell del mar i davall d’una capa fina de terra argilenca amb abundants
aportacions orgàniques i elements culturals (fragments de ceràmica), d’entre 20-50 cm de
gruixa, que cobreix els nivells inferiors, més durs i compactes. L’àrea on es realitzaren els
treballs d’excavació ha sigut totalment destruïda per la construcció del camí de servei de
l’autopista; malgrat açò, les parcel.les limítrofs, situades a l’oest de l’excavació, conserven
25

LLOBREGAT, Enric: Ilucant, un cuarto de siglo de investigación histórico-aequeológica en tierras
de Alicante, 1991, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, p. 241.
26
La memòria arqueològica no ha estat publicada, tot i que disposem d’una síntesi del resultat
de l’excavació, la qual reproduïm quasi íntegrament en aquestes pàgines: Josep Antoni GISBERT
SANTONJA: Partida de Vinyals. Ondara, Excavacions arqueològiques de salvament a la Comunitat Valenciana. 1984-1988. II Intervencions rurals, València, Generalitat Valenciana, 1990, 15,
ps. 171-174.
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una bona part del jaciment arqueològic intacte.
L’estudi de les vint-i-nou sepultures excavades entre el 27 de desembre de 1983 i el
22 de febrer de 1984 pel Museu Arqueològic de Dénia, lloc on es troben dipositades,
documenta els principals tipus de soterraments d’aquesta necròpolis rural durant l’època
romana. Els treballs d’excavació tingueren un gran interés, ja que es tractava d’enterraments
inèdits a la Marina Alta, si exceptuem el cas aïllat de la necròpolis de Penyalba (Pego).
La realització d’un estudi comparatiu dels tipus de sepultura i l’orientació confirmen
que la diversitat no guarda relació amb possibles fases del cementeri i explicita el seu ús
coetani.
La posició dels individus inhumats és bastant homogènia en el conjunt de les sepultures.
Hi apareixen en posició de decúbit supí, completament allargats, amb el cap, a sovint,
lleugerament elevat o bé girat cap a un dels costats en uns 45º.
Quant a l’orientació de les sepultures, hi existeixen dos grups diferents
d’enterraments:

Inhumació del tipus I-A. Museu Arqueològic de Dénia.

GRUP I: orientació WSW-ESE, 21 sepultures.
GRUP II: orientació NNW-SSE, 8 sepultures.
Grup I: representa un 85% de les sepultures; és el més freqüent dels enterraments
d’època romana i es caracteritza, en línies generals, pel cobriment de les inhumacions
mitjançant tegulae o altres elements de construcció.
Grup I-A: les inhumacions es tanquen mitjançant tegulae en posició inclinada, que es
recolzen en les vores superiors formant una coberta a doble vessant; la secció de l’estructura
té aspecte triangular i, en ocasions, s’hi col.loquen tegulae en posició horitzontal al fons
de la fossa.
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Inhumació del tipus I-B. Museu Arqueològic de Dénia.

Inhumació del tipus I-C. Museu Arqueològic de Dénia.

Les sepultures tenen dos o tres cruixies de tegulae, amb un nombre que oscil.la entre sis
i vuit peces per enterrament. És la varietat de tomba més representativa: 38,5% del grup
I i el 33% de la totalitat d’enterraments. Les inhumacions col.locades en el seu interior
presenten aixovar en un sol cas: una gerreta amb ansa, de cos piriforme i cronologia poc
precisa, d’entre els segles II i III dC.
Els enterraments, en tots els casos, són sepultures en fossa de forma rectangular, amb
parets rectes i base lleugerament oval o plana que seccionen un estrat d’argila gris negrenca
amb abundants elements culturals i matèria orgànica i, en el 65% dels casos, en estrats
geològics inferiors.
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Grup I-B: les tegulae que tanquen la inhumació es col.loquen en disposició horitzontal
i, en ocasions, presenten un cert encavalcament i un lleuger pendent que acompanya el
desnivell del terreny. Les sepultures presenten un mínim de tres teules i un màxim de
sis. La troballa sobre l’esquelet d’abundants claus, almenys de 10 peces de sepultura, i
el cert desordre de la coberta confirmen que, en la majoria dels casos, aquesta modalitat
d’enterrament va lligada a l’ús del taüt de fusta, del qual no s’ha trobat cap resta orgànica.
Aquesta variant de tomba representa un 27% del Grup I i un 23,5% de la totalitat dels
enterraments.
Grup I-C: La inhumació es cobreix amb fragments de tegulae. La coberta presenta
una secció ovoide o angular, ja que els fragments de tegulae es troben directament sobre
l’esquelet, encara que la troballa dels claus en l’interior d’algunes sepultures confirma l’ús
de taüts de fusta. Aquesta varietat de sepultura representa el 23% del Grup I i el 20% de
la totalitat dels enterraments.
Grup I-D: és la varietat del Grup I més complexa i elaborada, doncs les caixes s’adapten
a la fossa. Les parets laterals es revesteixen de tegulae en posició vertical i aquestes serveixen

Sepultura en àmfora. Museu Arqueològic de Dénia.

com a element de suport de la tapa, també formada per tegulae en disposició horitzontal.
La troballa de claus en el seu interior, com en el cas Grup I-B, confirma l’ús de taüts
de fusta per a la deposició de cadàvers. La seua tipologia s’adapta perfectament a la col.
locació de les despulles en el seu interior. És la varietat menys habitual del Grup I, amb
una proporció del 15%, que representa el 13% de la totalitat dels enterraments.
Grup II: sepultures en fossa, amb inhumació interior sense cap tipus de cobriment.
Els enterraments tenen la fossa poc profunda, no perforant el sòl compacte dels nivells
inferiors, farcits de terres procedents d’estrats molt superficials. El seu estat de conservació
és bastant precari. És un model poc representatiu. Tan sols s’han documentat dos
enterraments.
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Grup III: abraça les inhumacions en àmfores, que descansen en l’interior d’una fossa
poc profunda, una modalitat de sepultura lligada a l’enterrament infantil de la necròpolis.
S’hi han documentat dos exemplars, pertanyents als grups Almagro 50 i Almagro 51,
d’origen bètic i africà, respectivament, datables a finals del segle III i al llarg del segle IV
dC. Es tracta de les peces del registre arqueològic de major interés per a la datació dels
enterraments, en tant que la seua producció i ús originari es produiria abans de la seua
reutilització funerària. En un dels casos, l’àmfora es troba reforçada per una tegulae en
posició vertical. Les àmfores es trenquen longitudinalment o a l’alçada del coll per a la
col.locació del cos.
Considerant que aquesta necròpolis no estava composta de cristians, cal preguntarse sobre les creences que podien professar les persones soterrades, donat que l’absència
d’aixovar hi és manifesta, podent-se tractar de creients d’alguna de les religions orientals
-adoradors de Mithra, déu persa de la llum; Cíbele, deesa d’origen frigi, personificava la
mare Terra; i Atis, figura mítica encarnada per un jove que era estimat per Cíbele i venerat
amb aquesta a Frígia-, el que no impedeix un sincretisme entre aquestes i una creença
pagana. Per les seues característiques, aquest conjunt funerari es troba més pròxim als
cementiris cristians que als pagans de la mateixa època 27.
L’excavació en qüestió presenta materials arqueològics molt homogenis i el seu estudi
presenta un problema: l’escassesa de dades que permeten precisar la cronologia dels
enterraments.
Sens dubte, els materials més abundants són les tegulae que formen la coberta de la
major part dels enterraments. L’evident reutilització d’algunes peces fa versemblant la
seua procedència dels edificis de la vil.la rústica, que s’ubicaria en les immediacions de la
necròpolis. Per altra banda, algunes peces tenen clars defectes de cocció i són rebutjos de
terrisseria, fet que cal relacionar amb l’existència d’una producció local de materials de
construcció.
L’anàlisi paleoantropològic permet d’apreciar que es tracta d’un grup pertanyent
al model físic mediterrani gràcil. Els grups d’edat són bastant amplis i deu tractar-se
d’una comunitat amb acusat caràcter endogàmic, per la repetició de certes anomalies.
Les patologies més acusades són les càries i perforacions osteoporòtiques, que evidencien
deficiències alimentàries. En definitiva, un grup social poc afavorit econòmicament, amb
greus problemes d’alimentació i en condicions de relacions socials restringides a un àmbit
comarcal reduït.
Una característica de la civilització romana fou la voluntat evident d’ordenar els espais
agraris d’una forma racional, per tal de sotmetre’ls a una intensa explotació. A la Marina
Alta, el panorama de l’arqueologia romana rural és bastant encoratjadora i està constatat
el poblament rural en diverses zones amb nombrosos vestigis, especialment a la costa, on
s’han localitzat vàries vil.les agrícoles.

27

Historia de la Marina Alta: op. cit., Ricardo GONZÁLEZ, ps. 181-183, i del mateix autor, El
mundo funerario romano en el País Valenciano, Casa de Velázquez/Institut de Cultura Juan GilAlbert, 2001, ps. 446-449.
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La partida de Vinyals, i la pràctica totalitat del terme municipal d’Ondara, és una zona
apta per a l’explotació agrària, amb terres fèrtils i corrents d’aigua -riu Girona i barranc
de l’Alberca-. Els vestigis trobats en les proximitats d’aquests llocs testimonien l’existència
d’una villae, és a dir, una unitat d’ordenació de l’espai agrari. No obstant, és molt poc
el que sabem sobre aquesta villae romana, destruïda parcialment pel traçat de l’AP-7. La
zona no ha estat objecte d’un estudi arqueològic rigorós i, llevat de la necròpolis, no s’ha

Sitges per guardar gra. Jaciment parcel.les 188-189 de Vinyals.

realitzat cap excavació cièntifica, a excepció de petites prospeccions i sondejos que han
permés descobrir estructures i recuperar alguns materials.
Els vestigis del forn romà al.ludit foren pràcticament arrasats a causa de les obres de
construcció d’una canal de reg, motiu pel que l’arqueòleg municipal de Dénia, Josep
A. Gisbert Santonja, realitzà una prospecció de salvament. Segons la ceràmica i les
àmfores trobades en les immediacions, aquest forn tindria les mateixes característiques
que les del jaciment de l’Almadrava (els Poblets), i la seua producció estaria destinada a
la comercialització de productes agrícoles, vi i oli principalment. La cronologia del forn
abraçaria els segles I-III dC.
Més recentment (1999), un informe arqueològic elaborat pel Museu Arqueològic de
Dénia sobre una prospecció superficial a les parcel.les rústiques cadastrals 188 i 189 de
la partida Vinyals, ha donat com a resultat la localització dels següents materials d’època
romana:
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- un fragment informe de terra sigil.lata.
- un fragment de vora de terra sigil.lata.
- un fragment de pivot d’àmfores romanes.
- una voreta de terra sigil.lata romana.
- un fragment d’ansa d’àmfora romana.
En definitiva, aquests jaciments documenten un marc cronològic en el món dels
Antonins, moment en què el Territorium de Dianium ja presenta un procés de romanització
ben consolidat, i no són sinó la viva imatge d’una necessitat de les vil.les de les rodalies:
la producció de contenidors per al transport i comercialització del vi local 28. Segons
Joaquim Bolufer 29, la vil.la de Vinyals perdurarà fins l’època baix Imperial i tardana.

Altres troballes en el terme municipal
a) El jaciment de les Pujades (finca la Barraca)
Aquest jaciment ocupa una superfície de 3,95 hectàrees de la ribera esquerra del
barranc de l’Alberca. Es tracta d’una vil.la romana rural activa des de la meitat del segle
I dC al primer terç del segle IV, a jutjar per la presència de ceràmiques africanes molt
tardanes, no massa habituals en la majoria de vil.les del territori de Dianium 30. També
ho corrobora Joaquim Bolufer 31, quan data la cronologia del jaciment, que ell anomena
com finca la Barraca/partida Pujades, entre mitjans del segle I i el primer terç del segle VI
dC, qualificant-la com un assentament agrícola i residencial.

Finca la Barraca, a la partida Pujades.
28

GISBERT SANTONJA, Josep A.: Dues terrisseries romanes del territori de Dianium, Actes del III
Congrés d’Estudis de la Marina Alta (1990), Institut de Cultura Juan Gil-Albert, p. 100.
29
Historia de la Marina Alta, op. cit., Joaquim BOLUFER, ps. 157 i 158.
30
Informe arqueològic de les parcel.les 188 i 189 de la Partida Vinyals d’Ondara, ja esmentat.
31
Historia de la Marina Alta: Joaquim BOLUFER, op. cit., p. 165.
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Base de pedestal. Partida Pujades.

En el conjunt del jaciment hi ha poca densitat de tegulae, malgrat que són freqüents,
junt amb fragments de paviment d’opus caementicium (calç, arena i aigua), en els murs de
contenció de les parcel.les. La major acumulació d’elements arquitectònics es dóna junt a
la sénia de la parcel.la 265-b; hi destaquen els materials següents, tallats en pedra calcària:
un pedestal d’estàtua o grup escultòric (fragment de cornisa motllurada), una placa amb
motllura decorada amb fulles i dents, una base i l’arrancament del fust d’una columna,
un fragment de banc de porta amb dues perforacions redones per a subjectar l’eix de
les portes, una placa amb perforació quadrada, una placa amb vestigis de motllura, un
molí de pedra calcària i diferents fragments de morter hidràulic, tots ells conservats en el
Museu Arqueològic de Dénia.
A més a més, s’han documentat diversos carreus, així com tres grans dovelles tallades
en pedra arenisca local, que evidencien l’existència d’un aqüeducte que creuava el barranc
de l’Alberca, enquadrable en els segles XVII-XVIII.
Quant a monedes, se sap del descobriment d’un as de Claudi del segle I dC, procedent
d’aquest jaciment, de la qual s’ignora el seu posseïdor.

b) El jaciment de la partida Mollons
El jaciment s’ubica entre el camí vell d’Ondara al Verger i el camí vell dels Poblets, i
té una superfície total de 55.125 m2. Segons Gisbert Santonja, es tracta d’una necròpolis
romana, possiblement relacionada amb el proper assentament d’Ondara, ben situada
junt a una via de comunicació. Pels voltants dels anys 1940, en les transformacions del
secà al regadiu, aparegueren restes de soterraments i materials arqueològics; no obstant,
la prospecció superficial del terreny no aclareix res, doncs està bastant alterat; no s’hi
localitzen estructures, però sí fragments de tegulae pels màrgens de les parcel.les. Caldrà
esperar a la realització d’un estudi profund en la zona.
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Fragments ceràmics i de tegulae trobats a la finca la Barraca. Partida les Pujades.
Arxiu Històric Municipal.

c) El jaciment del Pla de la Font
Al voltant dels anys 30-20 aC, en el període de l’alt Imperi, es creen assentaments molt
restringits i adjacents a les vies de comunicació ja existents. La villae del Pla de la Font, amb
una superfície total de 56.596 m2, s’emplaça a una banda i l’altra de la carretera d’Orba, i
a la vora del barranc de l’Alberca, en l’antic Xopar, sent model d’aquesta fase primerenca.
Es tracta d’un assentament de planura, voltat de terres fèrtils i amb aigua, pròxima a la via
romana. Aquesta vil.la, amb una notable importància (Gisbert Santonja la considera una
de les més destacades del territori valencià), seria la paral.lela de la de Vinyals. El mateix
Gisbert apunta el seu abandonament o canvi d’emplaçament cap a l’any 80 aC 32.

Fragment de gerreta de terra sigillata. Partida del Pla de la Font. Arxiu Històric Municipal.
32

Historia de la Marina Alta: J. Antoni GISBERT SANTONJA, op. cit., p. 136.

112

CAPITOL 3.indd 112

16/4/13 16:06:11

3. LA ROMANITZACIÓ

El material recuperat entra de ple en els paràmetres de la cultura romana. Cal
destacar l’existència de fragments de Terra Sigillata Aretina Sudgàlica i Hispànica, així
com algun exemplar de Campaniana B. Abunden les àmfores romanes del tipus Dressel
2/4 de fabricació local, Dressel 7/11, Dressel 20 i Oliva 3, i també diversos materials
de construcció sincrònics; és significativa l’absència de vaixella de cuina africana, per
qüestions cronològiques; també s’hi observen fragments de tegulae i de rajoles, així com
un element cilíndric de pedra tosca, que podria correspondre a un fragment de fust de
columna.
Per concloure aquest capítol, s’ha de dir que els abundants vestigis romans descoberts
en el nucli primitiu d’Ondara (obres des restauració del Convent i cimentació d’una
vivenda particular de la plaça Major) i en els seus voltants (làpides, monedes, ceràmica,
etc,) demostren una ocupació del territori romana clara i definida, que correspondria a
l’època imperial, al voltant del segle I dC, sense anar més lluny i sense poder precisar-ho
més, segons els experts.
Malgrat tot aquests testimonis materials, l’absència de restes arquitectòniques (sense
cap rigor històric, la torre del Rellotge s’ha considerat com un testimoni d’una antiga
fortificació romana) 33 indicarien un desenvolupament urbà d’Ondara bastant posterior.
Podem intuir, açò sí, l’existència d’una vil.la (solament l’arqueologia ho podrà confirmar),
més o menys fortificada, al capdamunt de la vila. Les troballes actualment existents, com
les làpides i les ceràmiques trobades en els llocs abans citats, situarien aquesta villae al
voltant de la plaça Major.
En conclusió, queda clara la nul.la influència d’una possible vil.la romana en la
fundació i en l’urbanisme posterior d’Ondara, encara que l’existència d’aquesta i d’altres
al seu voltant vindria a demostrar un fet molt clar: l’assentament humà a casa nostra
arranca en èpoques antigues 34.

33

En el Llibret de Festes de la Soledat de 1949, l’aleshores oficial de secretaria de l’Ajuntament
d’Ondara, D. José ATIENZA ORTOLÀ, afirma que ”El aspecto señorial y majestuoso que presentaba esta Torre de pura arquitectura romana, aún a pesar de hallarse desmembrada y desvaída por
la pátina del tiempo, hace suponer que se tratara de un magnífico Castillo residencia de pretores
o cónsules de Roma.”
34
Estudio socioeconómico..., op. cit., p. 70.
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4. DE LA FOSCOR A L’ISLAM

‘Ondara’, en llengua àrab
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4.1 UN PARÈNTESI: BIZANTINS I VISIGOTS
Un període d’incògnites
El territori valencià, des del segle III, i com tantes altres terres romanitzades, ja no
fou mai més el que havia estat en l’Alt Imperi. L’empobriment es va estendre entre la
població, com a conseqüència de la crisi política i militar de l’Imperi romà i la devaluació
de la moneda i la ruptura del comerç, malgrat que aquestes terres havien quedat al marge
de les primeres invasions dels pobles germànics -sueus, vàndals i alans-, excepció feta
d’algunes incursions esporàdiques el 415. Cal tenir en compte que una bona part del sudest peninsular havia estat ocupat pels bizantins el 552.
Per parlar d’aquesta època, remota els historiadors es valen de notícies tan escasses i tan
poc explícites que quasi no es pot dir res amb rotunditat. Des de la crisi abans esmentada
fins la conquesta islàmica, les notícies d’aquell temps es limiten a la vida dels reis i les
seues corts, i a l’església. Les fonts, els jaciments arqueològics, les inscripcions, així com
els documents d’arxius d’aquell temps, són ben escassos; en paraules d’Enric Llobregat,
“cròniques de reis i de concilis eclesiàstics, això es tot.”
L’entrada dels bizantins a Hispània entre el 552 i el 554 els fou facilitada per les
baralles cròniques dels pretendents al tron visigòtic, concretament pel candidat Atanagild,
a qui ajudaren a fer-lo rei en detriment de l’altre candidat, Agila. En contraprestació,
l’emperador romà oriental Justinià rebé el domini d’una àmplia franja de la costa
mediterrània, la més romanitzada, el conventus Carthaginiensis o província Cartaginenca,
on, segons l’arqueòleg alemany Emil Hübner, hi havia les importants poblacions de
Saitabis, Gandia, Ondara, Dianium, la Vila Joiosa, Lucentum i Ilici, una notícia que obri
una apassionant via d’investigació, tot i no anar acompanyada per més testimonis d’autors
clàssics i coetanis: És Ondara un municipi originat en la fase final de l’Imperi, o, com
creuen la majoria d’autors, és de creació islàmica? Com és natural, la gent que habitava
aquest indret acollí amb bons ulls el domini bizantí, que representava la continuïat amb la
tradició política i social de la Roma imperial: una mateixa llengua vehicular, el llatí, i una
mateixa religió venien a simbolitzar l’ordre i la normalitat front el món bàrbar implantat
sobre les cendres de l’extint Imperi. Què representaren aquests anys de domini bizantí?
Ben poca cosa, ja que la gent continuà vivint com ho havia fet sempre amb Roma.
Aquest estat de coses es mantingué fins el 612, quan, en temps de Suintil, els bizantins
foren obligats a abandonar aquestes terres. A la mort de Vítiza (710), el regne visigòtic
s’escindí, quedant Ondara enquadrada en els territoris est i nord-est, governats en nom
d’Àquila, fill de Vítiza, i així va continuar fins el començament del 713, ja que la invasió
musulmana (711), de moment, només afectà els dominis de Roderic. Durant el segle i
poc més de domini visigòtic d’aquestes terres, els únics canvis destacats van ser els qui
manaven, uns reis estrangers d’origen germànic, i que ho feien de lluny, de Toledo. La
situació ací continuava sent la mateixa que en el Baix Imperi. Potser, alguna propietat passà
a mans dels nous dirigents visigots, però la possessió majoritària de les terres continuà en
mans de les velles classes, amb una diferència notable, la desaparició de les fortíssimes
càrregues fiscals que van caracteritzar aquesta etapa. De nous pobladors d’ascendència
goda, ací no en tinguérem.
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Pel que fa als habitadors autòctons, aquests continuaven vivint de la terra. Les activitats
agrícola i ramadera seguien sent la base de l’economia en època visigoda, i el moviment
comercial era escàs després de l’expulsió dels bizantins. La producció principal, com a tot
el món antic, es basava en el cereals, bàsics per a l’alimentació, l’oli, el vi, les fruites i les
hortalisses. Els animals proporcionaven la llet i la carn necessàries.
La persistència de la toponímia rural del període romà, malgrat l’arabització posterior,
afavoreix la hipòtesi de les perduracions de certes estructures; per exemple, les paraules
acabades en –aius, com Gaius, que ha derivat en Gaia, nom d’una partida del terme
situada al nord del nostre municipi, en serien una bona prova.
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4.2 ONDARA MUSULMANA
Ondara, una gran ciutat àrab
A hores d’ara, hi ha una completa coincidència entre els historiadors dels profunds
canvis en l’organització social i econòmica que es produïren en les terres valencianes a
resultes de la conquesta àrab, malgrat les escasses notícies que proporcionen les cròniques
àrabs dels segles VIII al X, període de temps on s’engloba l’emirat de Còrdova (711-729).
Així, entre els més destacats, tenim una nova denominació, Al-Àndalus, per al territori
conegut fins eixe moment com Hispània; una nova capital, Còrdova, que substitueix la
Toledo imperial dels gots, i una nova administració, basada en el model oriental siri de la
cora o província.
L’entrada dels musulmans a la península el 711, comandats pel general Tàriq, primer, i
després, pel governador del Marroc, Musa, cal que ho recordem, fou a invitació d’un dels
aspirants al tron visigòtic, Vítiza, en el seu enfrontament amb l’altre candidat, Roderic. Els
àrabs arribaren al País Valencià com a aliats dels vitizans el 713, i quan aquests renunciaren
a la seua sobirania, els primers prengueren possessió del territori. Diversos investigadors
han atribuït a Musa ibn Nusair, sense fonament, la conquesta d’aquestes terres, quan
sembla que foren dos fills seus els qui, després d’envair les illes Balears i Tudmir –nom
arabitzat del seu cap visible, el visigot Teodomir, amb qui pactaren els invasors i a qui
respectaren l’autonomia del seu petit estat, fins la seua mort-, demarcació territorial amb
capital a Oriola, ocuparen la costa nord de Xarq Al-Andalus, que significa ‘les terres que es
troben a l’orient, a l’est o al llevant d’Al-Àndalus’, que abraçava de Dénia a Tortosa.
Pel que respecta a Ondara i el territori de l’actual Marina Alta, no es coneix la data
exacta de quan passà a mans musulmanes, podent suposar que hi hagué pacte amb les
autoritats locals o un simple acord de lliurament de tributs, sense assentaments dels nous
conqueridors fins ja ben entrat el segle VIII, segurament a partir de la mort de Teodomir
el 743, quedant integrada en una de les grans zones en què es dividí la península, la cora
de València. Els pobladors camperols de la zona no tardarien a convertir-se a la nova
religió, amb la intenció de mantenir les seues propietats, ser dispensats de pagar impostos
i assegurar-se un protectorat militar en nom del califa de Damasc.
La unitat religiosa, cultural i quasi lingüística dels nous invasors contrastava amb una
gran diversitat ètnica d’aquests: berbers, àrabs qaysís, àrabs kalbís i sirians. Segons Julià
Ribera, els àrabs kalbis foren l’element predominant en la colonització àrab de les terres
valencianes, les quals tingueren un escàs protagonisme sota el govern dels primers emirs
omeies, ‘Abd ar-Rahman I i ‘Abd ar-Rahman II. Serà durant el govern del primer, a finals
del segle IX, quan es produïx un intent de derrocament d’aquesta dinastia per part de
l’estirp abbasí, que governava a Damasc. Un agent abbasí, desembarcat a Tudmir amb la
missió d’estendre la rebel.lió, va provocar la reacció immediata de l’administració omeia
cordovesa. Les costes del Xarq Al-Àndalus foren reforçades amb la reconstrucció de les
fortaleses antigues, així com de les torres de vigilància que presidien la calçada romana

. Caldria preguntar-se si la primera construcció defensiva, de la qual sorgiria el castell


RUBIERA, Maria Jesús: La Taifa de Denia, Institut d’Estudis Juan Gil-Albert, p. 26.
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d’Ondara, tingué el seu origen primerenc en aquesta època i en el motiu al.ludit; més
encara, resulta difícil d’imaginar-se una població àrab important, cap de demarcació, com
ara Ondara en les dècades següents, sense una fortificació de caràcter defensiu.
Amb el govern d’ ‘Abd ar-Rhaman III (912-976), creador del califat de Còrdova, i el
del seu fill Hixam II (976-1009), l’islam visqué a la península el seu màxim esplendor
polític, militar i cultural. D’aquest període ens interessen, particularment, uns fets referits
a Ondara, recollits en les cròniques de diversos autors àrabs (Al-Udri), que reprodueix el
catedràtic d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d’Alacant, Míkel de Epalza, en una
revista especialitzada .
Afirma Epalza que en aquesta època Ondara va ser capital d’una comarca natural i
d’una regió administrativa que es pot estudiar en els pocs testimonis que ens han arribat,
unes cròniques àrabs reproduïdes per geògrafs i uns quants topònims d’origen àrab que
encara perviuen a la zona.
Els primers textos àrabs parlen del nomenament d’un cadi d’Ondara i Mallorca,
efectuat pel poderós primer ministre del califa Hixam II, Ibn-Abi-Amir, més conegut com
al-Mansur, això és, el Vencedor, des de Múrcia. La persona nomenada, Musa ibn Ahmad
ibn ´Abd al-Yabbar, descendent de Teodomir per la seua filla i membre d’una família
poderosa de Múrcia i Oriola entre els segles VIII i XIII.
Aquests papers ens indiquen que, a les darreries del segle X, Ondara era la seu d’una
jurisdicció civil, que comprenia també les illes Balears, integrada en una extensa demarcació
que comprenia la cora de Tudmir, Tortosa i València . Al front d’aquesta jurisdicció hi
havia un cadi, càrrec que es pot considerar com l’antecedent de l’alcalde modern, però
amb més competències d’abast comarcal. No es coneixen els límits geogràfics d’aquesta
jurisdicció però, com a hipòtesi, es podria pensar que correspondria a l’espai que més tard
ocuparia la taifa de Dénia.
Un altre text, el Rawd al-Mi’tar, un diccionari alfabètic del geògraf de Sebta (Ceuta)
Al-Hímyari (mort el 1494/900 de l’Hègira), en l’article dedicat a Ondara -curiosament
vocalitzada Ondâro, com els seus homònims bascs, amb el canvi posterior de la vocal final
en a, propi del femení, gènere amb què es designen les ciutats en àrab-, diu: “És una ciutat
important [‘azîm], a l’Orient de l’Al-Àndalus, que va ser saquejada [khuribat] i arruïnada
quan la revolta dels berbers [fitnat al-barbar]” a principis del segle XI, entre els anys 1010
i 1011.
Continua indicant Epalza, que això no vol dir necessàriament que haguera estat
destruïda pels berbers, perquè no sembla que n’hi hagueren molts a la zona. El text fa
referència a la revolta que van protagonitzar a la capital andalusina els berbers magribís
de l’exèrcit omeia, acantonats a la província de Jaén el 1009, base de l’exèrcit d’AlMansur, que morí el 1002, precipitant la decadència del califat, víctima de la rivalitat


EPALZA, Míkel de: Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, setembre-desembre de 1993,
ps. 257-262.

GUICHARD, Pierre: Nuestra Historia, Mas Ivars Ed., Vol. II, p. 240.
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de les faccions, ambicioses, sanguinàries i irreductibles, que va suposar l’inici de les
guerres civils que van donar lloc al període de regnes de taifes a Al-Àndalus. Ondara va
ser saquejada, segurament entre els anys 1010 i 1011, en una batalla entre els diversos
caps de l’administració omeia que es disputaven el poder regional: Khairan de Múrcia,
els sobirans de València, el governador de Xàtiva i, especialment, el futur rei Mujàhid de
Dénia i el seu candidat a califa Al-Muàiti.
Segons Epalza, aquest text ens indica ja les raons de la transferència de la capitalitat
comarcal d’Ondara a Dénia: “És evident que Ondara és més cèntrica, geogràficament
parlant, dins la seua comarca natural, concepte que en època àrab designa el territori que
es pot abraçar amb la mirada, és a dir, l’espai encerclat per les muntanyes i per la mar, però
amb el temps, Dénia havia assolit una gran importància militar i marítima; a més, el seu
castell era més fàcil de defensar en temps de guerra que el d’Ondara, situat a la planura,
i les seues drassanes per a la construcció de naus de guerra i de comerç feien del seu port
un centre important d’intercanvis de mercaderies; finalment, la nova dinastia dels reis de
Dénia, d’origen sard, tenia molts interessos marítims. Tot això, i el saqueig de la ciutat
d’Ondara, que va mostrar la seua vulnerabilitat als atacs de fora, expliquen per què va
haver de cedir a la veïna Dénia la capitalitat comarcal i regional que havia mantingut
durant tres segles.”
Açò explicaria que un autor contemporani, Az-Zayyat (finals del segle X-principis
del segle XI), haja deixat en els seus manuscrits un senyal d’aquest topònim, que ha estat
difícil de desxifrar per l’editor modern: en un manuscrit diu que “la ciutat de Yudâra es
troba enfront de Badhâra”, mentre que en un altre manuscrit afegeix un comentari al nom
d’aquesta població: “[...] la ciutat de Ayrarô, però ara la seua capital és Dénia”. L’escriptura
àrab permet, segons el professor Epalza, llegir les tres grafies del topònim perfectament
com a variants d’Undâro i confirma la mutació capitalina d’Ondara a Dénia, seu d’un nou
regne en el segle XI.
Per què va ser Ondara capital d’aquesta comarca? Es poden donar algunes raons,
relacionades amb l’estructura viària islàmica que servia per al control polític del territori i
que ha estat estudiada per la doctora Rubiera . La instal.lació del poder islàmic a les terres
de Xarq Al-Àndalus es va fer ocupant la xarxa de vies de comunicació i de defensa heretada
dels romans i dels visigots. Se sap que la via Augusta dels romans anava de Roma a Cadis
per les planures prelitorals, evitant els massissos muntanyencs, i que tenia un ramal des del
Xúquer cap a Dénia, que passava per Ondara. Els musulmans ocuparien, doncs, el territori
d’aquesta costa, tot seguint aquesta derivació, i establirien una administració comarcal en
aquests ‘territoris últims’, ja que cap al sud no prosseguia cap via de consideració per la
costa. Recentment, ha estat descobert un gran cementeri musulmà a Daniya, la Dénia
islàmica, ubicat en l’entorn de la Bab Undara o Porta d’Ondara, que l’arqueòleg Gisbert
Santonja considera que funcionà entre primeries del segle XI i la conquesta cristiana, una
altra referència que constata la rellevància de l’Ondara d’aleshores.
Més endavant, aquests territoris s’eixamplarien amb la incorporació de les illes Balears,


RUBIERA, Maria Jesús: Villena en la calzada romana y árabe, Alacant, 1985.
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a partir de la costa veïna i d’Eivissa. En principi, la posició geogràficament centrada
d’Ondara a la comarca, la faria preferible a la portuària Dénia, encara que aquesta anava
adquirint cada vegada una major importància estratègica i comercial. La batalla esmentada,
de principis del segle XI, va ser l’ocasió per a fer un canvi polític, coherent amb la nova
situació militar i política que comportava l’establiment del regne de taifa de Dénia.
Finalment, cal ressenyar alguns paràgrafs d’al Râzî (segle X) i del geògraf Al-Udrî, on
es fa notar la dependència del port de Dénia d’una ciutat interior de certa importància
que podria identificar-se com Ondara. Al-Udrî esmenta també a Andâra com a cap d’un
districte judicial islàmic, junt a València i Tortosa, a finals del segle X.
Arqueològicament, podem dir poca cosa, però de ben significativa d’aquest període
històric. Entre els mesos d’abril i maig de 1993, l’arqueòleg municipal de Xàbia, Joaquim
Bolufer, realitzà una excavació d’urgència en el subsòl del claustre durant les obres de
rehabilitació de l’Ajuntament, on es pogueren confirmar, a partir de materials residuals,
l’existència d’un assentament d’època islàmica. D’època andalusina són, així mateix, uns
escassos però significatius fragments recuperats, corresponents a ceràmica de cronologia
alta, com són una vora de safa decorada en verd-manganés, de procedència potser toledana,
i dos possibles gallets d’aiguamans (‘recipient per a rentar-se les mans’) dels segles X i XI,
dipositats en el Museu Arqueològic de Dénia.

Excavació del pati del claustre de l’antic convent, on s’han localitzat materials d’època islàmica.
Museu Arqueològic de Xàbia.
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Ondara i la taifa de Dénia
La descomposició del califat de Còrdova, ocorreguda entre els anys 1009 i 1031, obrí
el camí al trossejament dels antics dominis del califa. Diversos cabdills s’independitzaren,
organitzant-se en petits nuclis polítics i militars que foren anomenats governacions o
regnes de taifa, vocable àrab que vol dir ‘destacament’, amb un comú origen sociològic:
els seus senyors eren saqàliba, és a dir, esclaus alliberats que, originalment, havien sigut
capturats per pirates musulmans a les costes francesa o italiana, com també dels regnes
cristians peninsulars, i que havien estat educats per a exercir professions i oficis nobles

. Tot el Xarq Al-Àndalus va restar en poder dels eslaus amirís, generals estrangers
d’origen europeu, clients d’Al-Mansur i la seua família; un d’aquests eslaus, Mudjàhid,
va constituir la seua taifa a Dénia. La referència a eixa voluntat de fer-la capital casa bé
amb la devastació que sofrí poc temps abans Ondara, que gaudia aleshores d’una situació
i categoria superior a Dénia .

Les vies de comunicació de Xarq Al-Àndalus a mitjans del segle XI,
segons la professora de Mª Jesús Rubiera Mata.




RUBIERA: op. cit., p. 44.
Historia de la Marina Alta: op. cit., p. 230.
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Com a capital de la taifa, Dénia controlà fins la conquesta dels almoràvits, a principis
del segle XII, un territori ampli en el qual les fonts àrabs inclouen expressament les ciutats
d’Oriola i Elx, amb els seus termes, les illes Balears, la Safor, Oliva, Ondara, el Benicadell,
Cocentaina, etc, fins la serra de Segura. Aquesta relació no deixa dubte que, malgrat la
desgràcia soferta, Ondara continuava tenint un pes específic al si de la taifa, i a açò va
contribuir l’ús que els àrabs continuaren fent del ramal costaner de la via Augusta, camí
empedrat que finalitzava a Dénia, després de passar per Ondara .
Dénia és elegida capital del seu regne independent per Muyàhid ibn Abd Allah AlAmirí l’any 1010. Ondara hi queda integrada junt els territoris de les antigues províncies
de València i de Tudmir, que limitaven amb el castell de Bairén al nord, Alacant al sud
i Bocairent a l’oest, encara que al llarg del seu mandat (1010-1045) afegiria i perdria
altres llocs. El 1014 nomena califa de la taifa a un emigrat cordovés, Al –Muaiti, sense
renunciar al poder efectiu, iniciativa considerada com una jugada d’estratègia geopolítica;
a continuació, s’annexiona les illes Balears i inicia la conquesta de Sardenya, que acaba de
manera desastrosa. Finalment, Muyàhid mor a Dénia el 15 de juny de 1045.
A Muyàhid li succeí el seu fill Iqbal Ad-Daula, que governà fins el 1076 en un ambient
de prosperitat política, econòmica i cultural, truncat en annexionar-se el regne el rei
de Saragossa, Al- Múqtadir. A la mort d’aquest, l’extens regne que havia atresorat, es
dividí en dues parts: una occidental, que passà a mans del seu fill Yúsuf Al Mútamin,
rei de Saragossa, i una altra, oriental (Lleida, Tortosa i Dénia), en poder d’Al-Múndhir.
L’immediat conflicte entre ambdós i la intervenció de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid
Campeador, favorable al rei saragossà, enceta un nou episodi que tindrà com a escenari
Ondara.

La taifa de Dénia el 1038, segons la professora Mª Jesús Rubiera Mata.



RUBIERA: op. cit., p. 14.
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Ondara, caserna del Cid?
El renovat suport del Cid al nou rei de Saragossa, Al-Mustaín, barrejat d’esporàdiques
enemistats, no fou impediment perquè el mercenari castellà es dedicara en solitari a
extorsionar els regnes taifes de la zona, sobretot el d’Al-Múndhir, a qui li saquejarà les
terres de l’antic regne de Dénia. Després, prosseguirà atacant Polop, on es deia que AlMúndhir tenia guardat el seu tresor, dirigint-se tot seguit cap a Dénia, travessant la serra
costera a través del port de Teulada, per acabar instal.lant-se a Ondara en l’hivern de
1089-1090, “ciutat que havia sigut la capital de la regió abans de la creació del regne de
Muyàhid” , i “des d’on saquejà el regne amb tanta fúria, que des d’Oriola fins a Xàtiva
cap paret no romangué dreta” . Segons el P. Risco 10, el Cid estigué a Ondara, a la que
anomenaven Ondia aleshores, on celebrà el dejú de Quaresma i la Pasqua, reparà i fortificà
el seu castell, i rebé un missatger d’Al-Múndhir, tot pregant-li pau i amistat. José Luís
Corral, historiador i escriptor, en la seua coneguda biografia sobre el Cid 11 descriu amb
precisió literària, i en boca del personatge, les labors a què es dedicava mentre va residir
temporalment a Ondara:
“[...]Pasamos la Cuaresma en Ondara, festejando la fiesta de pascua como hacía años que no la
disfrutábamos. Corrieron la carne y los pescados asados, los pasteles de almendras y miel y la fruta
y el vino. Hasta unos cuantos soldados improvisaron una orquestina con codófonos de tres cuerdas,
dulzainas y crótalos. Constituíamos un ejército formidable, pero éramos demasiadas bocas para
alimentar y los recursos de una comarca no tardaban en agotarse en cuanto permanecíamos más de
tres o cuatro meses en el mismo lugar. Por eso teníamos que movernos de manera constante, yendo
de un sitio para otro, como los nómadas que recorrren enormes distancias para proveer a sus rebaños
de los mejores y más frescos pastos. En nuestro caso éramos a la vez los pastores de nuestro propio
ganado. Así que salimos del reino de Denia, cumpliendo el acuerdo con Al-Mundir, y entramos en
tierras de Valencia [...] donde vendimos parte del botín conseguido en Polop y Ondara a mercaderes
valencianos, que enseguida lo sacaron a la venta en sus zocos.”

En contrast amb aquestes notícies, avalades per alguns historiadors, com Bonilla y
San Martín, Piles Ibars, Sanchis Sivera, Menéndez Pidal, etc, el canonge de la catedral de
València, Joaquín Mestre Palacio 12, afirma “que el topónimo Ondia ni corresponde ni
puede corresponder a Ondara y que se hace preciso localizarla en la Ombría del castillo de
Pop [...] El pueblo de Ondara está tan desconectado y casi tan distante del Coll de Rates
como la propia ciudad de Denia: queda en la misma planicie de esta ciudad y solo a 6
kms. de ella; y, por consiguiente, el Cid, para ir a acampar a Ondara después de salvar el
puerto de Tárbena, tendría que haber cruzado el valle de Pop y los contornos de su temible
castillo sin vencer a éste –lo cual no es fácilmente admisible-, llegando a las cercanías de
Denia, pero a unas cercanías que no daban vistas la ciudad, que carecían en absoluto
del importante apoyo de mozárabes indígenas y lugareños, y que no posesían defensas


RUBIERA: op. cit., p.112.
Història del País Valencià: vol I, p. 283.
10
RISCO, P.: Hª de Rodrigo Díaz de Vivar, cap. VIII.
11
CORRAL, José Luís: El Cid, Ed. Edhasa, Narrativas históricas, 2000, ps. 419-421.
12
MESTRE PALACIO, Joaquín: Rectificación de la ruta que siguió el Cid desde Elche a Valencia,
Primer Congrés d’Història del País Valencià, 1971, Volum II, ps. 419-425.
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naturales por níngún punto a la redonda. Desde Ondara muy mal o nada podía ver a
Denia, mientras que desde su castillo de Denia sí que les podían espiar constantemente a
él y a sus mesnaderos [...] Si el Cid hubiese acampado en Ondara sin dominar antes Pop,
este insuperable castillo y sus tres burches subalternas (Aixa, Awraba y la de las Azabaras)
ipso facto se le hubieran convertido en enemigos terribles, agresores y constreñidores, a
los que ya no hubiese sido posible conquistar a fuerza de armas [...] Ondara, finalmente,
nunca ha tenido un castillo propiamente dicho. Ha tenido, sin que a ciencia cierta se
sepa desde cuándo, una torre cuyo fuste –existente aún en parte- permite comprobar la
notable paridad del conjunto con la vecina Torre Carrals; pero no ha poseído fortaleza
superior. Mal, por tanto, podía el Cid Campeador disponer el castillo de Ondara y
hacerse fuerte en él...”, una argumentació que no valorem, basada, entre altres raons, en
la inexistència d’una fortalesa defensiva a Ondara, quan aquest extrem ha quedat acreditat
documentalment en sentit favorable, i des d’antic, per diferents fonts.

Escenari dels fets d’armes del Cid, segons el professor Miquel Tarradell.

Amb posterioritat a aquest episodi, el Cid continuarà la campanya a terres de Castelló
i Tortosa, on provoca una aliança d’Al-Mustaín, Al-Múndhir i el comte de Barcelona, als
qui derrotarà a Tévar (1090). Sulayman Saiyid ad-Dawla, successor d’Al-Múndhir a la
taifa de Dénia, acabarà posant sota la protecció i tribut del Cid aquests territoris fins que,
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a l’any 1091, el general Ibn Aisha, fill de l’emperador berber Yúsuf ibn Taxufín, inicia la
conquesta de Xarq Al-Àndalus i s’apodera del regne de Dénia el 1092. Així és com Ondara
torna a formar part d’un estat unificat i intolerant, l’almoràvit, que s’estén del Sudan al
Marroc i des d’Algèria al Senegal, que té com a capital la ciutat de Marràqueix.
Però el 1171 un nou grup berber, els almohades -secta musulmana que propugnava
el dogmatisme purità-, inicia la insurrecció de Barbaria contra el poder almoràvit fins la
seua aniquilació. El 1173, el regne almoràvit de València passa a mans de l’emperador
almohade Abú Ya´qub Yúsuf I, un nou canvi polític que integra Ondara en la governació
de València. A primeries del segle XIII, el polític i historiador Ibn-al-Abbar, natural de
València, en una descripció del territori valencià, situa Undara (Ondara) com a població
que depén, en primera instància, de Dénia, i que té com a fill més il.lustre en eixe moment
el biògraf al-Undarí, ‘l’ondarenc’.
El 1228, aprofitant l’afebliment del poder almohade a Al-Àndalus, esclata un
moviment hispano-àrab d’oposició al poder establit nord-africà, capitanejat per Ibn-Hud
de Múrcia, que originarà un nou període de disgregació en senyorius de taifa. Llevat
de la zona septentrional del regne almohade de València, la resta del territori, Ondara
inclosa, es converteix en domini d’Ibn-Hud. La seua mort, al gener de 1238, augmentarà
la caòtica situació política i militar de l’islam dins d’Al-Àndalus. Zaiyan Ibn Mardanix,
darrer rei musulmà de València, resisteix tot sòl l’ofensiva cristiana que li ve al damunt pel
nord. El dissabte 9 d’octubre de 1238, Jaume I entra a la ciutat amb el penó reial de les
quatre barres enlairat pels propis musulmans. Encara havien de passar alguns anys perquè
caiguera Ondara a mans del mateix rei.

En la il·lustració de l’esquerra, tenim una recreació romàntica de la Torre, realitzada per José
Atienza; a la dreta, tenim una imatge de la Torre d’abril de 2011, posterior a les obres de
rehabilitació de la façana, que ha tret a la llum alguns elements i materials que testimònien el
seu origen cristià (segona meitat del segle XVI) i no islàmic, com es creia fins ara.
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5. MUDÈJARS I CRISTIANS (SS. XIII-XVI)

Portalada adovellada de la Casa de Cultura, antic Palau Gran medieval.
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5.1 ONDARA CRISTIANA, PERÒ NO TANT
Canvi de decoració
El 28 de setembre de 1238, poc dies abans de l’entrada cristiana a la València del
rei musulmà Zayyân, Jaume I atorgava una treva de set anys al monarca, durant la qual
es comprometia a no combatre’l en una àrea que anava de Cullera a Dénia, que fou
vulnerada d’immediat. La realitat és que en els anys que seguiren a aquest pacte, l’avanç
cristià cap a les terres del sud (Bairén i Rebollet, a la Safor) fou imparable i irreversible.

Castells musulmans d’abans de la conquesta, segons Pierre Guichard

Segons les fonts àrabs, Dénia fou presa l’11 de maig de 1244 -Chabás afirma que
“després d’un fort setge”-, abans que la major part de l’exèrcit reial haguera abandonat
Xàtiva, on es trobava encara el 22 de maig. De totes formes, alguns documents cristians
confirmen l’ocupació de Dénia que, aleshores, sembla que depenia de Xàtiva i, amb ella,
la caiguda simultània d’Ondara, que integrava el circuit defensiu que la protegia, puix la
rendició d’un castell o una vila comprenia la de tot el territori que l’envoltava i defensava,
que podia ser prou extens. D’acord amb Robert Burns, Ondara era al segle XIII un poble
“emmurallat” quan el rei donà les primeres terres . El cavaller d’origen alemany, Pere
Carròs, dirigí les operacions entre maig i juny de 1244, que conclogueren amb l’ocupació
d’ambdues poblacions, passant a controlar-les, tot i que no va poder arribar a consolidar
una senyoria pròpia, segons Torró . En canvi, Pierre Guichard  afirma que, mentre
duraren les revoltes d’Al-Azraq a l’interior de la comarca, entre 1248 i 1258, En Carròs,
poderós governador de Dénia i almirall d’Aragó, va actuar com un vertader virrei a Dénia
i la seua regió.
El mateix Guichard  continua dient que el pacte amb les aljames (govern local
musulmà, de l’àrab jamâ’a o ‘comunitat’), com la d’Ondara, es negocià amb la fòrmula


BURNS, Roberts: Jueus, moros i cristians, Ed. �������
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TORRÓ, Josep: El naixement d’una colònia, Universitat de València, 1999, p. 51.

GUICHARD, Pierre: Historia de la Provincia de Alicante, V. III, p. 137.

GUICHARD, Pierre: Nuestra Historia, V. III, p. 27.
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de la rendició pactada sobre la base del manteniment dels indígenes en els seus privilegis, a
canvi del lliurament del castell , l’hisn, i del cobrament de les rendes públiques del rei; açò
o l’emigració forçosa d’aquells que s’hagueren oposat activament o amb armes a l’ocupació
eren les úniques alternatives viables. Els pacte entre el rei i els musulmans locals, “moros”
i “sarraïns” en la documentació medieval, es formalitzaria mitjançant una carta que no
ha arribat fins a nosaltres i amb el jurament de la comunitat sobre l’Alcorà. De manera
és que els ara mudèjars (de l’àrab mudaggan ‘musulmans domesticats o sotmesos al poder
cristià’), mantenien intacta la llei islàmica (sunna), les pràctiques religioses, els costums,
així com la mesquita, la madrassa o escola corànica, els banys i el forn, i la possessió útil
–que no la propietat- de les seues terres i béns; a més, podien elegir els principals càrrecs
de la comunitat (qadi i amin), i gaudien de la protecció del rei. Inicialment, la presència
cristiana a Ondara era nul.la i la dominació feudal es feia sentir per les rendes que cobrava
el monarca o, més tard, el senyor local, que abans anaven a l’estat islàmic.

El rei, a Ondara
La documentació existent no deixa lloc al dubte. Jaume I, acompanyat pel seu home
de confiança, En Carròs, visità Ondara, des d’on féu donacions. El 6 de juny de 1244,
data considerada com la de la seua entrada a la nostra vila, fa concessió a Ramon d’Alfajà
o Alfaràs d’una casa i terres que tenia el moro Alcocoll a Dénia, i 4 jovades més de terra,
equivalents a 12 hectàrees, contigües a la possessió de l’Hospital de Sant Joan, sota la
condició de no vendre la propietat abans de 2 anys .
Però fou un poc abans, el 23 d’abril, quan el rei fa la primera concessió documentada
de terres a Ondara, que beneficiaren a Berenguer de Pau, bisbe de Barcelona, en la
quantitat de 4 jovades . ������������������������������������������������������������
Aquest Berenguer, integrant de la noblesa catalana, fou qui
impulsà entusiàsticament la col.laboració del poder eclesiàstic amb el rei en la conquesta
de Mallorca, a més de ser el primer canceller de l’administració reial (1218): presidia el
Consell Reial, dirigia la Cancelleria i examinava els notaris, malgrat que la feina la feia el
notari major, el veritable responsable de l’escrivania . L’1 d’agost del mateix any, des de
València, el monarca efectuarà una nova donació a l’ordre de la Mercé, en la persona del
mestre general fra Pere Nolasco, consistent en unes cases a Dénia i 6 jovades de terra a
Ondara, contigües a les propietats de Ponç de Belloc, el riu d’Ondara (el riu Girona) i la
serra de Segària, i un hort de 6 fanecades en Revallo (?), amb una torre quadrada fortificada

. Una tercera donació de 6 jovades és documentada el 1257 10 a favor d’Alemany de
Roda.



Ibidem, p. 22.
MARTÍNEZ ORTIZ, José: Alicante y su territorio en la época de Jaime I de Aragón, Instituto de
Estudios Juan Gil-Albert, 1993, p. 47.

Ibidem, p. 47.

BATLLE, Carme: Història de Catalunya, Vol. III, p. 72.

MARTÍNEZ ORTÍZ: op. cit., p. 48.
10
HUICI: Documents Jaume I, Vol. ������������
III, p. 267.
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A Ondara priva la sang musulmana
Sembla improbable que el pas del monarca per Ondara anara acompanyat de l’arribada
de colons cristians, i el motiu era evident: el risc i la inseguretat eren notables aleshores en
aquestes terres de frontera de recent conquesta. Cal pensar que, des les terres de l’actual
terme de Beniarbeig cap a l’interior de la comarca, s’entrava en els dominis d’Al-Azraq, el
qual mantingué en estat d’alerta permanent l’exèrcit reial i les poblacions cristianes de la
costa, com Dénia, fins l’any 1259.

Imatge parcial del Llibre del Repartiment, on es recull la donació de terres a
Berenguer de Pau a Ondara el 23 d’abril de 1244.

Els historiadors s’inclinen més per la presència quasi permanent d’un reduït grup
armat cristià, com a avantguarda per a la defensa de Dénia i el control de la comunicació
entre la serra de Segària i la mar; així, la presència de cristians propietaris de terres, que
eren explotades per musulmans indígenes, es limitaria durant bastant temps al cobrament
de les oportunes rendes, sent la seua residència més probable Dénia, Gandia o València.
Un exemple d’açò últim el tenim en el territori controlat pel castell de Segària, on no
hi hagué nous pobladors, malgrat que la documentació posterior prova que la propietat
de les terres fou efectivament donada a vàries persones que residien a Dénia. Josep Torró
constata que, en una data tan tardana com l’any 1276, la colonització del terme de Dénia
amb elements cristians no superava un permanent estat de precarietat 11. Del 12 d’octubre
de 1272 hi ha la notícia de la confirmació que fa l’infant Pere a favor de Sanç Roiç de
Corella en la propietat de les heretats que tenia a Ondara 12; aquest Sanç pertanyia a un
llinatge noble originari de la vila i castell de Corella (Navarra), que passà al Regne de
València quan la conquesta, amb el seu germà Pere. En Sanç fou alcaid de Buey i batlle
de Gandia, on rebé béns, així com els ja citats d’Ondara. Per la seua banda, En Pere rebé
els llocs d’Olocaive i Pedreguer. Tot açò, cal adobar-ho amb alguna notícia dispersa i de
gran valor, com la del permís atorgat a Guillem Bertrà el 19 de març de 1291 –durant

11

TORRÓ: op. cit., p. 135.
Del Catálogo de los documentos del antiguo Reino de Valencia en el Archivo de la Corona de Aragón,
regnat de Jaume I.

12
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el regnat d’Alfons III- de regar amb l’aigua del “riuet d’Ondara” 13, és a dir, l’Alberca.
Hem d’entendre que el 1291, Ondara ja comptava amb un reduït grup estable de colons
cristians? La meua opinió és que no, i que aquest no seria una realitat fins quatre o cinc
dècades més tard, aproximadament.
En efecte, des del mateix dia en què el rei repartí lots de terres entre els cristians,
l’absentisme, la falta de possessió efectiva i la manca de treball foren característiques
habituals del comportament d’un bon sector social dels homes d’armes esdevinguts
hereters, veient-se obligat el rei a confiscar-los la terra rebuda. L’any 1257, per exemple,
hi ha documentada a Ondara la pèrdua de diverses heretats propter absenciam, problema
que es donava a gran escala al terme de Dénia 14.
Segons Josep Torró 15, l’aljama d’Ondara estava exclosa de les que es governaven
autònomament entre 1264 i 1280, sent tutelada per Dénia, com a part del seu terme
general. El territori d’aquesta constava de 27 nuclis, entre pobles, alqueries i llocs, incloent
Pamis i Vinyals 16, la qual cosa significa que Ondara encara no tenia un territori propi i
diferenciat ni cap jurisdicció sobre les terres dels seus habitants, que no fóra la possessió
útil de la propietat, que no la directa, respectada als habitadors musulmans des d’un
principi. Fiscalment, Ondara quedava enquadrada en el quarter de la Marina, una mena
de demarcació composta per “la vila e llochs e vaylls de Dénia, de Xàbea e Ondara” 17, i la
quasi totalitat dels municipis actuals de les dues Marines.

Mapa de la zona d’actuació del cabdill Al-Azraq; amb el número 4, el castell d’Ondara.

13

Ibidem, regnat d’Alfons III.
Ibidem, p. 192.
15
ORTÍZ: op. cit., p. 50.
16
TORRÓ: op. cit., ps. 257-258.
17
TORRES FAUS, Francesc: Les divisions territorials de la Marina, Ajuntament de Benissa i Institut d’Estudis Juan Gil-Albert, 1998, p. 33.
14
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Ondara berber?
L’origen dels pobladors musulmans d’Ondara i del conjunt dels musulmans valencians
ha donat lloc a tot tipus de conjectures i estudis. Bàsicament,
����������������������������������
la majoria descendien
dels habitants preislàmics originaris de la localitat i de les seues rodalies, és a dir, d’ibers
evolucionats, afectats per canvis culturals i per l’encreuament matrimonial amb qualsevol
dels pobles que conqueriren o emigraren a aquestes terres (grecs, romans, bizantins,
visigots). Però
����������������������������������������������������������������������������
el trencament cultural més radical va vindre amb la conquesta islàmica
que va servir per a diluir, però no desplaçar, la població local, que acabà per ser absorbida
culturalment. ������������������������������������������������������������������������
Si bé, en un principi, els invasors en foren pocs, el seu nombre anà en
augment amb el temps. Els
��������������������������������������������������������������
historiadors (Guichard i Epalza, principalment) continuen
discutint la supremacia d’un grup ètnic, ja siga de berbers, siríacs, iemenites, eslaus, etc,
sobre els altres, en la conformació de la població valenciana d’aleshores. Sobre açò, Josep
Torró afirma que la identificació dels assentaments berbers ens ve donada per la pervivència
de noms de lloc pertanyents a tribus i clans documentats al nord d’Àfrica, i que els noms
d’Ondara i de la partida Benicarrac, al sud del terme, provenen, possiblement, dels noms
dels clans berbers Andâra i Zûrrâg.

La terra
La terra era el pilar econòmic de la comunitat musulmana. Els camperols del poble
en destinaven una gran part als cultius de secà, alguns, orientats a garantir l’aliment de la
família durant tot l’any: blat, melca, ordi, oli (per a la seua cuina i mercaderia principal dels
comerciants mudèjars) i llegums, i altres, en major mesura, per a la seua comercialització
ultramarina: figues seques, panses i ametles (el cultiu de l’ametler proporciona un element
fonamental en l’elaboració de la rebosteria mudèjar), productes considerats bàsics, perquè
constituïen la seua principal font d’obtenció de moneda; igualment, les fulles i fruits
del garrofer, aliment principal de les cavalleries dels arriers musulmans, i la palma de
margalló, abundant a Segària, molt utilitzada en l’artesania. També coneixien i produïen
fruites, com codonys, móres, peres i pomes, i hortalisses en terres regades, escasses a
l’Ondara d’aleshores, com carlotes, cebes, cols, espinacs i naps.
Hem al.ludit a la importància en l’economia domèstica de l’exportació d’alguns
productes; en efecte, l’única possibilitat que tenien les aljames d’obtenir moneda (dirhems o
millaresos) passava per adquirir-los als mercaders, mercantilitzant una determinada part de
la seua producció agrícola. En el cas de les poblacions com Ondara, integrades en el terme
general de Dénia, els millaresos s’obtenien dels mercaders que acudien al port d’aquesta
vila, l’únic de la regió meridional, a canvi de la producció de panses (adçebib) i figues
seques (ficubus), conegudes com de Dénia i apreciades a tots els ports de la Mediterrània.
Aquesta producció especialitzada, transportada en cabassos procedents d’una cistelleria
domèstica, probablement femenina, tenia com a objectiu l’obtenció de la quantitat de
moneda necessària per a pagar els tributs i, en menor mesura, per a l’obligatòria adquisició
de la sal destinada als ramats, i la compra de petites manufactures o menuderies.
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Parlar i resar
Malgrat les diferències culturals i lingüístiques que separaven els indígenes dels
colonitzadors, és fàcil d’endevinar que Ondara continuava tenint després de la conquesta
una estructura de carrers típicament musulmana, i islàmic era també l’aire de les
construccions. El llenguatge més parlat, quasi en exclusiva, era l’àrab. Les formes polítiques
i socials més comunes eren musulmanes, les quals van ser reconegudes pels reis cristians, a
l’igual que la religió, l’islam, amb ple respecte a les propietats religioses, com les mesquites
L’acceptació dels costums locals fou una de les bases en
i els cementeris o els vestits 18. ���������������������������������������������������������
què s’assentava el nou ordre cristià instaurat. Els motius de què el rei Jaume I fera tantes
concessions als musulmans de tot el regne eren els avantatges econòmics i administratius
i el manteniment de la pau a què això equivalia, a més de l’escassesa de colons cristians
disposats a poblar els territoris fronterers.
Aquesta actitud de tolerància cap a la religió musulmana es concretava en el cas dels
llocs i les alqueries del terme general de Dénia, en poder “[...] llegir llurs llibres i llur
sunna i fer oracions en llurs mesquites” 19. La mesquita d’Ondara, l’emplaçament exacte
de la qual s’ignora, devia tenir un minaret de base quadrada, estructurat en dos pisos
arreglats per poder viure-hi; des d’allí, cinc voltes al dia, el muetzí cridava a la pregària
que dirigia l’imam o director. El pelegrinatge a la Meca, que no el tenien prohibit per
les noves autoritats, el dejú del ramadà, l’almoina dels pobres (zakat), les cinc pregàries
ressenyades (salà) i la professió de fe constituïen les cinc obligacions bàsiques. De les
despulles trobades en la construcció de les escoles velles –actual Aulari de Música-, al barri
del Crist, i altres edificacions privades pròximes, on en tombes excavades a la terra verge
aparegueren cossos soterrats de costat, de cara cap a la Meca, deduïm que el cementeri
musulmà d’Ondara, o almenys un d’ells, era localitzat al sud de la població, als afores.
Ondara, com qualsevol altra comunitat musulmana, es regia per lleis pròpies, la çúna
i la xara, i per un govern propi, l’aljama, al cap del qual es trobava l’alamí, que vetlava
perquè s’acompliren les lleis, la percepció d’impostos, la distribució de cases i terres, la
discussió de negocis públics, la relació amb les autoritats cristianes, etc, amb un mandat de
temps determinat. Dels afers judicials s’encarregava l’alcadi, que sentenciava els litigis.

18

BURNS, Robert: L’Islam sota els croats. �����������������������������������
Supervivència colonial en el segle XIII
�������������������������
al regne de València,
València, 1990, p. 209.
19
Ibidem, p. 298.
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5.2 ELS SEGLES XIV i XV.
La figura de N’Alfons el Vell
Des de la conquesta, i llevat d’algun període puntual, Ondara sempre havia estat
patrimoni de la corona: primer, del propi rei Jaume I; després, del seu fill Pere I el
Gran i, finalment, del fill d’aquest, Jaume II. Les excepcions es refereixen al 1303, que
havia pertangut a Guillem Esteve d’Eivissa els primers anys del segle XIV, en què fou
concedit a Pelegrí de Rocados, i de 1320 a 1323, que fou donada a En Bernat de
Boixadors (?-Sardenya, 1340), membre d’una destacada família catalana de l’estament
militar, majordom i conseller de l’infant Alfons , i governador de Sardenya. D’aquest
Berenguer se sap  que fou requerit el 1320 pel batle general del Regne de València a pagar
el terç delme que devia a les arques reials, i probablement, a causa dels problemes que va
causar a la hisenda del rei, fou despullat al juny de 1323 del senyoriu d’Ondara, quan
Jaume II va donar al seu fill l’infant Pere, comte de Ribagorça, les poblacions de Dénia,
Gandia i Ondara, a la qual va beneficiar amb la concessió del privilegi de celebració d’un
mercat local, una mesura que pretenia atraure els pobladors cristians a aquestes terres de
majoria mudèjar, els primers dels quals arribarien en els primers anys del segle XIV. En
1348, la propietat del senyoriu fou recuperada per al llinatge dels Boixadors en la persona
de Raimon , fill d’En Bernat, casat amb Joana, baronesa del castell de Rebollet i filla del
senyor d’Oliva, Pere Carròs; per últim, al novembre de 1353, Ondara passà a mans d’un
membre de la família reial, N’Alfons d’Aragó i Foix, fill de l’infant Pere de Ribagorça i
nét del rei Jaume II, més conegut com N’Alfons el Vell (1333 ó 1337-1412), juntament
amb tot el terme general de Dénia; aquesta operació es feu per la via de la ratificació de
la donació efectuada el 1323, ara efectuada pel rei Pere el Cerimoniós, cosí del beneficiat.
El dia de Nadal de 1363, a Avinyó, el mateix rei erigí Dénia en comtat, el primer de tot
el regne.
El primer comte de Dénia i senyor d’Ondara establí la seua residència a Gandia. La
seua participació en diverses campanyes militars va ser la causa de moltes de les seues
desgràcies. A l’estiu de 1356 hagué d’intervindre al costat del rei Pere en contestació
a les incursions de Pedro I el Cruel de Castella sobre terres valencianes. El 1363, el rei
castellà havia aconseguit prendre tots els castells i llocs del comtat, que fou escenari
d’una destrucció sistemàtica. Els historiadors  han atribuït el decantament de diverses
poblacions musulmanes del terme general de Dénia a la causa del monarca foraster al
caràcter furibund de l’agressió, que ocasionà l’abandonament d’habitatges i terres, amb
notables conseqüències econòmiques per al titular del senyoriu entre els anys 1363 i
1365. Aqueix alineament de les aljames de la comarca amb la causa castellana s’explica
per no haver de passar per les mateixes desastroses vicissituds d’aquelles que s’hi resistiren;


ACA: Cancelleria, Reg. 218-219, ff. 185 i 207 v (1320).
Ibidem, ff. 185 r.

AHN, Secció Noblesa, Osuna, CP. 129, D. 10, 13-10-1348. Un germà d’aquest, de nom també
En Bernat, va ser comissionat pel rei Pere per defensar Ondara d’un possible atac del rei de Marroc
en 1339.

CABEZUELO, J. Vic.: La guerra de los dos Pedros en tierras en Alicante, p.103.
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entre les primeres, cal mencionar les aljames d’Ondara, Pamis, el Verger, Beniarbeig i
Miraflor, les quals foren absoltes al setembre de 1366 pel rei Pere del crim de rebel.lió i
col.laboració amb el rei castellà, en agraïment als serveis prestats -cal pensar que en diners
i homes armats- per En Francesc d’Esplugues, l’aleshores senyor de tots aquests llocs, el

Extracte del document reial de concessió del dret de mercat els dimecres a Ondara. 1303.

qual maridaria, anys més tard, amb Na Jauma de Romaní, vídua d’En Bernat de Vilaragut
(mort el 1375), senyor d’Albaida, qui havia succeït en la propietat d’Ondara al cavaller En
Guerau de Safont i a la seua muller Na Constança de Marc, senyors “de lo loch d’Ondara
ab tots els seus drets, termens e pertinences.”
No ha d’estranyar-nos l’aparició d’En Francesc d’Esplugues com a senyor d’Ondara,
quan el nostre poble pertanyia jurisdiccionalment al comtat de Dénia. Se sap que Alfons
d’Aragó s’envoltà de famílies il.lustres, a les quals encomanà diverses responsabilitats de
confiança en els seus dominis. Molts d’ells -els Marc, Roís de Corella, Vilaragut, Ortoneda,
Martorell o Bonastre- es convertiren en amos de petits senyorius, situats dins dels límits
del comtat de Dénia o del ducat de Gandia. El traspassament i venda de senyorius entre
els membres de l’aristocràcia, que en un curt termini de temps tornaven al propietari
primitiu, eren moneda corrent, forçats tant per les urgències pecuniàries de la monarquia,
com per la necessitat d’heretar generosament els membres de la família reial. Aquest procés
va assolir el seu punt màxim durant la guerra amb Castella, quan pràcticament tot el país
passà a mans de senyors per la col.laboració que prestaren al rei, si bé la corona tornà a
recuperar gran part d’aquests llocs poc temps després.
Pocs anys després dels esdeveniments abans ressenyats, fa la seua aparició un altre
personatge notable, en qualitat de senyor d’Ondara: és En Bernat de Bonastre, conseller
i protonotari del rei Pere (1376-83), escrivà reial i, més tard, secretari des del 1352.
Aquest cavaller intervingué amb alguna composició seua en la correspondència poètica
que es dirigien En Guerau de Queralt, el rei Pere, l’infant Joan i En Pere Marc el 1374. El
27 d’agost de 1382, En Bernat de Bonastre bescanvià l’alqueria de Benicarrac, propietat
que l’ordre de la Mercé posseïa a Ondara, per 40 sous, 6 de moneda de València de
censos perpetus, amb dret de lluïsme i altres prestacions, oferint com a garantia els censos
134
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Antiga alqueria de Benicarrac.

d’algunes cases a la parròquia de Sant Bartomeu, a la ciutat de València, segons notícia
recollida per Chabás. El motiu al.legat per a la permuta fou que l’alqueria “estaba destruída
por las guerras de Aragón y Castilla, y como el cultivarla la Orden no daba ningún útil,
antes era perniciosa por la carencia de familias y la distancia, pues en ir y venir se gastaba
todo el producto.”
Val a dir que el 3 d’octubre de 1372, En Bernat de Bonastre havia adquirit Ondara
pel preu de 6.000 lliures, per compra efectuada a Na Jauma de Romaní i el seu fill En
Joan de Vilaragut, anteriors propietaris del lloc. En el seu estudi sobre aquest fet, Jaume
Richart  confirma l’apurada situació econòmica dels Vilaragut com a causa principal de
la venda: “[...] en 1373 dos anys enants, domna Jacma fon estada en gran nececessitat e
inopia, et aytal era d’açò la fama de les gents axí en la ciutat de Valencia com en los lochs
de la Baronia de Corbera e en lo loch de Ondara [...] per lo 30 dies del mes d’octubre de
1372, domna Jacma fon carregada de censals e violaris, entant que les pensions muntaven
a quantitat de 2.000 florina annuals, e les rendes no bastaven a dita quantitat.”
La documentació estudiada  aclareix que “Bernat de Bonastre ha tengut e possehí per
alcún temps lo dit loch d’Ondara, e que en aprés lo possehí Luc de Bonastre, exceptat
Pamies e Vinyals; e en aprés per lo duc de Gandia succesivament, per spay de 34 anys
o encara per més temps, a bona e sens mala contradicció d’altra persona, entant que D.
Alfonso, duc de Gandia, ha tengut e possehit per spay de tres e deu anys e pús lo dit loch
d’Ondara, exceptades les heretats o alqueries de Pamies e Vinyals, situades dins lo terme
del dit lloch [...] han millorat lo loch e han fet crèixer la seua valor en suma de 4.000
florins; jatsia Bernat e Luc Bonastre han feta la maior part de dites despeses.”


RICHART GOMÀ, Jaume: Ondara i el seu Castell: 1372-1407, Revista Aguaits, ps. 97-103,
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, desembre 2001.

Ibidem, ps. 97-103.
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Casa Favila, lloc on s’ubicava el Palau Gran, i ara, la Casa de Cultura.

Segons resen els papers estudiats, En Bernat de Bonastre va ser senyor d’Ondara entre
1372 i la seua mort, probablement el 1383, succeint-lo el seu fill En Lluc en la senyoria
fins el 1396, que tornaria a mans d’Alfons el Vell. Se sap que En Lluc de Bonastre comprà
la Vall de Laguar el mateix any de 1398 a En Vidal de Vilanova, senyor de Pego, així
com que En Lluc ja era senyor d’Ondara el 1385, quan estava casat amb Na Constança
Castellví. De tot l’exposat pot deduir-se que els Bonastre foren senyors d’Ondara des de
1372 fins el 1396 .
Els anys de senyoria d’En Bernat de Bonastre sobre Ondara, de 1372 a 1385, van
tindre una gran rellevància en diversos aspectes . Quan hi va prendre possessió, el poble
i el terme presentaven un aspecte deplorable: “[...] lo castell, cases e edificis ruïnosos e en
part derrocats e en maior partida cuberts de palma e maior part despoblada e gran part de
les terres eren ermes e no plantades”. Ondara, amb les alqueries de Pamis i Vinyals, reunia
en eixe moment de 50 a 60 cases de “moros” i de 16 a 20 de cristians –presència aquesta
última que tenia una raó estratègica: la vigilància i el sotmetiment dels musulmans-,
però a conseqüència de la política de millores duta a cap per En Bernat, la població es va
multiplicar, passant a 120-130 casats, entre mudèjars i cristians, ja que “[...] que totes les
cases són cubertes de teula”. L’increment de la població local fou provocada per l’arribada
de “30 casats de moros de Murla e d’altres llochs, e molt més, per ço que aturassen e
poblasen en lo dit lloch de Ondara”. A tots ells procurà ajuda econòmica “per obrar cases
per a poblar”, per valor d’entre 7.000-8.000 sous. Per a la construcció de les cases de
Barberí, l’alamí local, i la reconstrucció de la “mesquita dels moros”, destinà 1.000 i 800
sous, respectivament.




Ibidem, ps. 97-103.
Ibidem, ps. 97-103.
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Molts edificis comunitaris hi foren construïts i altres se’n beneficiaren de l’esforç
econòmic d’En Bernat de Bonastre; d’entre els primers, una filera de tallers o obradors
artesans, “los quals són en la part de la plaça vers lo castell”, un abeurador per al bestiar,
el molí de l’Almúnia i l’Hospital; igualment, s’hi van reconstruir els porxes “que son
damunt l’ostal, en los quals és la carniceria” i el Palau Gran, aquest últim a l’altra banda
de la plaça, confrontant amb el castell i emplaçat en el mateix solar on hui s’ubica la Casa
de Cultura, l’antiga Casa Favila, “que fos fort gran, però [en eixe moment…] era fort vell
i desparençat”. Per la seua banda, el seu fill En Lluc féu construir una tintoreria i un nou
almodí o graner per a la població.
El castell fou l’edifici emblemàtic que més inversions rebé per a la seua reforma, un
total de 15.660 sous. Les obres foren dirigides per mestres d’obra de València i afectaren
la pràctica totalitat de les seues decrèpites dependències: la barbacana (“la qual era
enderrocada”), la capella (“era despençava e no stigués segons capella deu star”), la cuina
i noves ximeneres (“que a penes hi podia hom star per lo gran fum que aturava com si
fahia foc […] e feu hi fer noves ximineres”), dues cambres per a la soldadesca (“en lo pati
del dit castell per a dormir les companyies”), la torre major o de l’homenatge (“que fos
cayguda per ocassió de grans pluges”) i dues o tres finestres geminades “de pedra picada,
ab colones de Gerona”, etc.
El castell estava dins del poble, però alhora aïllat de l’exterior per una vall de terra,
on es guardava el bestiar en cas de setge, i una segona paret o barbacana que el protegia

Segons Josep Ivars, el castell d’Ondara tindria certa simil.litud amb el de Forna.
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exteriorment, incloent un portal de pedra amb porta de dos fulles, “ab lurs tancadures
de ferre ab cadenats, ferrollats e baldes”. Sobre aquest portal hi havia la torre major o
d’homenatge, feta de tàpia i rajola, rematada de merlets i coberta, mentre que la resta
de dependències tenien terrat pla amb “paviment i regata”. A través del portal s’accedia
al pati, on se situaven dues cambres per a l’estatge de la guarnició, la cuina, una cambra
situada en una cantonada que donava a la casa de Pere Pelegrí i, potser, la capella, que el
1404 tenia com a prevere beneficiat el “discreto Ramon Lombart” .

Arc de mig punt del castell d’Ondara, vist des de la Torre.

Del pati central, una escala donava accés a la primera planta del castell, on sembla
ubicar-se el menjador, “que feu alçar ab pilars de pedra picada, e cobrir de bella fusta e
fulla de València ab bobgets, permódols e parrafulls, e feu pavymentar”, així com dues
cambres, una de les quals se situava al cap de la sala gran, il.luminades per tres finestres
geminades d’estil gòtic. El mur exterior era de “terra e de costra”, motiu pel que va solsir
en una ocasió, motivant una reparació que incloïa “raioles de cantell dins la paret de dalt
a baix” i el lluïment de morter fi “per ço que la pluja no descovrís l’algeps.”
Del castell es conserven vestigis importants visibles, com ara la Torre del Rellotge, una
de les quatre que el conformaven; però, a més, n’hi ha d’altres no tant coneguts, com un
arc de mig punt d’un finestral, construït en tosca, situat a la paret mestra lateral d’una casa
de la plaça Major, orientada al migdia, visible des de la Torre, i una estructura localitzada
al pati d’una casa en ruïna del carrer Trinquet, n. 6, on es pot observar i admirar el que es
manté en peu d’una paret en forma de L i de considerables dimensions, quant al gruix i
l’alçada, bastida amb la tècnica de la tàpia mixta amb rajola, característica dels segles XIV
al XVI. L’estructura té una primera part de pedra de paredat travada amb morter de calç
i un alçat superior amb tapiat de terra i rajoles a l’exterior 10.



AHN (Toledo), Secció Noblesa, Duc Fernán Núñez, carpeta 18.
COSTA CHOLBI, Pasqual i GISBERT SANTONJA, Josep A.: Inventari dels jaciments arqueològics del terme municipal d’Ondara, 1997, inèdit.

10
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Mur de tapiera del castell d’Ondara.

L’obra mampresa pel pare, i continuada pel fill, també inclogué inversions en
l’agricultura: “los dits Bernat e Luch Bonastre feren plantar en lo dit loch e terme d’aquell,
de 8.000 en 10.000 arbres , los quals costaren 4.000 sous.”
D’aquest època hi ha una notícia curiosa, relativa a la nostra vila; es tracta d’una
missiva, datada el 25 d’agost de 1379, on els jurats de València es dirigeixen als oficials
del Regne, comunicant-los que no els constava que els béns dels veïns d’Ondara hagueren
estat embargats, ja que no havien molestat a cap ciutadà valencià, encara que sí ho havien
fet amb habitants d’alguns llocs del comtat de Dénia 11.
El 27 de juliol de 1396, a València, N’Alfons el Vell adquirí a En Lluc de Bonastre,
cavaller del propi duc, i la seua muller Na Constança de Castellví, habitadors al cap i
casal, el castell i lloc d’Ondara, pel preu de 17.000 florins d’Aragó, lliures de tota càrrega,
a excepció d’un benefici de 300 sous instituït sobre la capella del castell, on va invertir
2.000 florins en diferents millores. El document de compravenda 12 és d’un gran valor
històric, perquè mai abans s’havia determinat amb tanta precisió, com es fa en aquests
papers, el marc territorial de l’Ondara de finals del segle XIV (“dito loco de Ondara eius
termino seu territorio”), entre altres informacions d’interés:

11

CABANES, María Luísa: Correspondencia entre el Consell de Valencia y las tierras alicantinas en el
siglo XIV, Textos Universitarios, Consell de Cultura i Diputació d’Alacant.
12
AHN (Toledo): Secció Noblesa, sig. Osuna, C. 581, D. 2 (6).
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a. El marc general de la transacció determina, per una banda, que el castell i lloc
d’Ondara (“Castri et loci de Ondara”) pertany al Regne de València i se situa dins del
terme general de Dénia. I, per l’altra, que “el territori venut no inclou les alqueries ni les
possessions de Pàmies, de Vinyals, de Benizeit, del Rafal de Salamó, de Benicarrach i de
la Jovada, aquesta darrera pròxima a Pàmies.”
b. Quant als límits territorials del castell i lloc d’Ondara, el document afirma, per
primera vegada, que limita, confronta i fita “amb les terres i l’alqueria de Vinyals, amb
el riu (Girona) pel mig; amb les terres del lloc del Verger; amb les terres i el figuerar que
foren de Pere Vidal; amb la terra i el figuerar del Palmar; amb les terres de l’alqueria de
Pere Pelegrí, que s’anomena l’Alcúdia; amb les terres i l’alqueria de Beniguaça; amb la
terra i el figuerar de l’alqueria de Pinella; amb les terres de l’alqueria de Benimazmut, i
amb terres de l’alqueria d’un tal en Pàmies.”
c. Les pertinences i béns materials inclosos en la compravenda: “edificis, camps, vinyes
eixides, terres conreades i incultes, desertes i públiques, muntanyes comunals (Segària),
planes, arbredes, boscos, garrigues protegides, caceres, prats de pastura, fonts, els estanys
de pesca dels rius i els estanys (Marjal), i amb forns, serreries, carnisseries, molins, assuts
reclosos, séquies, aqüeductes, amb les terceres, quartes i cinquenes parts dels censos
concedits i altres parts determinades dels fruits...”
d. Els pobladors: cristians i sarraïns (“xptianis quom sarracenis”).
e. Les autoritats locals: un justícia, dos jurats i un mostaçaf (‘Funcionari municipal
que tenia al seu càrrec la vigilància i el contrast dels pesos i les mesures que servien per a
la venda del pa, el vi, l’oli i les robes’), per la comunitat cristiana, i un alamí, un alcadí i
tres jurats, per la sarraïna.
f. Els órgans de govern: la universitat cristiana, i l’aljama sarraïna.
Un altre episodi funest a ressenyar de la trajectòria de N’Alfons el Vell fou la seua
participació, junt a la noblesa catalana i aragonesa, en la guerra civil castellana que enfrontà
el rei Pedro I el Cruel i Enrique de Trastámara que, al remat, acabaria sent proclamat rei.
A Nájera, on s’enfrontaren ambdós bàndols, el comte fou fet presoner i privat de la seua
llibertat durant tres anys. El cost del seu alliberament fou altíssim, més de 2.600.000
sous reials de València, però el dissortat fill hereu, Alfons el Jove, capturat també en el fet
d’armes, passà vint-i-dos anys en mans dels anglesos, aliats de Pedro I el Cruel. Alliberat
el 1392, gràcies a una fortíssima suma de florins, el sentiment de ressentiment cap a son
pare, per demorar tants anys la solució a la seua reclusió, el perseguí mentre va viure.
Quan va tornar a casa, fou nomenat comte de Dénia, tot i que mantenint-se el pare com
a usufructuari d’aquests dominis.

Els Cardona entren a escena
Una filla d’Alfons d’Aragó, Joana, es casà l’any 1392 amb l’hereu d’una de les principals
famílies de l’alta noblesa de la Corona d’Aragó, En Joan Ramon Folch de Cardona. Era en
aquell moment una adolescent d’uns catorze anys. El fill menor del matrimoni, N’Hug
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de Cardona, seria adoptat pel seu avi Alfons el Vell, a l’ombra del qual rebria part de la
seua educació. N’Hug és un dels personatges més interessants de la Safor i la Marina Alta
del segle XV, no només pel fet de ser un dels barons més poderosos, per davall només
del duc de Gandia i comte de Dénia, sinó pel seu protagonisme en l’impuls econòmic
de la primera meitat del segle, en la qual l’extensió de la canyamel fou un factor decisiu.
Ell fou un dels nobles que miraren de millorar la debilitat dels seus recursos econòmics,
mitjançant l’increment del rendiment de les seues terres, amb un conreu nou, molt
rendible i de comercialització fàcil, la canya de sucre. Això només fou possible gràcies
al seu avi, Alfons el Vell, que l’acollí en la seua cort com si es tractara d’un fill i, en el
moment de distribuir els seus territoris, decidí atorgar-li algunes de les terres més riques i
poblades dels seus dominis 13.
Com a senyor d’Ondara i duc reial de Gandia, N’Alfons practicava àmpliament
les seues prerrogatives en tots els àmbits de la vida local 14, tant l’administratiu com en
l’econòmic, el judicial o els serveis bàsics de la comunitat. Vegem alguns exemples:
a) Hivern de 1402: reparació de la sala del castell d’Ondara per valor de 200 florins,
ordenada a Pere Martorell i encomanada al batle Ramon Vidal.
b) Juliol de 1402: delegació de poders favorable a mossén Pere March 15 perquè entenga
en el plet entre els habitants d’Ondara, Beniarbeig, Benicadim, Benimazmut i Pàmies per
l’aprofitament de les aigües del riu Sagra o Girona 16.
13

CASTILLO SAINZ, Jaume: Alfons el Vell. Duc Reial de Gandia, CEIC Alfons el Vell, 1999, p.
135.
14
ARV: Secció Mestre Racional, Registre de les lletres e provisions fetes per don Alfonso, fill de l’infant
En Pere, duc de Gandia, marqués de Villena, conde de Ribagorça dels anys 1402, 1403, 1404, 1405
i 1406.
15
CHINER i GIMENO, Jaume J.: Ausiàs March i la València del segle XIV (1400-1459), Consell Valencià de Cultura, 1997, p. 151. Pere March va ser nomenat procurador general d’Alfons
el Vell el 26 d’abril de 1372 a Barcelona, en substitució de mossén Pere Boïl, càrrec que ostentà
durant 40 anys fins la seua mort, esdevinguda el 7 de juny de 1413, quan servia a Alfons el Jove,
fill de l’anterior. En els darrers mesos de la seua vida, encara va tenir temps d’establir algun censal;
concretament, el 8 de febrer de 1413, davant el notari Francesc Dalmau, per valor de 120 sous
censals anuals i que abonaven els sarraïns i els cristians d’Ondara. Aquest censal apareix citat en un
document d’Ausiàs March del 1428 (Document de l’AHN, Osuna, llig. 1323, not. Joan Lorca).
En l’inventari de béns del seu testament, de 26 de juny de 1413, hi consta que “la universitat e
aljama del loch de Ondara fa al dit mossén Pere cent e vint sous censals cascun any pagadors lo
quart dia del mes de febrer poden-se quitar per mil sis-cents sexanta sous ab carta feta en Gandia
a huyt de febrer any MCCCC tretze rebuda per lo notari Ramon Agualada”, p. 163. (Document
de l’Arxiu dels ducs de Medinaceli, secció Moncada, llig. 171, document 1, rotllo 807, fotogrames
572-573 i ARV, Governació, n. 2356, mà 23, f. 26r). A la pàgina 175 figura una nova referència
dels lligams econòmics que mantenia amb Ondara; en aquesta ocasió és la seua viuda, a través del
seu procurador Antoni García, qui reconeix a la vila d’Ondara el lliurament de 120 sous censals
que a ella feien cada 8 de febrer (document de l’Arxiu del Patriarca de València, protocols, n.
27201, not. Pere Belsa).
16
Ibidem, p. 112. La transcripció resumida del document és la següent: “Nos, don Alfonso, etc, al
honrat e amat mossén Pere March, nostre general procurador en les viles, castells e lochs que nos
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c) Juliol de 1402 i juliol de 1403: diferents mediacions, a través del batle Ramon Vidal,
entre ciutadans cristians i musulmans d’Ondara, com ara per un contracte d’aquests amb
Mateu Dinita, o entre els veïns d’Ondara i els de Benicadim, Benimarmut, Beniarbeig i
Pamis, per l’assumpte abans ressenyat.
d) Febrer de 1403: autorització a 27 musulmans d’Ondara per a la transmissió de les
seues terres a Jaume Tamarit per 2.800 sous de València, eximint-los del pagament del
lluïsme i la fadiga, per tal que puguen pagar el deute que mantenen amb Mateu Dinita,
fent observar que es tracta d’una propietat emfitèutica.
e) Juny de 1403: orde a Joan de Luna, perquè dels 50 florins d’or d’Aragó que ha
atorgat a Cayt Barberi, musulmà d’Ondara, li descompte els drets i rendes que aquest
adeute.
f ) Juny de 1403: orde al batle Ramon Vidal, perquè resolga el plet que enfronta els
habitants d’Ondara i els de Beniomar (Benihomer), Beniarbeig, Benimarmut i Pamis,
sobre les aigües del riu Beniomar o Girona.
g) Juny de 1403: autorització als veïns d’Ondara, perquè en el futur reguen tres dies a
la setmana amb les aigües del riu Beniomar, tal com venien fent-ho, però amb sujecció a
l’aigua que estrictament necessiten.
h) Agost de 1403 : privilegi als musulmans d’Ondara, perquè es puguen transmetre
d’uns als altres béns en herència.
i) 1404: dictamen perquè en Garcia pague a en Joan 80 lliures d’una casa que té a
Ondara, i que aquest pague una renda de 20 diners per lliura.
j) Febrer de 1405: pròrroga de dos anys en el venciment d’un deute dels musulmans
amb Mateu Dinita.
k) Juny de 1405: orde a Joan de Luna per pagar a l’alamí d’Ondara 200 sous reials de
València en dos pagaments iguals.
l) Juliol de 1405: nomenament de Salvador Magrana com a batle d’Ondara i alcaid
havem dins regne de València [...] Per part de la universitat dels christians e aljama dels serrayns
del loch nostre de Ondara nos és estat suplicat affermants que com lo dit loch e habitants e aquell
hajen llur tanda de la aygua que decorre per la céquia qui’s pren del riu qui devalla de les parts de
Sagra, en la qual aygua són parçoners los de qui són los lochs de Beniharbex, de Benicadim, de
Benimazmut e de Pamies, cascúns en certes tandes. En los dies de la qual tanda los habitadors de
Ondara han acostumat e els és legut e permés de regar les terres e possessions que són del rech de
la dita acèquia, segons appar una sentència arbitral d’aquén donada [...] E com los dits hereters,
senyaladament en Pere Martorell, del qual és lo dit loch de Beniharbex dien e affermen que los
homens del dit nostre loch de Ondara no poden o deuen regar en llur tanda les terres de la orta
del dit loch sinò tan solament les terres del figueral appellat del Mogtaglaç. E, noresmenys, que
no poden o deuen mesclar e metre la aygua de la dita cèquia en los dies de la llur tanda ab l’aygua
e cèquia pròpria del dit loch de Ondara. [...] Los habitants en lo dit nostre loch de Ondara, lo
contrari affermants, supplicantnos fos nostra mercé sobre lo dit feyt los volguessem proveyr de
remey de justícia”. Aquest document es troba en l’ARV, Mestre Racional, n. 9568, i fou publicat
per CAMARENA MAHIQUES J., en Colección de documentos..., vol. I,
�����������������������
fascicle III, p. 68.
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del castell, ordenant a Joan de Luna que li pague anualment 200 sous de la recaptació de
les rendes d’Ondara.
m) Agost de 1405: reconeixement a Garsia Sánchez del dret de retenció d’una casa a
Ondara, fins que recupere els 540 sous que se li adeuten, devent passar després la casa als
seus nebots, als qui pertany.
El 23 de maig de 1407, Alfons el Vell féu donació a l’esmentat N’Hug d’una sèrie
de possessions, entre les quals cal destacar el castell i lloc d’Ondara: “donam, cedim e
atrogam en heretat e donació pura perfecta e irrevocable entre vius lo castell e loch de
Ondara” 17, amb plena jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, però reservant-se l’usdefruit
de les terres lliurades fins la seua mort. Aquesta possessió fou atorgada, finalment, pel rei
Alfons el Magnànim el 9 de juny de 1429, com a successor del duc de Gandia, juntament
amb els llocs de Bonastre i altres castells, viles, llocs i alqueries del ducat de Gandia. Per
altra banda, Na Joana, filla del duc i mare de N’Hug, es comprometia a deixar aquest a
càrrec seu, havent-se de traslladar a la cort de l’avi per tal d’enllestir el seu aprenentatge
com a senyor i cavaller, esdevenint així en el primer Cardona de la senyoria d’Ondara, una
branca que es perllongarà en el temps fins els primers anys del segle XVIII.
L’activitat política i militar de N’Hug de Cardona i de Gandia, dit el Navarrés (14051470), es va caracteritzar per la fidelitat al rei Alfons IV el Magnànim, al qual va seguir el
1424 a Nàpols, sent anomenat almirall. Establert a València, no participà en els afers del
Principat, en els quals tingué un paper tan notable el seu fill Joan, amb qui el 1476 pledejà
a València. N’Hug fou partidari, en la seua condició d’almirall, del rei Joan II d’Aragó en
la Guerra Civil catalana que l’enfrontà amb el seu fill Carles d’Aragó i príncep de Viana,
circumstància que agreujà la relació amb el seu propi fill Joan de Cardona, partidari del
segon, amb qui acabaria ���������������������������������������������������������������������
dirimint les seues diferències en els tribunals de València el 1466,
a més de deutor del propi monarca per valor de 156.000 sous, que li devia per la cessió
d’uns llocs: Guadalest, Confrides, Ondara 18, entre altres.

Xocs familiars
Els enfrontaments de la família Cardona amb Alfons el Jove foren constants. L’hereu
del primer duc de Gandia no acceptà de bon grat el desmembrament de part del patrimoni
familiar amb què s’havia afavorit el seu nebot N’Hug, ni tampoc les bones relacions que
mantingué sempre Alfons el Vell amb la resta de la família dels Cardona 19, la qual cosa
provocà molts problemes i enfrontaments en els anys següents. En aquest sentit, al llarg
de l’any 1406 el Consell de la vila de Gandia medià, almenys, en tres afers entre pare i fill.
Al setembre del mateix any, Alfons el Vell trametia sengles lletres als arrendadors de les
rendes i als seus oficials, tot demanant-los que l’informaren sobre les quantitats percebudes
il.legalment per Alfons el Jove; concretament, foren Ramon Agualada i Miquel Dalmau
17

ARV: G 2250, mà 17, ff. 30v - 32 r.
FURIÓ, Antonio: Les senyories medievals. Una visió sobre les formes del poder feudal. Revista
d’Història Medieval 8/1997, Universitat de València.
19
CASTILLO SAINZ, Jaume: op. cit., p. 51.
18
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en la primera ocasió, al març de 1406, trobant-se Alfons el Jove a Ondara; en les altres
dues ocasions, a l’abril i al novembre del mateix any 20, foren Bertomeu Dalmau i Ramon
Agualada els encarregats de resoldre-ho.
Anys més tard (1426), es desenvolupà un litigi per una demanda interposada per Joan
Mercader contra el duc de Gandia, aleshores En Joan de Navarra, i el propi N’Hug de
Cardona. El primer reclamava el pagament dels diners corresponents a una donació de
1.000 sous anuals feta sobre les rendes del lloc d’Ondara per Alfons el Jove al desembre de
1415, quan sembla evident que Alfons el Jove mai no va poder fer tal promesa, atés que ell
mai fou senyor d’Ondara 21. Aquest, desheretat pel pare per “ingrat e inobedient”, llevat del
comtat de Dénia -amb excepcions, com la d’Ondara-, morí sense descendència legítima el
1424. Un any després, el rei Alfons el Magnànim inicia els tràmits per a la incorporació a
la corona del comtat de Dénia. El 23 de març, Guillem de Vich, administrador dels béns
del difunt, rep l’ordre de lliurar a N’Hug de Cardona una sèrie de llocs.

Ondara feudal
Un document d’indubtable interés és el relatiu als diferents conceptes de la renda,
l’anomenat Cappatró, que percebia Alfons el Vell del lloc d’Ondara l’any 1408 22. Segons
aquest document, els ingressos principals del duc eren els censos emfitèutics –‘cessions
efectuades amb caràcter vitalici o a llarg termini, a canvi d’una quantitat en metàl.lic o
en espècie’- establerts sobre cases, terres i obradors; les regalies, totes elles arrendades,
entre les quals hi havia la carnisseria, el terç delme, l’herbatge i la venda de cases i terres;
el producte sobre les avinences o composicions fetes com a conseqüència de qualsevol
delicte; la partició de fruits 23 i les prestacions personals, com “el besant, la filaça –obligació
que tenien els vassalls de filar per al senyor-, les gallines, els jornals”, etc. Normalment, el
comte feia servir la fòrmula de l’arrendament i dels intermediaris per a la recaptació de les
diferents imposicions, rendes o drets; el procediment emprat era el de subhastar entre els
interessats el dret de recaptar una renda i formalitzar un contracte amb aquells que feren la
millor oferta, fixant-hi les condicions que haurien de respectar els arrendadors, la quantitat
a pagar pel dret en qüestió i els terminis de pagament; per exemple, Pere Martorell i Joan
de Luna van arrendar el conjunt d’exaccions senyorials de l’any 1397, tant les dels llocs de
cristians com de musulmans, pel preu de 120.000 sous. A efectes econòmics, Ondara era,
després de Dénia i Xàbia, el lloc del comtat més rendible econòmicament.
En l’organigrama senyorial local figuraven el batle, el saig – ‘oficial executor que tenia
al seu càrrec fer les citacions, executar els embargaments i executar les penes a què eren
condemnats els reus’- i corredor, un notari i escrivà, tots cristians, i un alamí musulmà,
20

Ibidem,��������
p. 206.
ARV: G. 2236, mà 3, f. 44.
22
ARV: Capbreu de les rendes del marqués de Villena a Ondara (1408), arrendament de figuerars,
ordenances de la universitat i aljama d’Ondara sobre respecte de propietats alienes i multes per
transgressió, Mestre Racional, nº 9618, ff. 1 i ss.
23
Ibidem, f. 9r.
21
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que és alhora col.lector de les rendes dels vassalls.

La propietat de la terra
Un altre document –incomplet-, el Llibre de cappatró de la peita 24 o de la riquesa
rústica del terme de Dénia, de finals del segle XV, constitueix un element de gran interés
sobre la disposició de terres per part dels musulmans cent-cinquanta anys després de la
conquesta, que inclou un bon nombre de terratinents mudèjars ondarencs, alguns d’ells
situats entre els majors propietaris de terra del terme general, de la qual continuaven sent
titulars de ple dret.
El tamany del parcel.lari dels mudèjars ondarencs enregistrats, mesurat en fanecades,
era el següent: una parcel.la de 2 fanecades, una de 2,5, una de 6, una de 10, una de 12,
una de 13, una de 16,5, una de 20, una de 21, una de 24 i una de 39 fanecades. Per
nombre de jovades (‘extensió de terra que una parella de bous pot llaurar en un dia’),
n’apareixen dues d’1 jovada, una de 2 i una de 3. I de propietats grans, una de 8.310 m2,
una de 15.789 m2, una de 17.451 m2, una de 62.409 m2, una de 71.634 m2 i una de
172.353 m2; solament en dos casos es menciona el tipus de cultiu: vinya i figuerar.
Pel seu interés, reproduïm la relació d’aquests propietaris, amb indicació de les seues
propietats, situació i fites (transcripció realitzada pel Dr. Joan Ivars i Cervera):
Aliamer, d’Ondara
Primo, XII fanecades de terra, que afrontan ab terra d’en Guillem Gavila / maior,
e ab terra d’en Guillem Gavila menor, e ab cami / del Palmar a Ondara, per VI
lliures e mitja.
Item, dos jovades e dos fanecades de terra que, fan dos sols, VIIII / diners de cens
al Senyor; afrontan ab terra d’en Nadal Steve, / ab terra de Gelil Hoaymet ab lo
ribatge de la mar / e ab cami de Gandia, V lliures.
Item, la mitá de hun troz de terra a la torra / del pi, afronta ab terra dels hereus d’en
Bertran Colmelles / ab cami de Gandia e del Palmar, haguen d’en Guillem Pele-/
gri en cartes, VII lliures e mitja.
(Al marge). An Anthoni Segarra la / mitat de aço enn cartes CLXXXX / IIII per II
lliures mitja, pagues a / V de febrer any M CCCC XX.
Azmet Abenali, Alfaqui de Lucayba d’Ondara
Item, hun troz de terra a la Ddaraya franch, afronta ab terra / d’en Arnau Gavila
menor, e ab terra del Verger e ab / cami e ab la mar, e son dos jovades e XX
fanecades, XII lliures i mitja.

24

La peita era un tribut en metàl.lic que percebia la corona i que passà als nous titulars en les senyories nascudes de diferents concessions realitzades pel patrimoni reial. Incloïa un llistat amb tots
els béns de cada propietari, el valor de cadascun i si estaven sotmesos a altres càrregues o sota règim
emfitèutic. El document es troba en l’�������������������������������������������������
Arxiu Municipal de Dénia, sèrie foral, llig. 317.
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Abdolaziz Matari, Alfaqui d’Ondara
Primo, X fanecades de terra figueral, passada la cequia del / Moli, afronta ab cami
de Pego, ab terra de Taix e ab terra / d’en Jacme d’Alós, per V lliures.
Cilim Abdolaziz, d’Ondara
Primo, XXV fanecades de terra franques en lo territori del Pal-/ mar, afrontan
ab terra d’en Pere Pelegri e ab cami de Onda-/ ra per mig e ab terra d’en Manuel
Gencor, XXXX lliures.
Item, onze fanecades de terra franques al palmar afrontan ab / terra d’en Guillem
Gavila e del verger e ab terra de Azmet / Abolax, per XV lliures.
Item, la mitat restant de hun troz de terra franqua / que tot era una jovada al
palmar, afronta ab terra / de Ayet Abolax, ab terra d’en Guillem Gavila e ab terra
d’en Bernard Gavila e ab terra de Catal e ab terra dels Zaydons / a ab cami de
Ondara passant per mig, per XX lliures.
Item, hun troz de terra que son III fanecades poch mes / o menys, franqua que
afronta ab terra d’en Rodrigo Steve / e ab terra de cat Moxato e ab terra d’en
Bernard Gavila / e ab terra d’en Guillem Gavila / e ab terra de jayní, per II lliures
e mitja.
Ali Smo, d’Ondara
Item, XIIII fanecades de terra al palmar que afrontan ab terra / d’en Guillem Gavila
a dues parts e ab cami, VII lliures e mitja.
Item, VII fanecades de terra prop del riu, que afrontan ab terra de la / Alcudia e ab
terra de Ali Alagraz, II lliures e mitja.
Los fills de Benacim, d’Ondara
Primo, hun alberch e vinya e un troz de terra al Pal-/ mar attinent de aquell dit
alberch, afronta ab cases de / Moxató, ab terra d’en Rodrigo Steve, ab terra d’en
Berenguer Ga-/ vila, ab terra de Jahmí e ab camins de pego e de gandia, per CXXX
lliures.
Item, XIII fanecades de terra figueral, afrontan ab terra que era de / Caparg e terra
de Azmet Alfaquí, e ab terra de Azmet Mo-/ bexer, e ab terra d’en Johan Gavila e
ab cami de Pego, per VII lliures e mitja.
Item, una Jovada e XXI fanecades de terra que fan hun / sou de cens al Senyor
comte, afronta ab terra d’en Jaume / Marti e ab cami de Gandia, hagueren de
Cotdon d’Ogor / per XXV lliures.
Item, una jovada III fanecades e mitja de terra franca / affronta / ab terra d’en
Domingo Garrigos e ab terra d’en Arnau / Gavila, haguen de (il.legible), per
XXXX lliures.
Item, hun alberch franch en lo palmar, que affronta ab / cases d’en Guillem Gavila
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Full del llibre del cappatró de la peita.

e ab lo cami, haguen de Az-/ met Bayriní de Ondara, per V lliures.
Item, una jovada e VI fanecades de terra franqua que / affronta ab terra d’en
Guillem Gavila e ab terra e ab terra d’en / Natal Stheve, hagueren-ho del propdit,
per LXXV lliures.
Item, unes cases derrocades prop la torreta del Palmar / en la part de la torra,
hagueren-ho del propdit, per V lliures.
Item, hun tros de terra al palmar, a la torreta que / affronta ab terra de Azmet
Allnix ab terra de / Fahiní e ab camí de Gandia; hagueren-ho del propdit per XXV
lliures.
Item, hun tros de terra a la torreta que era de Nuxato / affronta ab terra sua matexa
e ab terra d’en / Bernard Gavila e ab terra d’en Rodrigo Stheve e ab cami; haguerenho dels propdits, per XXV lliures.
Item, deu fanecades de terra al palmar, affronta ab te-/ rra sua matexa en dues parts
147
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e ab terra d’en Jaucme / d’Alós e ab cami de Gandía; hagueren-ho del propdit, per
X lliures.
Item, XX fanecades de terra al palmar ffranques que affronten ab terra matexa e
ab terra d’en Jaucme d’Alos e / ab terra de Taix e ab camí de Gandía e ab lo riu;
hagueren del propdit per XVII lliures e mitja.
(Esborrat).- Item, hun alberch al palmar que fa I sol de cens al / Senyor Compte,
que affronta ab terra d’en Johan Ri-/ gau e ort d’en Guillem Gavila e ab cami;
hegueren-ho de / Ubaydal Millers del Verger, per VII lliures e mitja.
(Al marge).- la quarta part de (tallat) de Azmet Benarim (Tallat) de Nayna, per
XXXXV lliures pagues / a XXIII de Març, any MDXX.
Azmet Maxgola
Primo, la mitat de aquella mitat de hun troz de / terra al palmar que afronta ab
terra d’en Guillem Gavila ab terra de / Cilim Rafe e ab lo riu e ab-Allux Haymer,
per IIII lliures.
Item, la mitat de aquella altra mitat dehun troz / de terra que afronta ab terra d’en
Guillem Gavila ab terra sua ma-/ texa e ab terra de Ayet Abolaix, per III lliures e
mitja.
Item, XIIII fanecades e un quarteró de terra al / palmar, que afronta ab terra d’en
Johan Boçe-/ gos, e ara de mahomet Benassim, ab terra / d’en Johan Miró, ab terra
de Moxato e / ara de Pere Crespo e ab alberch d’en Rodrigo / Dolz, hagueren de
Cotdon Merle, per XXV lliures.
Primo, la mitat de V fanecades de terra al / palmar que afrontan ab terra d’en Jacme
d’Alós / a dues parts, ab terra que era d’en Johan Bocegós / e ara es d’en Guillem
Gavila, e ara / es d’en Guillem, son fill; hagueren de Johan Ma-/ chet de la Cella,
per II lliures e ktja.
Item, un tros de aquelles V fanecades de terra / alli mateix que afronta ab terra d’en
Guillem / Pelegrí, ab terra d’en Domingo Martí, e d’en / Guerau Palomar; fan los
dits dos trossos de / terra XVII diners de cens al Senyor de Denia; ha/ gueren d’en
Johan Machet de la cella, per II lliures e mitja.

L’activitat econòmica
L’agricultura i, en menor mesura, la ramaderia eren les principals activitats econòmiques
de l’Ondara del quatre-cents, sense menysprear el comerç, reforçat pel fet que el 15 de
febrer i el 15 d’abril de 1303, el rei Jaume II va concedir a Guillem Esteve d’Eivissa el
privilegi de celebrar cada dimecres mercat al seu lloc d’Ondara 25. Segons Júlia Campón

25

ACA: Registres 200 i 201, Sèrie “Gratiarum” (Jaume II), fol. 106vº-107 i 211 r. (15 de febrer i
15 d’abril de 1303).
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, al terme d’Ondara predominava el secà, destinat majoritàriament al cultiu del cereal,
excepte una petita zona regada amb aigües del Girona –la séquia dels Comuns-, que
abraçava les hortes de Beniarbeig, Benicadim, Benimazmut, Pedreguer, el Verger, Ondara
i Pamis.

26

El blat continuava sent el cereal més valorat i el seu cultiu s’intensificà en termes
absoluts i relatius, ocupant les terres més pròximes a la població. Li seguien en importància
la vinya -el 27 de gener de 1443, a Gandia, Ausiàs de Corella, habitant de la vila ducal,
va reconèixer a Bonanat Bordils, veí d’Ondara, el lliurament de les 12 lliures pendents
d’un total de 19, preu de venda d’un tros de terra amb vinyes situat a Ondara 27-, a més
del conreu de l’ametler: “Els vergers d’ametlers es reagrupen a les terres de Dénia, Teulada
i Xàbia, i a les terres d’Ondara, a l’oest de Dénia. Es despatxa a la tardor, després de la
collita, cap als ports de la costa” 28; aquests productes es comercialitzaven cap al nord
d’Europa. Garrofers, figueres i hortes ocupaven espais més marginals de la terra. Aqueix
predomini del secà revaloritzà les escasses terres de regadiu pròximes a la séquia dels
Comuns, on els cultius d’hortalisses, fruites i cereals produïen els majors rendiments.

L’ametler adquirí una notable rellevància a Ondara durant l’edat mitjana.
Partida el Pontet del Moro.

L’ús dels escassos recursos hídrics donà lloc a litigis, com el ja citat de 1385, que
enfrontà els senyors de Benimazmut i Benicadim, Francesc de Monpalau i Ponç de
26

CAMPON, Júlia, Hª de la Marina Alta: op. cit., p. 328.
AHN: Osuna, llig. 1.206, n. 12, notari Pere Belsa.
28
GUIRAL, Jacqueline: Valencia, puerto mediterraneo en el s. XV, Ed. Alfons el Magnànim, p.
419.
27
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Talavera, respectivament, contra el senyor de Beniarbeig, Gonçal de Castellví 29, a resultes
de l’aprofitament de les aigües del riu Girona, on l’aleshores senyor d’Ondara i del Ràfol
d’en Pàmies, En Lluc de Bonastre, actuà d’àrbitre, instant a les parts d’acceptar l’orde de
les tandes de reg: en primer lloc, Beniarbeig, i a continuació, Benicadim, Benimazmut,
Ondara i el Ràfol d’en Pàmies, i el 1402, quan Ondara va pleitejar contra Pere Martorell,
senyor de Beniarbeig, a resultes, igualment, de la utilització conjunta de les aigües del
riu Girona 30, litigi que va revifar el 1444, quan l’escriptor Joanot Martorell, hereu en el
senyoriu de Beniarbeig i Benicadim, denuncià a Joan de Cardona, senyor d’Ondara, pels
límits entre les seues senyories, fixats en una séquia, aportant com a testimoni diversos
mudèjars vassalls seus, els quals declararen que era costum que el sequier, també un
mudèjar, convoqués els veïns de les dues bandes per escurar o netejar el caixer del canal
31
.
El procés de comercialització de la producció agrària va donar lloc a fenòmens
d’organització, tant de la demanda com de l’oferta. Els productors, per la seua banda, no
actuaren sempre de manera individual font els compradors. Al front d’aquests se situaven
els mateixos poders municipals, tant cristians com musulmans. El 1419, l’aljama d’Ondara
venia de manera conjunta la producció de pansa, utilitzant els serveis del notari local
Andreu Sart 32. Cinquanta-tres anys més tard se seguia practicant el mateix procediment,
tot i que eren els mateixos jurats de l’aljama, Chiehuj Batora i Cahit Humaymar, els qui
negociaven amb Bernat Trilles, membre d’una família acomodada de Xàbia, dedicat a la
compra d’ametla i pansa en representació de diversos mercaders de València, venent-li 80
quintars de pansa de Pop, a raó de 12 sous o 9 reials el quintar.
Avui se sap que els primers anys del segle XV foren especialment durs per a les aljames,
situació que s’agreujà amb les pestes que assolaren el Regne al llarg del segle XV (1411,
1428, 1439, 1450, 1459, 1475, 1478 i 1489). A més, una sequera persistent en els primers
anys de la centúria obligà, en alguns casos, a la venda dels més joves pels seus propis pares,
la qual cosa fou terminantment prohibida per la senyoria, tant per anar contra la çuna i
xara, com per perjudicar els seus drets. Els musulmans d’Ondara es van vore obligats a
postergar el pagament del deute que mantenien amb Mateu d’Iviça, per la compra de blat
fins que l’oratge fóra més favorable i pogueren donar-li satisfacció. La solució final del
deute es produí mitjançant la venda de les seues terres per part de 28 propietaris mudèjars,
que acabaran convertint-se en emfiteutes. El 1403, una vegada més, totes les aljames
musulmanes del comtat de Dénia aconseguien una rebaixa en el pagament, a causa del
dur any anterior, tant per la mortaldat en vides humanes com per la sequera.
L’activitat ramadera, que aprofitava les terres de Segària i aquelles altres menys
29

RICHART GOMÀ, Jaume: Revista Aguaits, números 19-20, a partir d’un document de l’ARV,
Manaments i Empars, any 1635, llibre 3, mà 40.
30
CAMPON, Júlia, op. cit., p. 343.
31
Entre terra i fe, els musulmans al regne cristià de València (1238-1609), obra col.lectiva, aportació
d’Enric GUINOT RODRÍGUEZ sobre el reg històric mudèjar-morisc (segles XIII-XVII). Universitat de València, 2009, p. 225.
32
Ibidem, p. 343.
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productives, com les de la Marjal, fou font de continus conflictes en els municipis
eminentment agrícoles. La defensa dels cultius front a la voracitat dels ramats, obligà a
les autoritats a delimitar àrees de pastura i imposar severes sancions. El 1410 la irrupció
d’animals en els regadius ondarencs, protegits amb doble mur, estava penalitzada amb
una sanció de 60 sous de dia i amb 120 sous si era de nit 33.

Marge de fàbrica mudèjar, pròxim al molí Nou.

Un feu mudèjar
Hi ha unanimitat a considerar la comunitat musulmana d’Ondara, amb les seues
120 cases a principis de la centúria, com el principal centre mudèjar de la comarca. A
més, és l’únic nucli on pot seguir-se a gran trets la seua evolució demogràfica; així, per a
la recaptació de l’impost del Morabatí de 1404 34, considerat el primer cens conegut del
nostre poble, es comptabilitzen els ressenyats 120 habitatges, 90 de musulmans i 30 de
cristians. En el Capbreu de 1408, la relació passà a ser de 96 i 28. El 1493, els habitatges hi
havien baixat a 114 cases, sense saber ben bé a quina comunitat afectà especialment, i en
un recompte realitzat el 1502, el nombre tornava a incrementar-se a 138 cases habitades,
de les quals 121 eren de musulmans i 17 de cristians. Al remat, l’increment de la població
mudèjar en el segle XV, de 90 a 121 habitatges, va anar aparellat d’una disminució de la
minoria cristiana, que va passar de 30 a 17 habitatges.

33

Ibidem, p. 348.
EPALZA, Míkel de: Revista Sarq al-Andalus, Míkel de Epalza, Universitat d’Alacant, 1985, ps.
119-127 (ARV, Mestre Racional, Exp. nº 9.600, ff. 177-181).
34
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Any
Moriscos
Cristians
Total

1404
90
30
120

Robert Miralles

1408
96
28
124

1493
?
?
114

1502
118
17
135

El Morabatí, que significa el ‘nom donat al dinar d’or musulmà’, és la relació dels
habitants d’un lloc subjectes a l’impost d’aqueix mateix nom. El llistat d’Ondara té un gran
interés per la variada informació que subministra -onomàstica, econòmica, demogràfica,
etc-, i va subscrit, en qualitat de fedatari, pel notari local Ramon Vidal. És freqüent en
el llistat que la manera d’identificar les persones que han pagat el tribut siga per la seua
relació de parentesc, bé amb el subjecte immediat anterior: “sa sogra, son fill, sa mare...”,
o bé per ser “la muller de...”. La professió solament s’hi esmenta en dues ocasions: un
sastre i “lo teixidor”; i en un cas hi consta el càrrec, el de batle o representant senyorial en
la població. Aquesta és la relació completa del morabatí de 1404:
LO LOCH DE ONDARA
LOS CHRISTIANS
Pere Pelegri
Guillem Pelegri
La muller d’en Pere Steve
Na Ramona
Son fill
La neta de na Ramona
Jacme Ferrada
Roger Ortoneda
La dona que te en sa casa
Domingo Febrer
Gonçalo Pastor
Arnau Gavila
Pere Marti
Ramon Pelegrí
Francesch Mir

Johan Garcia
Sa sogra
Na Pla
La muller d’en Jacme Mulet
Gonçalo Gavila
Ramon Vidal, batle
Ferrando Peric
Bernat Vidal, sastre
Nortola, lo teixidor
Jacme Roic
Son fill
Pere Marti, son fill
Na Jorneta
Son fill
Johan Gençor

LOS MOROS
Cayt Hayr
Gebelli
Sa filla
Zohayr
Ali Allir
Cayt Alacir
Coaytal Bazqrin
Aloçaila

Azmet Malich
Son nebot
Fanidell Taer
Ayen Abenyaren
Yaye Alcater
Abrafim Zaydo
Ali Raro
Hayzopara
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Son fill lo chich
Ali Albocayrini
Son fill de la altra muller
Yacix Zaydon
Mahomat Xadir
Cuzuli
Ayot Albayre
Coot Cacin
Caat Algagui
Mahomat Morabit
Mahomat Jeyeni
Coot Zaydon
Son nebot
Caat Alget
Sa mare
Yaye Ananyar
Compareta
Mahomat Ell
La muller de Bolaix
Caat Bolaix
Axer Xadit
Juceff Zich Zich
Mahomat Alcater
Maymo Cacin
Ayet Abolaix
Caat Bachtoza
Azimet Bachtoza
Çatal
Alguagui
La muller de Abzequendel
Caat Albarber (el barber?)
Ubequer Arraic
La muller de Hajuba
Cale Abençabe
Sos fills hereus de l’altra mulle
Ali Mochta Facen son gendre de cacha
Coot Fuley
Azmet Fuster
Axer Nocoron
Coot Alcater

Axer xadit
Yaye Taix
Ali Cucen
Abdalla Hatap
Azmet Rafe
Coot Rafe
La muller de Nadir
Muça
Abenjama
Caat Morit
Calim Xoaya
La filla hereua de sa mare
Coayat Alcater
Ali Albarber (el barber?)
Abrafim Alcater
Catan
Alaçet
Calim Ducheyech
Caat Xoaya
Yaye Fudeyl
Mahomat Algagui
Coot Dulegi
Mahomat Çale
Xagha
Racbayda
Pozoç
Azmet Bagua
Meguech
Cayt Calanta
Cayt Azeyn
Coot Fuley
Caat Fuster
Azmet Bagua
Meguech
Cayt Calanta
Cayt Azeyn
Caat Fuster
Azmet Çamaya
Caat Nadir

El llistat d’aquest cens fiscal el formen un total de cent-vint impositors, a raó d’un
morabatí per cap, trenta dels quals són cristians i noranta musulmans. ���������������
Quant els noms
i els cognoms més emprats pels musulmans, hi ha els Alcater, amb cinc famílies; Yaye i
Cayt, amb quatre; Xadit i Axer, amb tres; i, després, Bolaix amb dos. Per part cristiana, cal
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Full del morabatí de 1404.

assenyalar els de Pere, Jacme (Jaume), Gonçalo (Gonçal), Johan (Joan), Ramon, Ramona,
Arnau, Pere, Bernat, Francesch (Francesc) o Roger, i Pelegrí, Martí, Vidal, Gavilà, Mir,
Ferrada, Ortoneda, Pastor, Febrer, Mulet, Pla, Vidal, Periç (Peris), Ortola, García, Gençor,
Jorneta, Roic (Roís) o Steve (Esteve), respectivament, sent els més repetits els Pelegrí, amb
tres famílies; Gavilà, amb tres; i Vidal, amb dos.
La monumental obra d’Enric Guinot 35 desentranya la procedència dels cognoms
cristians del morabatí d’Ondara. Segons aquest autor, el poblament cristià va ser impulsat
per Jaume I sobre les viles situades prop de la costa, com a resposta a la rebel.lió islàmica
35

Els fundadors del regne de València: Ed. Tres i Quatre, 1999, dos toms.
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de 1247-1249, amb una clara idea de controlar la ruta que vorejava la mar, però la
iniciativa va acabar amb un fracàs general, evident sobretot a Dénia, que rebria poblament
cristià significatiu i consolidat ja en temps de Jaume II (1295-1310), vora seixanta anys
després de la conquesta. Precisament, de Dénia i Xàbia, rebria Ondara el més important
contingent de colons: els Esteve, García i Gavilà, figuren també en el morabatí de Dénia
de 1381; els Pla, Vidal i Roic, Roïç o Roig, en el de Xàbia del mateix any, i els Mulet,
Ortolà, Mir, Jornet i Martí, en el d’ambdues poblacions. Provinents d’altres llocs són els
Hortoneda (Pallars/Solsonés, Gandia, 1373), Ferrada (Bagés, Sueca, 1399), Periç (Vila
Reial, 1415), Febrer (Cocentaina, 1269), Pastor (Gandia, 1373), i Gençor (València,
1373), amb una clara majoria de llinatges catalans.
Un cens de 1408 xifrava en 124 el nombre de cases, però ja incloïa huit cognoms nous
entre els cristians i vint-i-tres més entre els musulmans.

Cara posterior de cases de tradició mudèjar del carrer Virtuts.

Conflictes entre senyors
Altres aspectes a ressenyar d’aquest període són les conseqüències que se’n derivarien
de l’extinció el 1424 del llinatge dels ducs reials de Gandia, després de la mort d’Alfons
el Jove. Al novembre de 1425, el successor en el ducat de Gandia i el comtat de Dénia,
Joan II, llavors rei de Navarra, va prendre possessió del ducat, però en l’acte convocat a
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l’efecte pels seus representants sorgiren els primers conflictes, a propòsit de la prestació
de l’homenatge per part dels senyors locals, com N’Hug de Cardona 36, que, a través del
seu procurador, Francesc Martorell, pare de l’autor del Tirant lo Blanc, Joanot Martorell,
reclamava per al seu senyoriu el dret a exercir “tota la jurisdicció” -és a dir, l’alfonsina o
baixa i la suprema- per concessió del seu avi, el duc de Gandia Alfons el Vell. Finalment,
es va vore forçat a reconèixer la pertinença d’aqueixes terres, en última instància, al domini
del rei, efectuant-se l’homenatge al novembre de 1425.
El 13 de maig de 1430, el procurador de N’Hug va litigar en contra dels jurats de
Dénia, els quals pretenien que, com a senyor d’un lloc inclòs en el seu terme general, ell o
els seus vassalls havien de contribuir al sosteniment financer de les tropes que Joan havia
enviat per a la protecció de la vila. N’Hug al.legà la seua pertinença a l’estament militar,
així com el fet de no estar domiciliat a Dénia ni a cap altre lloc de la seua contribució,
sinó a la població de Cardona 37.
El 1431, Joan, l’hereu del ducat, féu concessió de Dénia i Xàbia a Don Diego Gómez
de Sandoval, comte de Castro, incloent l’exercici de l’alta i baixa justícia, un fet que
originà forts conflictes per determinar els drets i les competències senyorials en matèria
judicial. Un dels que s’oposaren a aquesta pretensió fou el senyor d’Ondara, N’Hug de
Cardona.
Durant tot el segle XV la família Cardona suportà diferents agressions 38 i sostingué
una encoratjada defensa dels seus drets jurisdiccionals sobre Ondara i altres llocs; per
exemple, els anys 1441 i 1443, quan, per idèntics motius, els jurats de Gandia notificaren
a Hug, per motiu de tenir “heretat en la contribució” d’aquesta població, que havia de
presentar-se davant del Consell de la vila, en el termini de cinc dies, per estar present en
la “tachació” de les peites de les obres de “murs i valls” 39, intent que, al remat, resultà
infructuós. Més tard, En Joan de Cardona i Navarra, segon baró de Guadalest, i el seu
fill N’Alfons -tercer baró de Guadalest i almirall d’Aragó per la mort, sense fills barons,
del seu oncle En Ferran de Cardona i Enríquez-, senyors d’Ondara ambdós, s’enfrontaren
als Sandoval, comtes i, més tard, marquesos de Dénia, que trobaren un bon aliat en els
Borja, quan aquests intentaren incrementar les seues possessions de Gandia a costa dels
36

CHINER GIMENO, Jaume J.: op. cit., p. 230.
Ibidem., p. 141.
38
A l’abril de 1431, N’Hug presenta una ferma de dret davant els tribunals contra Francesc Guda,
lloctinent de procurador de Joan de Navarra, senyor de Gandia, per haver pres l’alamí, els jurats i
altres moros d’Ondara, en territori d’aquesta última, una acció que es repetiria a l’octubre de 1432,
quan el mateix Guda va empresonar uns vassalls seus (Çat Botora, Hiax Xixoní, Alí Duquey i Mahomat Abén), que travessaven el Grau de Gandia, a més de prendre les seues mules i les càrregues
d’ametló que duien i pretenien vendre a València. A l’octubre de 1434 fou el procurador del comte
de Dénia, qui va prendre un altre vassall de N’Hug, Azmet Cudí, en la mateixa població, un fet
que es va dirimir en els tribunals. Hug de Cardona, de GARCÍA-OLIVER, Ferran i altres, Col.lecció Diplomàtica (1407-1482), Fonts històriques valencianes, Universitat de València i Ajuntament
de Gandia, 2009, ps. 360, 382 i 472.
39
Ibidem, ps. 233-234. Els documents es troben a l’AHG, manuscrits, AB 15, f. 45 r, per una
banda i, per l’altra, a AB 15, f. 157 r.
37
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Cardona.
El conflicte entre les dues famílies tingué també una vessant bèl.lica: el 1462 esclataren
les tensions amb un episodi armat: “en lo loch de Ondara havia moltes e diverses gents
que feyen guerra a la vila de Dénia [...] que per rahó de la dita guerra que era ab catalans
e ab los castellans e altres qui eren a Ondara [...] per urgent necessitat del bando e guerra
d’ells ab los d’Ondara [...] sens grandissim el perill per la gent contraria e enemiga que
tenien en lo loch de Ondara, les quals venint a les espatles los podien fer (als pobladors
de Dénia) grandissim dan” 40. El 1464, i també per afers territorials, el mateix Joan havia
combatut els mudèjars de la vall d’Orba i Benidoleig: “tots sen fossen anats e fugits (de
Benidoleig), e les cases fosen derruhides e destrohides per causa de la guerra qui era feta
en la dita Vall de Orba per manament de don Johan de Cardona eo castellans en loch
d’ell e per ell, stants e habitants en lo castell del loch de Ondara” 41. Finalment, el 1494
el marqués de Dénia reclutà en les seues terres de Dénia i Xàbia cent homes armats per
ajudar el duc de Gandia en la seua disputa contra els Cardona 42.

Pamis, estira-i-arronsa
Una controvèrsia similar es donà a Pamis. En un document de 1765 que transcrivim
tot seguit 43, relatiu a la venda d’aquest lloc a En Joan Dabellas, datada el 24 de desembre
de 1425, es relata amb gran precisió els drets feudals que adquiria amb la compra, així
com la lluita mantinguda amb els hereus del comtat de Dénia, els Sandoval, que entenien
que Pamis, a l’igual que Ondara, era de la seua jurisdicció, per trobar-se dins del seu terme
general:
“[...] Joan Despont, fadrí, veí d’aquesta ciutat (València), en nom propi i de l’hereu
universal de Na Cathalina, mare seua, que fou muller d’En Jaume Despont, per satisfer
a Joan Dabellas, doctor en lleis, 2.000 florins d’or d’Aragó a què era obligat per les causes
que s’expressen on exposaré mitjançant la que atorgà davant de Joan Eiximeno, escrivà, veí
d’aquesta ciutat a 24 de novembre de 1425, va vendre a l’esmentat Joan Dabellas el lloc
de Pàmies propi del venedor amb tots els seus territoris, rèdits, cases, parets construïdes
i per construir, terres, peites, jurisdicció civil i criminal, i que fita amb el terme del lloc
d’Ondara, barranc enmig 44, i amb els llocs de Benidoleig, Beniarbeig i Benihòmer, segons
còpia presentada per Francesc Gilabert, escrivà de Joan Eiximeno.
El doctor en lleis Joan Doris, com a procurador de Joan Despont, havent-se constituït
en el lloc de Pàmies i manifestat volia donar possessió al comprador Joan Dabellas, feu
convocar a tots els sarraïns, veïns i habitadors del mateix a la casa de la Senyoria, i el justícia
40

NAVÍO LATORRE, Paula: L’enfrontament entre Dénia i el comte de Cocentaina; molt més que una
galera, Revista Aguaits, n. 22-2005, ps. 49-66, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta.
41
AHN (Toledo): Secció Noblesa, Duc Fernán Núñez, carpeta n. 18.
42
SESER PÉREZ, Rosa, Historia de la Marina Alta, op. cit., ps. 350-351.
43
ARV: Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, exp. n. 23, ps. 423-425.
44
Es tractaria de la primera referència històrica del terme particular de Pamis, separat del d’Ondara
pel barranc de l’Alberca. Pamis, com a alqueria, no disfrutava d’una organització comunitària o
aljama pròpia.
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que els presidia els manà reconeguessen a Joan Dabellas comprador vertader, amo del lloc
de Pàmies, dels seus drets, propietats i demés, i que l’obeïren i corresponguessen tots els
censos, rèdits, penes, tributs, lluïsmes i fadigues i altres que pertanyien a l’amo del lloc, amb
la jurisdicció segons els Furs del Regne de València, i així li ho prometeren en senyal de
possessió que prengué el comprador Joan Dabellas a qui prestaren el jurament de fidelitat
i homenatge com a bons vassalls. A més a més, el doctor en lleis, Joan Doris, prengué de
la mà a l’esmentat comprador i l’introduí a la casa de la Senyoria, i havent-lo fet entrar,
feu eixir el tal Dabellas al Dr. Joan Doris per a donar testimoni de la possessió que prenia
segons ho acredita la còpia que va fer Joan Eiximeno.

La casa de la Senyoria de Pamis.
Més endavant, el 9 d’octubre de 1427, Gabriel Palomar, doctor en lleis, i Ponci de Ponto,
veïns d’aquesta ciutat, com a tutors dels hereus i fills de Joan Dabellas, anomenaren a
Doménec Personada, mercader, per a l’efecte de donar corporal possessió del lloc de Pàmies
a Joan Despont, mosso, veí d’aquesta ciutat i fadrí, per haver-li’l llegat Joan Dabellas en
testament.
D’açò naix que el lloc de Pàmies i el seu terme no podien incloure’s en la donació i concessió
feta pel Sr. Rei a En Joan el 1431, malgrat que estigués compresa dintre dels termes generals
de la ciutat de Dénia i el nom de termes del qual parla la donació es volgués eixamplar
als generals, i que no és així, ja que deuen entendre’s les concessions reials en sentit estret.
I, com que abans de 1431, data del Reial Privilegi, i en el de 1425, ja posseïa el lloc de
Pàmies i el seu terme Joan Despont, com a vertader amo i, en representació de tal cosa, ho
va vendre a Joan Dabellas i aquest com a comprador, adquirí el seu domini i en prengué
possessió, i se l’estimà i tractà pels sarraïns que l’habitaven com legítim propietari, prestantli el jurament de fidelitat i homenatge...”
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Una notícia aïllada de 1453 45 ens informa que era senyor de Pamis Jaume del Bosc i
que donà aquesta alqueria al seu fill Lluís Carbonell, també anomenat Francesc del Bosc,
qui testà el 1486. Fa pensar que siga la mateixa família, que a principis d’aquest segle, sent
ciutadans de Xàtiva, foren senyors del Verger.

S’agreugen els problemes
Marquesos de Guadalest i branca secundària de la família dels almiralls d’Aragó,
títol que heretaren al segle XVI, els Cardona gaudiren de la protecció reial front els seus
embolics permanents en baralles legals amb els seus creditors, a causa dels censals pendents
-un mínim de dènou el 1486-, entre els quals s’incloïen nobles, ciutadans urbans de
Barcelona, Lleida o Girona i algunes institucions de València, com ara l’Hospital dels Sants
Innocents d’aquesta ciutat; el propi rei, a través del batle general del regne, Joan Mercader,
va litigar el 1426, el 1432 i el 1433 contra n’Hug, reclamant-li 1.000 sous anuals de les
rendes d’Ondara, el pagament del qual es demorà nou anys gràcies a les martingales legals
del notari senyorial Jaume Vidal 46; també el seu secretari, Francesc d’Arinyó, arribà a ferse amb la senyoria d’Ondara per l’impagament de 12.000 florins que li adeutava N’Hug
47
(“Pere Romeu, en lo dit nom [de Francesc d’Arinyó], anà al lloch de Ondara e rebé la
real possessió o quasi del lloch e castell, e manà al batle, alamí, jurats e aljama del dit lloch
que haguessen e rebessen per senyor de aquell, axí com havien e tenien lo dit don Hugo”).
Immers en un interminable cercle de reclamacions i nous deutes -sembla que només se’n
liquidarien uns pocs d’aquests deutes-, N’Hug de Cardona recorregué a préstecs facilitats
pels seus súbdits d’Ondara, encapçalats per l’alamí Debigalip Sulexen i el seu fill Çait
Barberí, que ho havia estat el 1405 i ho seria novament el 1413 48, i a cises durant cinc
anys, concedides per les corts de 1438, prorrogades per huit anys més en les corts de 1446,
que li permeterien recaptar entre 1.200-1.300 sous cada any entre Ondara i Benimasmut,
labor que confia a arrendadors a canvi de sumes negociades i escripturades (el 30 de
gener de 1462, Joana de Cardona arrenda Ondara per 1.260 sous) 49. Les embestides dels
creditors al maig de 1462 fan que Hug i l’aljama d’Ondara es comprometen a restituir
al mercader venecià Jacobo Miayi 3.540 sous, corresponents al preu de 300 quintars de
pansa que li van vendre, però que no havia estat possible lliurar-li ������������������������
“�����������������������
per causa e rahó de la
sterilitat cremà e destroui la major part de les vinyes, en tal forma que en lo dit any no’s
poch fer pansa alguna ne en l’any present se’n pot fer.��”� 50
La progressiva substitució dels arrendaments en espècie per diners sembla que va
45

PASCUAL, V., Algo de toponimia setabense, Anales del Centro de Cultura Valenciana, t. X,
1949, p. 130.
46
ARV, Governació, 2.236, 3ª mà, f. 44.
47
Hug de Cardona, op. cit., p. 95.
48
ARV: Compte de Çayt Barberí, alamí d’Ondara del any MCCCC tretze (1413), Mestre Racional, nº 12533; i Reconeixement que fa el duc reial de Gandia de 200 sous a Çait Barberí, alamí del
lloc d’Ondara, en concepte de sou, Mestre Racional, nº 9568, fol. 229, 22 de juny de 1405.
49
Hug de Cardona, op. cit., p. 20.
50
Ibidem, p. 41.
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estimular un major nivell de despesa per part de la noblesa que, amb els seus ingressos en
disminució, no en tenien prou per sostenir el nivell de vida al qual s’havien acostumat. El
duc de Cardona adduiria que els embargaments excessius contra les propietats dels seus
vassalls els obligaria a abandonar les seues terres, i que si el rei ordenava que es compliren
aquests embargaments, ell mateix s’encarregaria que foren portats a cap amb moderació
i segons el seu criteri. L’èxit del duc i les seues aljames en l’evasió dels creditors es pot
atribuir al fet que el duc era, tal com el cavaller Francí Crespí va lamentar en la seua
frustració, una “persona potent” 51.

Tolerància religiosa
En aquestes circumstàncies, els Cardona practicaren una àmplia tolerància envers les
tradicions islàmiques, actitud que compartien amb altres senyors feudals interessats a
acontentar i atreure els seus camperols. Aquesta permissivitat, que incloïa el manteniment
de mesquites a Ondara i Guadalest -mesquita santuari d’Atzaneta, tomba del místic
sufí Sid-bono al Kuzafi i destinació de pelegrinatges clandestines-, dugué a En Sanç de
Cardona davant la Inquisició a mitjans del segle XVI 52. La vida dels mudèjars a les viles
senyorials, on sumaven la majoria -com a Ondara-, els proporcionava un refugi front la
presència cristiana agressiva i en expansió. Per a la majoria d’ells, la llibertat religiosa, així
assegurada, era una compensació suficient per a la càrrega més pesada de les obligacions
senyorials.
No ha de sorprendre que els centres d’aprenentatge islàmic estigueren localitzats en
pobles rurals i no en moreries urbanes. Quasi tots els musulmans que viatjaven a Almeria,
Orà, Tunis i Granada, amb el propòsit d’estudiar la llengua aràbiga i el dret islàmic,
procedien de terres senyorials. Un d’ells, Cuayet Batora, d’Ondara, es trobava al gener de
1480 estudiant a Tunis 53. La població mudèjar necessitava de la mediació d’homes lletrats,
els ulemes, i entesos en jurisprudència, els fiqh, que pogueren llegir i interpretar l’Alcorà
escrit en llengua aràbiga clàssica, diferent del dialecte àrab que es parlava als carrers del
poble, així com d’escoles on s’ensenyara als joves la cultura aràbiga. La documentació
del regnat de Ferran el Catòlic, monarca que va seguir la política de tolerància dels seus
antecessors envers els musulmans valencians, conté referències d’escoles en actiu a Ondara
54
, on exercia l’alfaquí Abdallà, una tasca per a la qual estava ben preparat després de molts
anys d’estudi; però, a més d’ensenyant, aquest musulmà feia de jurisconsult, actuant com
a àrbitre o com a conseller en els litigis entre els mateixos musulmans.

Ondara, aljama rebel
Convertida en el principal nucli musulmà de la comarca, Ondara va sostindre una
51
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certa activitat en el frau i contraban d’armes a través del port de Dénia. Al juliol de 1451
foren detinguts i multats amb 550 sous Azmet Aduqueych i Abrassim Velentí, musulmans
d’Ondara, perquè “foren atrobats que ab lurs besties portaven certs costats de arroç, del
dit loch de Ondara a la vila de Denia, dins los quals anaven certes cotes de malla, per
portar aquelles en terres de moros” 55, així com en el rescat de captius nord-africans i en
la protecció de fugitius. El 1493, la població local arribà a enfrontar-se violentament als
funcionaris reials que pretenien capturar a un delinqüent mudèjar que havia buscat refugi
dins la mesquita del nostre poble. Sobre aquest afer, hi ha un document que ens ofereix
una curiosa aproximació a la sensibilitat dels mudèjars ondarencs en matèria de fe, un
aspecte essencial de la seua vida en el qual no se suportava gens fàcilment la interferència
cristiana: “Els moros, alamins, jurats i tot el poble van llançar pedres i teules dels terrats,
i amb llances i arcs desitjaven i intentaven danyar-vos -al lloctinent del governador- i
als vostres ministres […] feren una gran resistència en contra vostra, pertorbant-vos i
impedint la captura d’un convicte” 56.

La figura d’Abdallà de Tunis
El personatge musulmà més notable dels rescatats per l’aljama d’Ondara fou
��������������
l’alfaquí
Abdallà Alfaqui, originari de Trípoli. Les activitats d’aquest Abdallà suggereixen una xarxa
de comunicacions i consultes entre els jutges i juristes musulmans del Regne. ����������
Mentre va
estar a València, Abdalla va trobar-se amb l’alfaquí de Manises i van discutir sobre dret
islàmic. Aquest, aleshores, el va convidar en una ocasió a sopar a Manises. També era amic
del cadi de Benaguasil i va hostatjar-se a casa seua. A Riba-roja de Túria, Abdallà va actuar
com a consultor matrimonial d’una parella infeliç. Feia classes a les escoles alcoràniques
d’Ondara, Oliva i altres llocs. A Oliva conferenciava amb l’alfaquí i “llegia en la dita
moreria”; més interessant encara, amb l’alfaquí de Paterna va intercanviar llibres aràbics.
La carrera d’Abdallà, probablement, va ser un poc més penosa que la de molts juristes,
ja que havia de vagar demanant almoina per pagar-li a l’aljama d’Ondara el cost del seu
rescat. No obstant això, podia anar “entre alfaquins d’aquest Regne demanant per amor
a Déu”, perquè hi havia canals establerts de comunicació entre els instruïts i perquè ell
mateix era “un home de sciència.”
La carrera d’Abdallà també demostra que els mudèjars, en conjunt, respectaven i tenien
en compte les opinions dels homes savis i sants. Abdallà fou conegut pels musulmans de
tot el Regne i es guanyà la reputació de dur una vida de sant. El cadi de Xàtiva, la moreria
més gran del Regne, va explicar per què ell i l’aljama desitjaven que Abdallà fóra el seu
jurista: “es molt bon moro [...] molt bon home e molt oracioner”, tant que, després de la
mort de l’alfaquí de Xàtiva, “per la bona fama, vida e saber del dit Abdallà”, aquest fou
el candidat unànime a succeir-lo. El prestigi d’Abdallà, un foraster i, tècnicament, un
esclau, procedia del seu domini de la tradició religiosa i legal i de la santedat de les seua
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vida 57. També des del bàndol cristià es van fer comentaris enigmàtics però interessants
sobre Abdallà. Quan els clients cristians d’un hostal i alguns musulmans que s’hostatjaven
allí van presentar Abdallà a uns homes cristians com a alfaquí, aquests van remarcar,
aparentment de broma, que “és negre e pot ésser alfaquí”. Atesa la similitud entre els
musulmans i cristians ibèrics pel que fa al color de la pell, la referència a la pigmentació
més obscura d’Abdallà, com si formara part d’un estereotip estés sobre els alfaquins de
València, potser deixa entreveure un fenomen més general de líders religiosos mudèjars
amb orígens magribins 58. Segons ha esbrinat Rosa Seser, altres personatges que adquiriren
un cert nom en l’àmbit religiós local a finals de segle forem Mahomat Rachlir, un santó,
i Alí Zacaria, considerat com a “moro sanct”; cal ressenyar també en el camp de la sanitat
un metge o curandero mudèjar, de qui s’ignora el nom, i de qui vindria la frase “l’engüent
del moro d’Ondara”, citat en un document de 1466 59.

Unes relacions inestables
Reprenent les relacions entre la comunitat mudèjar d’Ondara i les autoritats cristianes,
s’ha de dir que, en altres casos, els mudèjars locals s’inhibien quan es posava en dubte
la seua lleialtat a l’ordre establert; per exemple, al setembre de 1500, quan els corsaris
magribins, després d’atacar Calp, deixaren “algunes scoltes e adalids [espies] perquè ab
millor seguretat los dits moros puixen venir e tornar en les dites parts” 60, i un d’aquests
fou capturat a Ondara pels homes del senyor local, provant-se que els mudèjars d’Ondara
no havien estat implicats específicament en l’afer.
Respecte a la intervenció dels estaments judicials cristians en els conflictes entre
aquests i els musulmans, cal assenyalar que, encara que en el segle XIII les acusacions de
cristians contra musulmans eren ateses en tribunals islàmics, durant el regnat de Ferran
s’hi establí el procediment per jutjar tots els conflictes entre musulmans i cristians en
tribunals cristians, d’acord amb els Furs, una jurisdicció assignada al governador general
del Regne, tot i que els cadis locals mantenien una jurisdicció de primera instància en
assumptes de menor entitat. Es coneix una sentència, 61 datada el 8 de febrer de 1496,
adoptada per l’esmentat governador, on es dictamina un litigi entre l’aljama d’Ondara i
un ciutadà cristià, favorable a la primera.

La llengua i la religió dels mudèjars ondarencs
En quina llengua parlaven els pobladors no cristians d’Ondara? Seguint els testimonis
documentals aportats per Meyerson, sembla indiscutible que els “mudèjars parlaven i
escrivien aràbic”, tan clarament com que, en ocasions puntuals i en determinats llocs
57
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-Ondara en seria un bon exemple-, per raó de necessitat i del contacte diari amb veïns
cristians del poble, que parlaven romanç valencià, amb els quals treballaven, mercadejaven
i arribaven a compartir negocis, es generava una situació de bilingüisme, en la qual,
juntament amb la llengua pròpia, els mudèjars del poble parlarien un valencià amb accent
i sintaxi imperfectes. Així, el procés d’aculturació propiciat per les autoritats cristianes
topava amb la resistència radical dels musulmans que, en cap supòsit, estaven disposats a
renegar de la seua llengua i religió. Un dels pocs casos coneguts de conversió al cristianisme
es donà a Ondara, en la persona de Miquel Crestià 62, de qui no es coneix altra cosa que el
nom. Hi havia poderoses raons socials per refusar la conversió. El convers, sembla, entrava
en una espècie de terra de ningú, no sent membre de ple dret, ni de la societat cristiana ni
de la musulmana.
Que ens queda d’aquest període, arqueològicament parlant? En el ja citat informe de
Joaquim Bolufer, sobre l’excavació efectuada al pati del convent, es diu el següent:
“Les estructures i el nivell de reompliment-abocador d’època baix-medieval és la fase millor
i més clarament documentada, sent alhora la que presenta un major interés. Es tracta de
terres argilenques fosques amb abundants restes orgàniques i blocs calcaris. Tots aquests
diversos elements, si bé ens mostren l’ocupació d’aquest lloc en època baix-medieval
(probablement durant la segona meitat del segle XIV), no ens permeten però, especificar
la funció o tipus d’assentament que, a tall d’hipòtesi i, basant-nos en la presència d’algunes
escòries ceràmiques i algun fragment de teula no ben cuita, potser puga ser relacionat amb
alguna teulera, més encara si parem esment en la seua ubicació, pròxima al riu, i en una
zona marginal de la vila.
Un altre aspecte que voldríem destacar és el conjunt ceràmic recuperat, molt fragmentat,
però que quasi amb certesa podem considerar MUDÈJAR, tal com sembla indicar l’alt
percentatge de terrisses comunes, així com la tipologia de moltes d’elles, clarament
relacionables amb els conjunts ceràmics ANDALUSÍS”.

L’atenció religiosa als pobladors cristians
El coneixement de la història eclesiàstica de molt municipis valencians, entre ells el
d’Ondara, resulta especialment complicada pel que fa a l’edat mitjana, per la desaparició
dels fons documentals eclesiàstics. Un dels personatges que va poder consultar i obtindre
informació d’aquests papers fou l’arquebisbe de València, Francisco Fabián y Fuero, qui
el 1791 va rebre l’encàrrec del comte de Floridablanca d’elaborar un complet informe
sobre la diòcesi valentina. El fruit del seu treball, que es conserva inèdit en el Ministeri
d’Afers Exteriors, ha estat desvetlat recentment per Joan Ivars 63. Pel que fa a Ondara,
diu que “Havía ya yglesia en este pueblo en el año mil trescientos cuarenta i cinco, en
que se concedió licencia a Margarita, muger de Berenguer Sirera para que el hijo o hija
que ella pariere, pudiese ser bautizado en dicha capilla. En mil trescientos cuarenta i
ocho se fundó en ella una capellanía o beneficio con invocación de Santa María; en mil
62
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trescientos sesenta i ocho, a instancias de Bernardo Bonastre, se mandó al rector de Denia,
que lo era también de Ondara, que no perturbase en los días de domingo el asperges
(‘Melodia curta sobre versets de salm o algun altre text litúrgic, que comença amb la frase
llatina asperges me, i segueix amb l’aspersió de l’aigua beneïda’) i bendición del pan. Fue
vicaría temporal i anexo de Denia hasta el año mil quinientos treinta i cuatro en que se
dismembró de dicha ciudad...”, una informació de gran valor que ens permet arribar a
certes conclusions: que al voltant de 1340, cent anys després de la conquesta, a Ondara ja
hi havia colons cristians, que aquests ja hi rebien assistència religiosa del rector de Dénia,
i que l’anomenada “yglesia” no era més que la capella que altres documents coetanis situen
dintre del castell, amb un tamany suficient per a albergar la feligresia cristiana, composta
per unes setze famílies que s’incrementarien a la trentena en el segle següent, una xifra que
no se superaria fins els anys 20 del segle XVII.

Senyors de sang reial
L’infant Pere d’Aragó i Nàpols (1305-1381)
Era fill del rei Jaume II d’Aragó i de la seua Na Blanca de Nàpols. Nascut el 1305, era
jove quan va esdevenir comte, ja que el 1322 va rebre del seu pare el rei Jaume II el comtat
de Ribargorça al Regne d’Aragó i el comtat de Gandia al Regne de València; el 1325 va
aconseguir el comtat d’Empúries, per la permuta del comtat amb N’Hug de Cardona,
a canvi de la vila de Pego i els castells de Xaló i Laguar al Regne de València; més tard,
en 1341 va bescanviar el comtat d’Empúries pel de Prades amb el seu germà En Ramon
Berenguer.
El cronista Ramon Muntaner diu que era un home “molt graciós e savi senyor e molt
soptil, dels pus soptils del món”, de fina sensibilitat i d’esperit delicat. Hi ha qui pensa
que era el fill preferit del rei Jaume II, el qual el nomenaria procurador general. Va servir
el rei Alfons IV, qui el nomenà senescal –‘gran oficial del palau d’un sobirà’- de Catalunya;
va ser ambaixador davant del rei de França, Felip de Valois. Al maig de 1331 es va casar
a Castelló d’Empúries amb Joana, filla de Gastó, I comte de Foix. Va ser conseller del rei
Pere IV i hàbil diplomàtic; va comandar les hosts que van conquerir Mallorca el 1343;
aquest mateix rei va confiar al seu oncle la lloctinència general dels regnes, quan el 1345
va marxar a Sardenya.
El 1322 va comprar per 100.000 sous els senyorius que l’almirall Bernat de Sarrià
tenia a la Marina, prenent-los en morir aquest. Va rebre del seu pare les valls de Gallinera
i Bairén, incloses les poblacions de Gandia, Beniopa, Benipeixcar, Dénia, Ondara, Xàbia i
Algar. En morir la seua muller va prendre l’hàbit de Sant Francesc al convent de Barcelona;
ja com a fra Pere, va acompanyar al Papa Urbà V fins a Roma, amb l’intent de posar fi
al Cisma d’Occident, guanyant-se fama de sant pel seu misticisme. Va morir molt ancià
a Pisa el 4 de novembre de 1381, quan anava camí de Roma. Les seues despulles van ser
soterrades al convent de Sant Francesc de la ciutat de València, en la que va ser la tomba
dels ducs de Gandia i, després, dels marquesos de Guadalest.
Del seu matrimoni amb Joana de Foix va tindre quatre fills, d’entre els quals destacarem
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al primogènit N’Alfons, hereu dels comtats de Ribagorça i Dénia, marqués de Villena, I
duc de Gandia i senyor d’Ondara.
N’Alfons d’Aragó i Foix (1332-1412)
Alfons d’Aragó i Foix, fill primogènit de l’infant Pere d’Aragó, va ser anomenat el
Vell per diferenciar-lo del seu fill, Alfons el Jove. Va ser comte de Dénia, per donació
del rei Pere IV d’Aragó en 1356; marqués de Villena, per concessió del rei Juan I de
Castella; conestable de Castella el 1382; senescal de Catalunya i majordom del rei Alfons
IV d’Aragó, i I duc de Gandia, per concessió del rei Martí l’Humà en 1399.
Va nàixer a Gandia el 1332, on es va criar, fins que amb dotze anys va entrar en la
cort reial. Va participar juntament amb son pare, l’infant Pere, en la Guerra de la Unió
al Regne de València; va participar el 1355, juntament amb una companyia d’homes
costejats per ell, en l’expedició del rei Pere IV contra Sardenya. Va acompanyar el rei Pere
IV a la cort del Pare Sant, a Avinyó, per concertar la pau amb els genovesos, i allà va ser
armat cavaller pel rei i nomenat I comte de Dénia.
El comtat de Dénia abastava els termes de Dénia, Xàbia, Calp, Altea, les Valls de
Zeta, Travadell i Confrides, amb els llocs de Callosa, Algar, Albalat, Almaçerof, Castell,
Finestrat, Relleu, Tàrbena i Xirles, on exercia tota la jurisdicció alta i baixa, mer i mixt
imperi, però amb la condició de què les terres retornarien al patrimoni reial si faltava la
successió masculina.
En les guerres entre la Corona d’Aragó i el Regne de Castella, va ser nomenat capità
general pel rei, amb la tasca encomanada de defensar la meitat sud del Regne de València
a partir del riu Xúquer, i va conquerir la ciutat d’Alacant que havia estat ocupada pels
castellans. Després, va anar a Aragó, a la ciutat de Borja, i va ser testimoni de la pau
signada entre els dos reis el 18 de maig de 1361. Represa la guerra, el rei el nomenà capità i
lloctinent general del Regne de València i va preparar la resistència de la ciutat de València
al setge del rei castellà. També va estar present en la signatura de la pau de Morvedre en
1363 i accedí a casar el seu fill major amb Leonor, filla del comte de Trastámara. Després,
va realitzar una incursió pel Regne de Castella i va recórrer les terres de la Manxa, prenent
la vila d’Aiora i els llocs de Jalance, Confrides, Zarra, Jarafuel, Teresa i Palacios, que el rei li
va vendre en 1364, com a pagament dels 15.000 florins que li havia prestat. Va participar
a les batalles d’Oriola i Alcublas, on va véncer el mestre d’Alcántara i va impedir que
socorregueren Morvedre (Sagunt), en poder dels castellans.
Després, en la Guerra Civil castellana entre el rei Pedro I Cruel i el seu germanastre
Enrique de Trastámara, va participar a favor del segon amb 1000 infants i 300 cavallers,
apoderant-se de la vila de Calahorra i la ciutat de Burgos en 1366. Agraït per aquesta
acció, Enrique li va concedir tota la terra que havia pertangut al noble Don Juan Manuel,
amb el títol de marqués de Villena. El 3 d’abril de 1367, a la batalla de Nájera va ser
fet presoner pels francesos i va haver de pagar 150.000 dobles castellanes com a rescat.
Va ajudar novament Enrique de Trastámara en la guerra contra Pedro I fins la seua fi a
Montiel en 1369. Va participar en les guerres entre els regnes de Castella i Portugal; el
rei castellà Juan I el va nomenar conestable de Castella i va ser tutor del rei Enrique III
durant la minoria d’edat; aquest mateix rei, més tard, li va concedir el títol de conestable
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de Castella i el marquesat de Villena.
Alfons d’Aragó es va retirar al Regne de València; a la mort del rei Joan d’Aragó,
la reina vídua, Maria de Luna, el va nomenar lloctinent i capità general del Regne de
València fins l’arribada del nou rei Martí l’Humà. Va jurar fidelitat al rei Martí d’Aragó
i al seu fill Martí, rei de Sicília; a les Corts de Saragossa, el 13 d’abril de 1399, el rei
Martí el va nomenar duc de Gandia. A la mort del rei Martí l’Humà, va proposar la seua
candidatura a monarca de la Corona d’Aragó, enviant un manifest a les Corts catalanes el
2 de setembre de 1410, però abans que es resolgués l’interregne, va morir a Gandia el 5
de gener de 1412 a l’edat de 80 anys.
Casat el 1355 amb Na Violant d’Arenós, filla de Don Gonzalo Ximénez d’Arenós i
Doña Alda Vélez, va tindre quatre fills del seu matrimoni: Jaume, Alfons, Pere, Joana,
Leonor i Violant. Joana d’Aragó i Arenós, quarta dels sis fills i filles d’En Joan d’Aragó i
Na Violant d’Arenós, es va casar en 1390 amb Joan Ramon Folc de Cardona II, comte de
Cardona. El llinatge dels Folch de Cardona corresponia a una de les principals famílies de
barons catalans, que van donar, a través de cinc-cents anys d’història de la Corona d’Aragó,
una munió de guerrers i almiralls, abats i bisbes, diplomàtics i consellers dels reis. Na
Joana va ser senyora de les Valls de Gallinera i d’Ebo. D’aquest matrimoni descendeixen
els ducs de Cardona i Segorbe, pel fill primogènit, i els marquesos de Guadalest i senyor
d’Ondara, pel fill segon.

Els Cardona, amos i senyors d’Ondara
N’Hug de Cardona i de Gandia (1405-1470)
N’Hug de Cardona i de Gandia, dit el Navarrés, I Senyor de Guadalest, era el segon
fill del comte de Cardona En Joan Ramon Folc I i de Na Joana d’Aragó i de Gandia.
Segons Escolano, “el segundo, llamado Ugo, como prohijado y nieto que era del Duque
Real de Gandía, heredó los estados del Reyno de Valencia, excepto los de feudo, que essos
fueron devueltos a la Corona Real por defecto de varón.”
El 1412, en morir el seu avi matern Alfons el Vell, I duc de Gandia, va heretar la
senyoria del castell i el lloc d’Ondara, que el duc havia adquirit a mossén En Lluc de
Bonastre, cavaller del seu propi seguici, i alguns llocs de l’horta de Gandia (el Reial,
Benipeixcar, l’Alqueria Nova, Beniopa, Alcodar i Beniquena); mes tard va rebre de sa
mare les poblacions de Calassanç i Sanui a la Ribagorça, i les de Guadalest i Confrides a
la Marina, de les que va ser el primer senyor, així com també les viles de Calassanç i Sanui
a la Ribagorça aragonesa.
El 1427 es va casar amb Doña Blanca de Navarra, filla de Jean de Bearne, I baró de
Beorlegui, I vescomte d’Arberoa, governador de Lourdes, i de Joana de Navarra, senyora
de les poblacions navarreses de Caparroso, Aézcoa, Carazar i Caseda, i filla natural del
rei Carlos II de Navarra; per això se’l coneix com el Navarrés. El matrimoni va tindre un
fill anomenat Joan i una filla anomenada Joana. El traspàs sobtat de Blanca, el forçarà a
contreure unes segones núpcies amb Joana, també Cardona per part de mare –sembla
que era cosina d’Hug-, en la capella o esglesiola de Benimasmut, llogaret mudèjar proper
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a Ondara, del qual n’era propietària. Aquest segon casament li reportarà quatre fills més:
Onofre, Beatriu, Maria i Joana.
En Joan de Cardona i de Navarra (1430-1502)
En Joan de Cardona i de Navarra fou II baró de Guadalest, Confrides i senyor d’Ondara
des de 1470, a més de primer almirall d’Aragó, i per successió materna, senyor de la vila
de Caparroso al Regne de Navarra. El 1457 entrà al servei del príncep de Viana, el seu
oncle Carles, com a majordom i secretari, al qual va servir en el conflicte que l’enfrontà
amb el seu pare Joan II d’Aragó, i va negociar com a secretari el casament del príncep de
Viana amb la princesa Isabel de Castella. En paraules d’Escolano:
“Don Iuan en las dissensiones que tuvieron Don Carlos Principe de Navarra, y el Rey Don
Iuan su padre; (pretendiendo el hijo, que pues era muerta su madre la Reyna, le pertenecia
el reynar, y no al padre,) siguió la boz y parcialidad del Príncipe, por serle primo, y así se
huvo de salir del Reyno de Valencia, que era del Rey Don Iuan: y posponiendo la hazienda
a la mistad y parentesco; acogiendose a Castilla, casó con Doña María Fajardo, hija de Don
Pedro Fajardo Adelantado de Murcia. Apenas salió de nuestro Reyno, que el Rey de Aragón
le quitó los estados que tenía enel, y hizo merced a un su hermano bastardo, llamado Don
Nofre de Cardona: y rebolviendose en guerras los Reyes de Aragón y Castilla, entraron de
mano armada el Adelantado y Don Iuan, y se apoderaron de lo que era suyo, echando al
Don Nofre: pero compuestas aquellas discordias de los reyes, el de Aragón hizo merced a
Don Iuan de olvidar el desgusto passado, y dexarle en su pacifica possesión.”

A la mort del príncep de Viana el 1461, va continuar la lluita contra Joan II, primer,
al servei del rei Enric IV de Castella, elegit rei dels catalans per les Corts catalanes, i el
1463 va ser un dels representants del rei castellà en l’acord de Baiona entre Enric IV de
Castella i el rei Lluís XI de França, pel qual Enric IV de Castella renunciava al tron de
Catalunya.
Impetuós com el seu pare 64, s’embranca el 1462 en una guerra privada, amb el suport
del seu cosí germà Jaume Cardona, contra Joan de Mompalau, senyor de Pedreguer, i
Ramon de Sifre, senyor de Benidoleig, fet que els suposà a ambdós una denúncia del
procurador fiscal del rei (Al Real, a Ondara i Benimasmut “se fan molts ajusts de gents
d’armes, axí de peu com de cavall [...] per los dits nobles don Hugo de Cardona e dona
Johana, muller de aquell, e per los officials que en aquells dits lochs tenen”).
En Joan de Cardona es va retirar al Regne de València i el 1464 va oferir els seus serveis
al nou rei dels catalans, el conestable Pere de Portugal; eixe mateix any es va casar amb
Doña Maria Fajardo i de Quesada, filla de l’adelantado de Múrcia Don Alonso Yáñez
Fajardo, i va crear moltes dificultats al rei Joan II, ja que comptava amb el suport del seu
sogre i altres magnats castellans enemics del rei d’Aragó, qui va haver de vindre al Regne
de València per tal de sotmetre Joan de Cardona; com que no ho va poder aconseguir, al
final va haver de pactar amb ell el 1467. A partir de 1468 va lliurar una batalla acarnissada
per ocupar els drets i possessions familiars amb son pare, encara viu, i els seus germans, que
64

Hug de Cardona, op. cit., p. 18.
167

CAPITOL 5.indd 167

16/4/13 16:08:23

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

va obtindre el 17 d’agost de 1469 mitjançant una sentència arbitral, deixant a l’aleshores
titular, N’Hug, una pensió anual de sis mil sous sobre les rendes d’Ondara i la possibilitat
que “puixa tenir sa casa, estatge o habitació en lo dit loch o castell de Ondara 65 . El 1477
va prendre part en els bàndols nobiliaris valencians al costat dels Corella
El 1466 es casà amb Doña Maria Fajardo i Quesada, germana de Don Pedro Fajardo,
I comte de Cartagena, i filla de Don Alonso Yáñez Fajardo, adelantado mayor del Reino
de Múrcia, senyor d’Alhama, i de Doña Maria Quesada, la qual aportà 27.500 sous de
dot, entre diners en metàl.lic, aixovar domèstic, joies, ramat, etc 66. Van tenir quatre fills,
entre ells, a N’Alfons, III baró de Guadalest i hereu del patrimoni valencià, i a En Joan de
Cardona, a qui va deixar les seues terres de Navarra. En Joan va morir a Ondara el 1502,
poc temps després de vendre els seus dominis de l’horta de Gandia als Borja per un deute
censal impossible d’assumir.

65
66

Ibidem, p. 42.
ARV, Processos de Madrid, lletra S, núm. 11, ps. 76-89.
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5.3 EL SEGLE XVI
Ondara, població del marquesat
Tot sembla indicar que en el trànsit del segles XV al XVI, els marquesos de Dénia,
que ho eren per privilegi obtingut el 1487, gràcies a la influència dels Sandoval en la
cort castellana, obtingueren, en detriment dels Cardona, les atribucions inherents a l’alta
jurisdicció criminal sobre els contenciosos i litigis d’Ondara, mentre que l’alfonsina ,
relativa a la criminal baixa i la civil plena, va quedar reservada als senyors del poble: “tenia
lo señor de Ondara la jurisdicció civil, que la suprema se la guarda el señor duch de Lerma
com a marqués de Denia” .

Mapa del terme general de Dénia, elaborat pel professor Francesc Torres Faus.



Des de les corts de 1329-30 de València, la senyoria territorial d’Ondara es regia per la jurisdicció
civil, coneguda com “alfonsina” –que facultava el senyor a resoldre els afers judicials locals menors- pel nom del rei Alfons IV el Benigne, sempre que la població mantinguera un mínim de 15
famílies assentades, i amb figures políticoadministratives diferents a les musulmanes: el justícia, els
jurats, el consell, el mostassaf, etc, de les quals ens ocuparem àmpliament més endavant.

SASTRE REUS Maria José, ALEMANY GARCÍA Salvador i MONCHO ESCRIVÀ Silvéria:
Dels moriscos als maulets. La Marina Alta al segle XVII, Caja de Ahorros Provincial de Alicante,
1986, p. 24.
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Tant Martí de Viciana com, en especial, Escolano , en referir-se al marquesat de
Dénia, assenyalen que “Tambien es de la jurisdicción de Denia la villa de Ondara que es
de los Cardona, Marqueses de Guadalete [...] y Pamies de los Vivas”. Més endavant , s’hi
refereix en els següents termes: “Además de la ciudad de Dénia y de la villa de Ondara
hay en este recinto catorce pueblos”. La consideració de villa, atribuïda a Ondara, un
graó per damunt de lloc, resulta sorprenent, doncs la concessió d’aquest títol sempre s’ha
atribuït al primer rei Borbó, Felip V, acabada ja la Guerra de Successió, dos-cents anys
més tard, un privilegi que, a hores d’ara, encara no hi ha aparegut. Així, l’atribut de vila
vindria a reconèixer la seua importància demogràfica i econòmica al si del marquesat,
inferior a Dénia i Xàbia, però molt superior a la resta dels catorze pobles i llocs d’aquesta
demarcació, refrendada en molts documents, com ara en el Delmari de la fillola d’Ondara
i els seus llocs (1579-1583).
La pertinença d’Ondara al marquesat de Dénia no sols significava dependre d’aquesta
en els afers judicials criminals de gran envergadura, sinó també l’obligació de col.laborar
econòmicament en la conservació i reparació “de los muros, torres y valladares de la
ciudad y castillo, que también a expensas del término general debía estar bien provisto
de armas, artillería y municiones” . La ciutat de Dénia, com a cap i fortalesa principal
del marquesat, tenia, des de la conquesta, el dret a reunir els representants de tots els
pobles del terme general, o els seus senyors, per a votar la imposició i el repartiment d’una
contribució en reunions que, generalment, se celebraven una vegada a l’any.

Descens i recuperació
En termes absoluts, Ondara va perdre població entre 1502 i 1602; en concret, un 6,5
%, passant durant aquest període de temps de 135 veïns a 129. Tot i això, el suau descens
no és uniforme al llarg de la centúria, sinó que presenta dos períodes ben diferenciats:
a) Entre 1502 i 1563, la població total sofreix una forta disminució del 34 %. Per
col.lectius, és la majoria musulmana la que absorbeix pràcticament tot el descens, i això
s’explica per diverses raons: la Guerra de les Germanies, el bateig forçós a què van ser
sotmesos durant el conflicte agermanat, l’emigració cap a Berberia fins 1560 –denunciada
per En Sanç de Cardona, senyor d’Ondara aleshores- i la crisi econòmica que s’allarga
més allà de la primera mitat del segle: així, el delme eclesiàstic del “pa i el vi”, un certer
indicador de la situació econòmica de cada moment, va deixar d’arrendar-se en 42 dels
primers 63 anys del segle, i quan va ser subhastat, el producte se situà en xifres modestes:
un mínim de 125 lliures anuals el 1502 i un màxim de 180 lliures el 1558.
b) Entre 1563-1609, a l’igual que a tota la Península i a tot el món mediterrani
(Braudel), l’augment és notable, un 29 %, imputable també a la majoria morisca.
L’evolució demogràfica apuntada s’explica per una sèrie de factors de difícil quantificació:
una nupcialitat plena, front a un important celibat entre els cristians vells, ��������������
una natalitat


ESCOLANO: Historia General de Valencia, 1878, t. II, ps. 58-59.
Ibidem, ps. 208-209.

Chabás: 1972, II, p. 167.
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alta entre els moriscos (Lapeyre llança la hipòtesi d’un 45 per mil), l’arribada de granadins
a terres valencianes a partir de 1571 fugint de la repressió, una conjuntura econòmica
molt favorable (el 1567, l’arrendament del “pa i el vi” arranca amb 447 lliures i acaba el
segle amb 1.185 lliures, quasi deu vegades més que a principis de segle),��������������������
l’arribada de nous
moriscos atrets per la fama de personatges permissius que tenien els diferents marquesos
de Guadalest i que els costà més d’un disgust amb la Inquisició.
L’evolució per comunitats  que reproduïm més avall presenta els següents apunts: la
comunitat mudèjar/morisca arranca el nou segle amb 121 focs, baixa i es manté en 8093 focs quasi tot el segle, per remuntar als 129 focs de 1602 en els darrers anys del segle
XVI i primers del XVII, és a dir, incrementa mínimament els seus efectius. Pel que fa al
col.lectiu de cristians vells, el seu número anà variant al llarg del segle, sense perdre el
seu caràcter residual: 17, 17, 22 i 13 focs. Si comparem el llistat de 1502 (document de
presa de possessió d’Alfons de Cardona, estudiat a consciència per Rosa Seser) amb el del
morabatí de 1404, s’observa un complet recanvi de les famílies: en les cristianes, amb el
solitari manteniment del cognom Gavilà, que passaria per ser el llinatge ondarenc actual
de més antiguitat, i en les musulmanes, que conservaren només una desena de cognoms,
el que reforça la idea del gran flux migratori existent en aquell temps, amb famílies que
vénen i d’altres que se’n van d’Ondara cap a poblacions de la rodalia i a llocs més llunyans,
a la recerca de les millors condicions de vida que oferien uns senyors respecte d’altres . En
el recompte de 1574, els llinatges cristians més destacats són els de Marqués, Ferris, Carpi,
Gavilà, Millà, Ferrer i Giner:

Any
Moriscos
Cristians
Total

1502
118
17
135

1510
122
17
139

1563
73
19
92

1572
80
?
?

1574
90
22
112

1578
93
13
106

1602
129
?
?



1502: AHN (Toledo), Secció Noblesa, Osuna, lligall 581. Relació transcrita per Rosa Seser i
Pérez.
1510: ARV, Oferta dels tres braços de l’Any MDX, Reial, 514 ter.
1563: Informe sobre el desarme de los moriscos, ARV: Reial, 562,563 i 564.
1572: Cens de Jerónimo MUÑOZ (publicat per Roc CHABÁS, El Archivo, t. IV, Denia, 1890,
pp. 231-234 i 373-388.
1574: José SANCHIS SIVERA: Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de
Valencia, Valencia, 1922.
1578: ARV, Delmari d’Ondara, Vària, nº 300.
1602: Enri LAPEYRE: Geographye de l’Espagne Morisque, París, SEVPEN, 1959.
Per a l’alqueria de Pamis, Jerónimo MUÑOZ dóna 8 cases habitades el 1565-72; i FABIÁN y
FUERO (Joan IVARS: La Marina Alta, segons l’informe Fabián y Fuero, IECMA i Ajuntament de
Dénia, 2008, p. 30), 8 el 1574.

SESER PÉREZ, Rosa, op. cit., p. 342. Vegeu la seua col·laboració en el número 29 de la revista
Aguaits, La presa de possessió de la senyoria d’Ondara de l’any 1502, ps. 57-75, 2010.
171

CAPITOL 5.indd 171

16/4/13 16:08:25

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

Azmet Agela

Alí Cino

Azmet Usmen

Mahomat Aplana

Hilep Fondoqui

Alí Abdulasis

Mahomat Abdulazis

Azmet Faraig

Azmet Benaçim

Borcaya Pérez

Azmet Maixgola

Cabdon Çahar

Mahomat Bayrini

Mahomat Culeymen

Azmed Ateig

Yars Cordux

Hayez Mallorquí

Çahat Mallorquí

Cilim Abdulazis

Abduix Jabil

Abdulazis Macarri

Mahomat Calanta

Mahomat Ubequer

Mahomat Vacanet

Galip Jaffer

Azmet Company

Ubaydal Ubequer

Abdul Queri

Catdon Abdulazis

Yaye Batara

Alí Lachdar

Abcahim Hajela

Ibrahim Parri

Cilim Bentarafes

Azmet Raznayda

Çahat Taix

Ubaydal Nadir

Ubaydal Duqueyech

Çahat Rabaca

Mahomat Duleygui

Alí Yasit

Mahomat Peixquerri

Azmet Marabit

Azmet Quenden

Catdon Cascoti

Çaat Lletra

Mahomat Gagnot

Azmet Mascorro

Catdon Ano

Mahomat Baixir

Alí Veacim

Mahomat Maixgola

Çaat Veume

Mahomat Boxone

Ubaydal Parri

Mahomat Petriqui

Cilim Ubequer

Azmet Cordus

Mahomat Raqui

Noms de mudèjars de la relació de 1502.

Recapitulant, hem de concloure que el creixement demogràfic d’Ondara entre 1380
(120-130 focs) i 1602 (129 focs) va ser estèril.

Cases i carrers de traça islàmica
En l’estudi de l’arquitecte i urbanista Josep Ivars Pérez , Ondara és descrita com
un petit nucli urbà on no es donen tots els elements caracteritzadors de l’urbanisme
musulmà, que sols apareixen en poblacions de major tamany (València, Alzira, Xàtiva,
Dénia, etc.), no obstant ser idèntic el procés de formació i creixement, així com els
components socioculturals amb aquests llocs. El plànol que es detalla a continuació, dóna
una imatge bastant exacta sobre les dimensions físiques que tenia l’Ondara de finals de
segle -pràcticament idèntic al de dos-cents anys abans-, amb un nombre aproximat de
150 habitatges, on les famílies cristianes ocuparien la part alta del poble, dins o al voltant
del castell, i les musulmanes en les costeres que baixen cap a l’Alberca, en l’àrea que es
coneix com moreria. Seguint a Ivars, el que primer destaca quan penetrem en el seu casc
antic, d’origen clarament musulmà, és la irregularitat dels carrers, que no segueixen una
direcció prefixada, sinó que formen una estructura quasi laberíntica, al contrari que les


IVARS PÉREZ, Josep: Urbanisme Musulmà a la Rectoria, Revista n. 38, Instituto de Estudios
Alicantinos.
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viles cristianes, on els carrers porten a l’església o a les portes de les muralles, sinó que
constitueixen un espai que condueix a les cases; e���������������������������������������
xemples d’açò els hi tenim als carrers
Sant Cristòfol, Sant Antoni o la Roda. No
������������������������������������������������
hi ha una divisió entre carrers principals i
secundaris, tots tenen el mateix valor. Respecte als elements defensius externs, i malgrat
les paraules de R. Burns, que afimava que quan va ser conquistada per Jaume I, Ondara
“era un poble emmurallat”, cal dir que el poble no comptava amb cap recinte defensiu
que no fóra el del castell –a les darreries de la centúria, l’historiador denier Palau descrivia
aquest com “un razonable castillo quadrado, con quatro torres en sus esquinas- , sinó
que eren les pròpies cases les que, erigides de cul als afores del poble, permetien tancar la
població amb portes en els carrers principals d’accés al casc urbà.
Producte d’aquesta estructura és l’existència de carrers en cul de sac, anomenats atzucacs,
com ara el que existia fins fa poc temps al carrer Virtuts, sense eixida, impensables dins
d’una societat occidental. Els carrers de l’urbanisme islàmic, per l’absència d’espais oberts

Plànol d’Ondara al segle XVI, segons Josep Ivars.


PALAU, Marc Antoni: Diana desenterrada, Exma. Diputació d’Alacant, edició facsímil, 1975,
p. 129.
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El carrer Roda tancava el poble i, amb el seu desnivell respecte del castell, el defensava per la
banda de llevant.

Cases de trets mudèjars al carrer Sant Cristòfol.
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Planta clàssica de solars mudèjars, segons Josep Ivars.

i de perspectiva, creen un espai més capaç de ser copsat mentalment, més familiar.
Malgrat que resulta significativa i característica l’absència de places grans en les
poblacions musulmanes, cal certificar l’existència documentada de la plaça Major, com a
mínim des de 1372, coexistint amb el castell, en contra de la tesi que afirma que la plaça
no és més que el solar que va deixar el castell quan fou enderrocat. Aquest espai urbà,
a més, apareix recollit en un llistat del cobrament del delme d’Ondara de 1579, on hi
ha anotat el nom d’un veí, de nom Josep Giner, amb l’afegit “de la plassa”. La cosa més
habitual, segons Josep Ivars, són les petites places ubicades en trams més amples del carrer,
com la de Sant Antoni, o en raconades com la del carrer Sant Cristòfol; qualsevol d’elles
hi pogué albergar la soc o mercat musulmà del poble.
Adés, hem parlat del traçat dels carrers: illes i carrers són conseqüència les unes dels
altres. Per a Ivars, les illes de cases no tenen cap forma preconcebuda, i si n’hi ha alguna
cosa que les caracteritza és la irregularitat -com l’illa delimitada pels carrers Sant Antoni,
Sant Cristòfol i Virtuts, la plaça del Convent, el carrer Puríssima i la plaça Major-,
l’absència d’una forma definida i la pluralitat de formes, que fa que no existisquen dues
illes de cases iguals. De la parcel.la musulmana, cal dir que es caracteritza per l’absència
de models o patrons; formalment, és irregular, estreta i llarga, amb l’eix longitudinal paral.
lel a la façana, tot i que, de manera simultània, n’apareixen de tot tipus, sense cap forma
definida, moltes vegades fruit de l’adaptació als petits espais que queden entre parcel.les
sense edificar.
Ivars considera la casa musulmana és l’element del conjunt que més variació presenta
al llarg del temps; en canvi, la morfologia i la tipologia són més estables, amb variacions
lentes i poc perceptibles. Avui, quatre segles després de l’expulsió dels moriscos, encara
s’hi manté bàsicament el traçat urbà que ens llegaren, però de cases, en estat pur, en
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El carrer Sant Cristòfol, un carrer de traça mudèjar.

queden poques. La casa islàmica és estreta, de dimensions reduïdes, sense distribució
interior i espai multifuncional, és a dir, que pot variar segons el moment del dia –els
llits de canyís i els traspontins es traurien sols de nit- o de l’any, i es comparteix amb
altres parents casats; al fons sempre hi ha un corral, d’un tamany major que aquella.
Les úniques obertures són dues portes, una dóna al carrer i l’altra al corral; a la frontera,
poques finestres i diminutes. Les parets són de maçoneria, de pedra o rajola, preses amb
morter i sense lluir. Són d’una i dues altures, amb una coberta a un corrent de teula àrab.
El forat de la porta principal és un arc de mig punt o rebaixat, amb dovelles sense treballar,
constituint aquest arc un element imprescindible per a identificar les vivendes morisques.
En algunes cases del carrer Sant Cristòfol podem encara entreveure alguns dels elements
ressenyats. ��������������������������������������������������������������������������������
Aquest model de casa, tant constructiu com formal, ha vingut utilitzant-se fins
el segle passat. L’espai domèstic es limita a uns pocs objectes essencials : llits de canyís,
traspontins, matalassos, màrfegues i algunes tauletes.

Règim senyorial pur i dur
L’emfiteusi és la paraula clau que explica el sistema d’assentament dels nous pobladors
a Ondara i, en general, a totes les terres de domini senyorial, que perdurarà fins el segle
XIX. Bàsicament, consisteix en la cessió vitalícia o a llarg termini de parcel.les que efectua
el senyor als vassalls que volen establir-se en un lloc. Aquests s’obliguen a explotar la terra,
a canvi d’uns censos o pagaments en diners o en espècies. El senyor es reserva la propietat
directa de la terra, mentre els colons mantenen el domini útil, és a dir, poden transmetre
la terra als seus hereus o a terceres persones, però mai no arriben a ser propietaris plens.
Del que es du estudiat, no hi ha constància de tracte discriminatori, pel que es refereix
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als censos que gravaven les terres i les cases dels moriscos i dels cristians vells. Uns i altres
tenien les mateixes obligacions envers el senyor del poble. En un plet judicial de 1569,
on s’embarguen les rendes de la vall de Guadalest i la vila d’Ondara 10, figura la següent
relació de conceptes i ingressos que rebia aleshores la senyoria:

Censos per les terres i les cases, pagadors per meitats a
Regalies, satisfetes cada quatre mesos.
Forn, amb pagament mensual.
Hostal, amb pagament trimestral.
Molí, amb pagament a final d’any.
Horta de la senyoria, a satisfer per Sant Joan i Nadal.
Terç delme i alcaidia 1, a pagar per Carnestoltes i Tots Sants.
TOTAL

�����������
696
lliures
70 “
45 “
45 “
31 “
31 “
120 “
��������
1.038 lliures

El senyor d’Ondara es decanta, a l’igual que a la resta dels seus dominis, per cobrar la
renda en metàl.lic i no a través de la partició de fruits; açò serà l’origen d’alguns problemes
econòmics dels marquesos en els darrers anys del segle. Se sap que la moneda es devaluà
al llarg del segle XVI, mentre que la producció agrícola es revaloritzà i la ramaderia a
Ondara arribà a reunir la important xifra de 1.301 caps de bestiar menut 11. Però, a banda
d’aquests drets i censos que obligaven a tots per igual, els moriscos eren sotmesos a una
sèrie d’obligacions o serveis personals, com ara treballar la vinya del senyor, pagant “lo
parell de peons a rao de 3 sous, y lo peo 1 sou y 6 diners”, fer de correus, reparar el castell i
l’hostal, arreglar la casa de la senyoria, transportar béns del senyor: “paga 9 sous per portar
qualsevol càrrega, i la resta debades, així de dia com de nit”, etc, a les quals hem de sumar
les exaccions que satisfeien a l’església: el delme i les primícies.

El termòmetre econòmic del delme
Gràcies a la gentilesa del professor Manuel Ardit Lucas, de la Facultat d’Història de la
Universitat de València, coneixem les sèries d’arrendaments dels delmes majors d’Ondara
(1500-1835) explotats per l’arquebisbat de València, coneguts com “del pa [o blat] i el
10

ARV: Reial Audiència, Processos, part 2ª ap.; lletra S, exp. 198. Resulta molt recomanable la
lectura de l’estudi ja citat de Rosa Seser; en aquest, se situa l’acte de presa de possessió de Joan
Folch de Cardona i Navarra (1502) a la plaça (Major) d’Ondara, en presència de tots els vassalls,
tant els cristians com els musulmans; mentre els primers reten homenatge al nou senyor “de mans
i de boca” (el senyor pren les mans de cada vassall i, a continuació, els besa la cara), els mudejars ho
fan de “mans e de muscle” (els vassals besen les mans i el muschle esquerre del senyor). Per contra,
Alfons de Cardona jura servir els furs i privilegis del Regne de València i la Sunna i la Xara.
11
Gran Enciclopèdia Catalana: mot Ondara, p. 756. ARV: Oferta dels tres braços del any MDX,
Real, 514 ter; també en la Relaçió del Braç Militar. A l’alqueria de Vinyals se li atribueixen 188
caps de bestiar.
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vi”, amb algunes llacunes, com ara l’absència de dades durant 30 anys (1507-1522, 15291538 i 1547-1550). Segons el professor Ardit, en els esmentats anys no es va arrendar el
delme, probablement degut a collites dolentes o a conflictes socials, com la Guerra de les
Germanies, etc.
La recaptació d’aquesta imposició, que l’església arrendava al millor postor en pública
subhasta, es realitzava en lliures. Del seu estudi s’observa que en la primera meitat del
segle es va produir un increment del 22%: de 125 lliures el 1503 a 160 el 1546; durant
la segona, en paral.lel al creixement de la població, l’augment fou espectacular -només en
dotze anys no s’arrendà el delme-: un 655%, resultant de 180 lliures el 1555 per 1185 el
1600, xifra que no tornarà a donar-se fins el 1753, la qual cosa indicaria un increment
dels preus agrícoles i que els moriscos assoliren un grau elevat de productivitat.
Del delmaris dels anys 1579 a 1583 12, coneixem els productes que eren objecte de
partició per l’arquebisbat: “...la llavor, la fulla de morera per a la cria del cuc de seda –
cultivada des de les acaballes del segle XV-, el paner -és a dir, el blat, de la varietat Triticum
durum o blat dur, que usualment s’utilitzava per a fabricar sèmola per a cuscús, ocupant
l’horta disponible, per tal d’augmentar el seu rendiment-, l’ordi, la dacça 13, l’almela, la
figa, la pança, les sebes, les garrofes i l’ortalissa”, i que Ondara disposava d’almàssera. A
més, hi consten els noms i el llinatges dels pobladors cristians d’aleshores: Josep Marqués,
Miquel Ferris, Miquel Carpi, Jaume Gavilà, la Barbera -muller d’un Barber-, Josep Giner,
Josep Millà, Antoni Gavilà, Lluís Mateu, Carpi, Geroni Payà, Onofre Moya i Ausiàs
Ferrer, home de confiança del marqués.

El problema de l’aigua
En una data tan primerenca com l’any 1385, i també en diferents ocasions al llarg
del segle XV, la utilització de les aigües del riu de Benihomer o Girona ja fou motiu de
disputa entre les poblacions de la seua ribera. En aquell moment, una sentència arbitral
del tribunal de Regne, rebuda pel notari Andreu Sart, donà fi a la polèmica plantejada.
Dos segles més tard, una nova sentència dictada a Pedreguer el 7 d’abril de 1573, tenint
com a referència l’anterior, va instaurar la concòrdia entre els llocs usufructuaris de l’aigua
d’aquest riu. En l’Arxiu Històric Municipal conservem la transcripció del document
original, realitzada per Roc Chabás, de la qual reproduïm els paràgrafs de més interés.
12

ARV: Delmari de la fillola d’Ondara, Mestre Racional, 12.140, 1579-1583. El document mostra
un gran interés lingüístic, amb mots que eren habituals en la parla dels ondarencs d’aleshores:
oncle, fins, despesa, rebre, etc.
13
Aquesta dacça no guarda relació amb la planta del mateix nom -dacsa d’Índies o dacsa grossa, importada d’Amèrica i plantada a Castella el 1498. Si els llauradors valencians van aplicar el mateix
nom a les dues plantes és perquè el gra de les Índies devia presentar similituds amb l’autòcton.
Segons Garcia-Oliver, la dacsa americana s’assemblava a la dacça citada en el document per la seua
morfologia i per ser també un gra de finals de primavera i principis d’estiu; s’hi tractaria d’un cas
d’usurpació de nom. En realitat, la dacça morisca era la melca o panís negre, una varietat del sorgo,
el Sorghum durra, d’alt rendiment i gran resistència a la sequera, cultivat per les tribus presaharianes d’una banda i banda del desert, que els àrabs introduïren a al-Àndalus.
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Primera pàgina del plet sobre l’ús de les aigües del riu Girona de 1385.
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Sobre el motiu que va moure el conflicte, es diu que:
“[...] entre nosaltres dites Parts se han mogut plet questiò y diferencia en è sobre lo prendre
la aygua del riu vulgarment dit de Beniomer pera regar respectivament les terres de les ortes
de Beniarbeix, Benicasum -Benicadim-, Benimarmut, Pamies è Ondara, y per a moldre lo
moli de Beniarbeix è ahon y com han de estar los açuts pera pendre l’aygua de dit riu pera
dits efectes...”

Els personatges protagonistes del litigi foren els senyors de les poblacions enfrontades,
representats pels seus procuradors, i hi actuà d’intermediari En Joan Pujades, senyor de
Pedreguer, a través d’En Bernabeu de Borja, senyor de la baronia d’Anna.
“[...] Mosen Baltasar Vives Generòs Señor del Usch de Pamies, è Ausias ferrer Procurador
del Ylustrìsimo Señor Don Sancho de Cardona Almirant de Aragó è Marques de Guadalest
en la vila de Ondara per lo dit señor Almirant [...] è Mosen Nofre Martorell Ciutada de la
ciutat de Valencia en nom e com a Procurador del Noble Don Pere Martorell Señor dels
lochs de Beniarbeix, Beniomer y Benicasim...”

Els acords més importants a què van arribar versaven sobre el manteniment conjunt
de les infraestructures, l’arbitratge i les penalitzacions econòmiques, i la distribució de
l’aigua per tandes:
“[...] del dit açut e cequia de aquell riu al partidor antich a comuna messio dels señors
de Benimarmut, Benicadim y Beniarbeix, e de la alqueria apellada Pamies e del lloch de
Ondara pagadora prorata temporis que casen dels dits llochs e Señor de aquells que han
a pendre aygua del dit açut è cequia sien refets adobats, escurats è denetejats è enfortits
segons antigament es estat acostumat en manera que sien start forts, stables, una è tantes
vegades com mester serà è neccesari eny per tot temps.
E si per ventura en alcun temps sera contrast si lo dit açut o cequia son o no seran ben
adobats, scurats, stables stanys e forts o en altra manera no esficients, pronunciam e jutgam
que aquell contrast sia tenia dexis è determenat per dos persones del terme de Denia
elegidors per les parts...sots pena de de seixanta sous reals de Valencia si alcuna recusara o
repugnara esseri assignats.
E reba è prenga la dita aygua tenidora per quatre dies è quatre nits lo Señor de Pamies per
regar la sua terra de Pamies del rech de la dita cequia, è en apres la quarta nit a hora del
sol eixit reba la dita aygua è prenga lo Señor de Ondara, tenidora per tres dies è tres nits
per regar la sua terra de Ondara que es de reg de la dita cequia è aixi escorregudes les dites
tandes, lo Señor de Beniarbeix torn à rebre la dita aygua...”

No va ser aquest, l’únic episodi de lluita per l’ús de les aigües del riu Girona per a
usos agrícoles; unes dècades abans, al gener de 1552, l’aleshores senyor d’Ondara Sanç de
Cardona fou denunciat en els tribunals 14 pels senyors del Verger, Bertomeu Joan Vives,
i el de la Setla i Mira-rosa, Auser Duart, a compte de l’aprofitament dels recursos del riu
Na Pedrosa, denominació amb què es coneixia llavors el riu Girona.

14

AHN (Toledo), Secció Noblesa, Duc de Parcent, c. 63, D. 2, d’ú de gener de 1552.
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Una coexistència no sempre fàcil
El model de convivència que les comunitats cristiana i mudèjar havien mantingut
durant l’edat mitjana, no desproveïda de dificultats, va experimentar un canvi extrem
amb la primera Guerra de les Germanies. ������������������������������������������
Si en un principi, aquest fou un moviment
protagonitzat pels gremis d’artesans de les ciutats a finals de 1519, ben aviat adquirí
un caràcter antisenyorial i, per tant, antimudèjar, perquè mudèjars eren els més fidels i
productius vassalls dels senyors. Escolano
������������������������������������������������������������
diu “que se les despertó a los plebeyos el antiguo
odio que tenían contra los moros de la tierra.”
Un dels moments més virulents de la repressió antimudèjar el va protagonitzar una
de les figures més rellevants del moviment agermanat, Vicent Peris. A l’estiu de 1521, i
després de la victòria de Gandia, Peris es dedica a fer incursions, batejant forçosament
els aterrits musulmans de Xàtiva, Gandia, Oliva i els pobles del marquesat de Dénia,
emprant procediments expeditius, com el d’arruixar els caps de les seues víctimes amb
“���������������������������������������������
escobas y ramos mojados en acequias����������
“���������
. Chabás
������� 15 ens ha deixat el testimoni d’alguns
episodis que tingueren el nostre poble com a escenari de la revolta:
“Ante los graves desórdenes que se estaban cometiendo, los que tenían algo que perder,
solicitaron del maestre de Montesa, Don Bernardo de Espuig, para que fuese a Denia con
la misión de hacer retornar al virrey a Valencia. Aceptó el Maestre la embajada en bien de
la paz con tal que le acompañaran don Rodrigo de Mendoza, marqués de Zenete, hermano
del virrey, dos canónigos y varias personas respetables que señaló. Salidos de Valencia en
número de doscientos, llegaron a ONDARA donde se les dio aviso que esperasen al Virrey.
Luego que este supo que estaban allí partió de Denia y se fue a juntar con ellos, siendo la
primera vez que se veían los dos hermanos desde que empezaron los alborotos, por recelar
que aquel iba a favor de los agermanados; de allí pasaron a Denia...”
[…] A los pocos días de la ida del Virrey entraron VICENTE PERIS y su ejército en
ONDARA, y se mantuvieron una semana haciendo incursiones por todo el marquesado
y recogiendo rico botín. Pasaron a Denia, pero fueron rechazados. De regreso de Denia,
los agermanados repitieron el saqueo del marquesado y en particular el de las casas de los
señores, y cargados de botín, se dirigieron a Valencia.”

La insurrecció agermanada es va estendre ben aviat a Dénia i Xàbia, mentre altres
localitats, com Pego i Ondara, es mantingueren fidels al virrei 16. Ondara fou clarament
contrària al moviment agermanat, per tractar-se d’un poble senyorial i perquè la comunitat
mudèjar era majoritària entre la població. Aquesta, tingué una destacada actuació
antiagermanada, posant-se al costat del seu amo, alineament que motivà fortes represàlies
a càrrec de la gent de Vicent Peris. Dels cristians vells del poble, és fàcil deduir que es
mostraren contraris al moviment agermanat, perquè n’eren pocs i alguns d’ells ocupaven
càrrecs de confiança del senyor del poble. N’Alfons de Cardona, senyor d’Ondara, fou un
dels nobles que més aferrissadament va defensar l’ordre establert:
“Alfonso de Cardona, señor de Ondara, y su hijo Sanç comandaban las tropas realistas en
la toma de Oriola, en manos de los agermanados, en agosto de 1521, al frente de cinco
15
16

CHABÁS, Roc: Historia de Denia, Tom. II, ps. 84 i 92.
Historia de la provincia de Alicante: tom IV, Ediciones Mediterráneo, p. 317.
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mil infantes y más de doscientos hombres a caballo. Las tropas agermanadas sufrieron una
severa derrota con más de dos mil muertos. La pérdida de Oriola supuso la de Alacant,
Xixona, Alcoi, la Vila, Penàguila, Bihar, Castalla, Benifallim, Agres, Ontinyent, etc, es
decir, todo el territorio al sur de Xàtiva.” 17

El vertader problema, en acabar la revolta (1523), fou la confirmació sobre la validesa
de les conversions forçades dels mudèjars al cristianisme, sota coacció –que passaren a
anomenar-se “cristians nous” o “moriscos”- i la repressió immediata a què foren sotmesos
aquests: “Que los moros se vuelvan cristianos” 18 era la consigna, que es concretà en
algunes mesures dràstiques, com que els no batejats foren expulsats, que els qui havien
fugit retornaren als seus llocs d’origen, sota l’amenaça d’esdevenir esclaus, que foren
privats dels béns, que es tancaren les mesquites i no s’hi celebraren cerimònies religioses,
etc. Al març de 1525, finalment, foren declarats vàlids els baptismes, una mesura que no
agradà als senyors, davant la possibilitat que els nous convertits demanaren l’equiparació
en obligacions i drets als cristians de natura, o que, encara pitjor, els batejats no acceptaren
la nova condició de cristians i intentaren abandonar el Regne. Una part dels mudéjars
valencians optaren per la rebel.lió el 1526 (serra d’Espadà, baronia de Cortes, etc).
Però es va plantejar una altra alternativa: la negociació amb la Corona. Després
d’un primer intent fracassat al desembre de 1525, en el qual una ambaixada mudèjar
va oferir 50.000 ducats al rei, per tal que els fóra atorgada una moratòria de cinc anys
per fer-se cristians, una segona temptativa sol.licitaria un termini de quaranta anys per
a fer efectiva la conversió: abandonar l’algaravia o “llenguatge morisc” i les vestimentes
pròpies, tenir cementiri exclusiu per a la comunitat musulmana, llibertat de moviment i
de canvi de residència, no obligació de pagar als senyors més imposicions i drets que els
que s’acostumaven a cobrar als cristians vells, ús d’armes, etc. Per contra, els béns i llegats
de les mesquites, recentment reconvertides en esglésies cristianes al novembre del mateix
any –la d’Ondara fou simplement clausurada, ja que l’escassa feligresia cristiana era atesa
a la capella del castell- quedaven definitivament vinculats a l’església i sense possibilitat
de ser venuts. Val a dir que de les peticions plantejades a Carles V, solament s’obtingué
el compromís d’atenuar el rigor inquisitorial en qüestions menors i el manteniment
administratiu de les aljames; per això, es queixaran els moriscos d’haver de viure com a
cristians i pagar com a moros.

Uniformisme religiós
En aplicació dels projectes d’evangelització que seguiren a les conversions forçoses
realitzades pels agermanats al llarg de la revolta, es crearan 120 parròquies en els llocs
poblats per moriscos, amb la finalitat de cristianitzar els “teòricament” nous adeptes.
Conseqüentment amb açò, una facultat de l’emperador Carles I i una butlla de�������
l papa
Climent VII de 1535 van permetre la creació a Ondara d’una rectoria desmembrada de
17

CASTELLÓ, Antonio: Ibi, de lloc a vila reial, Ajuntament d’Ibi, 2001, ps. 92-93.
CÍSCAR PALLARÉS, Eugenio i GARCÍA CÁRCEL, Ricard: Moriscos i agermanats, Ed. 3i4,
1974, p. 137.
18
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la de Dénia, amb Pamis i Benidoleig com a annexes i una dotació anual de 30 lliures, a
satisfer per Tots Sants i Carnestoltes, i la renda de les mesquites dels tres llocs, quantitats
ben insuficients per al manteniment del capellà (inicialment, un vicari, perquè el beneficiat
encarregat, fins eixe moment, era menor de 20 anys), situació que s’agreujava pel fet que les
primícies continuava rebent-les el rector de Dénia, almenys fins el 1544 en què una nova
butlla del papa Pau III, concedida a precs del duc de Gandia, atorga aquestes primícies al
col.legi jesuïta de Sant Francesc de Borja i Sant Sebastià de Gandia, a canvi d’obligar-se
a “recibir, admitir y mantener para alimentar y sustentar e instruir en dicho Colegio a
seis neófitos de los lugares de Ondara, Benidoleig y Pamis”, circumstància que perviuria
fins l’expulsió d’aquesta orde d’Espanya, esdevinguda el 1767, amb el consegüent perjuí
econòmic per a la vicaria d’Ondara durant tots eixos anys. El 1574, Felipe II aconsegueix
de Gregori XIII la ratificació de la parròquia d’Ondara com a rectoria independent de la
de Dénia, novament amb els annexes de Pamis i Benidoleig, i un salari de 100 lliures per
al rector, que pagava l’arquebisbe de València. Benidoleig se separaria d’Ondara el mateix
any, agregant-se a la parròquia d’Orba.
La construcció d’un nou temple parroquial, l’actual església de Santa Anna, s’inicià
en una data indeterminada del darrer terç de la centúria. Clarament, l’augment de la
feligresia amb les noves conversions va motivar la necessitat d’erigir un nou edifici amb
suficient capacitat per albergar els cristians nous. Poc temps després de prendre possessió
de l’arquebisbat de València (1569), Juan de Ribera, el Patriarca, va ordenar que no se
celebrara missa a la capella del castell, sota l’advocació de la Nativitat, perquè no hi podien
acudir els nous conversos, donada la seua escassa capacitat 19. Aquesta situació precipitaria

Pintat de roig, mur del castell divisori entre les cases del carrer Trinquet i la plaça Major,
dins del cual i havia la capella de la Nativitat.
19

SANCHIS i SIVERA, José.: Nomenclátor Geográfico-Eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de
Valencia, Colección Biblioteca Valenciana, Librerías París-Valencia, 1922 p. 321.
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Acta de fundació de la parròquia de nous convertits d’Ondara, separada de la de Dénia.
(Arxiu de la Catedral de València, llig. 1626, 1535).
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Acta de fundació de la parròquia de nous convertits d’Ondara, separada de la de Dénia.
(Arxiu de la Catedral de València, llig. 1626,1535).
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la construcció de la nova parròquia en un dels primers carrers nous oberts a partir del
nucli urbà medieval, que no culminaria fins el 1729.
Però l’èxit de les diferents mesures empreses per assimilar els moriscos xocaven amb la
realitat: una escassa o inexistent disposició per part d’aquests, una nul.la col.laboració del
noble local com veurem, i un escàs poder d’atracció per al personal eclesiàstic. A pesar de
la seua conversió oficial al cristianisme i que la gran majoria adoptà noms cristians (en els
delmaris dels anys 80, els moriscos figuren amb noms com Lluís Perric, Jeroni Fondanqui,
Josep Xaxet, Sebastià Olmarec, Gaspar Selet, Lluís Sogayba, etc), la pràctica totalitat dels
moriscos continuaren sent musulmans, tot i que les seues pràctiques religioses externes
quedaren dràsticament reduïdes. La noblesa emprà tota la seua força en la defensa de la fe
musulmana del seus fidels vassalls que, en definitiva, asseguraven la continuïtat del sistema
senyorial vigent. Sanç de Cardona, senyor d’Ondara i primer marqués de Guadalest,
després de salvar els seus administrats moriscos d’una campanya de predicacions, els exigí
en contrapartida 1800 ducats.
En altres casos, al mòbil anterior s’unien altres més subtils, com preservar el prestigi
davant la població morisca pròpia, afavorint aquells que desitjaven fugir. Així ho féu el
marqués a través dels seus administradors, facilitant l’eixida de moriscos no subjectes a
la seua jurisdicció cap al nord d’Àfrica, als quals venia salconduits i els comprava béns a
baix preu. El 1542, el rector de la Vall d’Alcalà es queixava de què els aparents feligresos
moriscos eludien la missa, comptant amb l’ajuda del seu senyor, l’almirall d’Aragó, el
susdit senyor d’Ondara. Aquest, acabaria sent processat per la Inquisició. En aquest
ambient de tolerància senyorial, el mateix Sant Ofici va mamprendre el 1563 “a Cristóbal
Ballester, cristiano viejo de Ondara, acusado de cantar canciones moriscas de Mahoma y
de tocar la guitarra, desde luego que contra pago en dinero, en las bodas de moriscos” 20.

Mapa de Vespasiano Gonzaga, on es mostra l’emplaçament del castell d’Ondara.
20

ALPERIN DONGHI, Tulio: Un conflicto nacional: Moriscos y cristianos viejos en Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, Diputació de València, 1980, p. 101, sobre un document de l’AHN,
Inq., leg. 519, c. 12.
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“Moros a la costa”
A partir de 1563, i després de la creixent politització del problema, com a conseqüència
de la reactivació de l’amenaça turca durant la dècada de 1550 i les visites periòdiques de
naus barbaresques de Tunísia i Algèria a les costes valencianes, s’opta clarament per una
política més repressiva. Eixe any es decreta un desarmament general dels moriscos, davant
el temor que aquests actuaren de manera combinada amb els seus correligionaris nordafricans sobre el territori valencià.
Les armes dels moriscos “novament convertits de la vila de Ondara del Almirant”
, segons consta en el document original, són requisades al febrer del mateix any per
Lluís Ferrer, governador de l’almirall a Ondara i Benidoleig, després d’un minuciós
escorcoll casa per casa, on són inventariades, amb indicació del nom del propietari
morisc i ressenya del seu valor aproximat, 79 espases, 22 punyals, 21 ballestes, 4 dagues,
1 ferro de llança, vergues de ballesta, cervelleres (cascs), broquers (escuts petits de fusta),
escopetes, arcabussos, etc, sent dipositades “en lo castell de hondara”. Aquesta mesura es
complementaria a final del segle amb la constitució de la Milícia efectiva, una força de
10.000 soldats voluntaris instruïts per a acudir a la defensa del Regne i protagonista en
l’expulsió dels moriscos.
21

Extracte de l’ordre de desarmament dels moriscos d’Ondara de 1563.

La universitat d’Ondara
Bàsicament, el Memorial que deu alfaquins valencians presentaren a l’emperador al
gener de 1526, prèvia donació de 40.000 ducats, i després dels batejos forçats, reivindicava
l’equiparació total dels nous convertits amb els cristians. Entre les demandes, n’hi havia
una relativa a les moreries, en què se sol.licitava mantenir l’estatu quo anterior a les
conversions, amb dret a constituir una universitat 22 distinta de la cristiana. L’emperador
21

ARV: Reial Cancelleria, llibre 562, full 1591 r. A mena d’exemple, “[...] en la casa de Hemeb,
nou convertit, se a trobat escorcollant una ballesta...”
22
Segons la Gran Enciclopèdia Catalana (tom 15, p. 79), cal entendre el concepte d’universitat com
“la corporació, especialment comunitat veïnal i professional, dotada d’alguna organització i règim
jurídic, bé que rudimentari, per al tractament i resolució d’assumptes d’interés comú [...] al seu cap
hi havia un síndic, que representava a les persones i no el lloc [...] el seu nomenament, de vegades,
187

CAPITOL 5.indd 187

16/4/13 16:08:43

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

Carles va accedir a la petició i, per tant, les moreries es convertiren de dret i de fet en
universitats semblants a les cristianes. Per analogia, molts dels nuclis habitats pels nous
convertits o moriscos, com l’aljama d’Ondara, esdevindrien en universitats, generant molts
conflictes, com es vorà. Açò va suposar la consolidació com a municipis de nombrosos
llocs de mudèjars de la Marina. Ondara
�������������������������������������������������������
és, a finals del segle, un bon exemple: amb una
sola universitat, tenia dos justícies, un per als cristians nous i un altre per als vells, però
aquests últims no acceptaven de bona gana tenir oficials municipals moriscos. �������������
El conflicte
derivat d’aquesta dualitat esclatarà el 1597 23. En eixe moment, de les cent-cinquanta
cases amb què comptava el poble, només un grapat eren poblades per cristians vells.
Com reconeixia el síndic dels cristians nous, les cent-cinquanta cases formaven una sola
universitat, “emperò aquella és representada per los cristians nous y sos oficials y per los
pochs cristians vells, per lo justicia de aquells que y ha en la dita universitat”. Segons
Vicent Abdallà, el mostassaf el triaven un any els cristians nous i l’altre els cristians vells;
pel que fa al justícia, se n’elegien igualment dos, un per als cristians nous i l’altre per als
cristians vells; aquests justícies, cal recordar-ho, solament exercien la jurisdicció baixa o
alfonsina.

Ceràmica pintada procedent del claustre del convent. Segles XV-XVI

anava lligat a la resolució d’un determinat afer [...] El sistema anà evolucionant, principalment a la
segona meitat del segle XVI, en què a poc a poc anaren dotant-se de privilegis per constituir-se en
universitat orgànica i permanent.”
23
TORRES FAUS, Francesc: Les divisions territorials de la Marina, Instituto de Cultura Juan GilAlbert, 1998, ps. 79-80.
188

CAPITOL 5.indd 188

16/4/13 16:08:44

5. MUDÈJARS I CRISTIANS (SS. XIII-XVI)

El plet va començar el 1597; el 8 de maig, Vicent Abdallà, síndic dels cristians nous,
va posar una ferma o demanda davant el procurador general del marqués de Dénia sobre
la jurisdicció del justícia dels cristians nous, al.legant que els jurats dels cristians vells
s’havien oposat a l’existència del mostassaf dels cristians nous, acusant el justícia dels
cristians vells d’intromissió en els casos judicials dels cristians nous.
A principis d’octubre, el síndic dels cristians vells va posar una contraferma de dret
davant la Reial Audiència, on exposava que el Consell i els oficis municipals eren comuns
per als cristians vells i nous, i que formaven una sola universitat, la qual es trobava dins del
terme general de Dénia. Sembla ser que el problema de fons era la superioritat numèrica
dels moriscos, tant a Ondara com als pobles de la rodalia, i la seua proximitat a la mar.
Açò provocava recels entre els cristians vells, els quals intentaren controlar la població
morisca mitjançant les institucions locals. De fet, el síndic dels cristians vells va adduir
que la ferma de dret era una excusa per portar armes i ocultar moros, sense oblidar que
el fet de què un cristià nou exercira la jurisdicció baixa era perjudicial per a Ondara, ja
que “la població no estava murada”. Segons el mateix síndic, abans de la conversió dels
mudèjars, cap sarraí va exercir de justícia ni de jurat, asseveració que resultava ser incerta,
d’acord amb un document procedent de l’Arxiu Parroquial de Pego 24, recuperat per
Chabás:
“Dia XII del mes d’agost, any de la Nativitat del Senyor MDXIII.
Sàpiguen tots que nos, Francesc Gavilà, major d’edat, Justícia de la vila d’Ondara, en nom
propi i en del meu ofici, he autoritzat a Joan Cardona i Sebastià Vila, jurats en el present
any de la vila d’Ondara, pels seus propis noms i els del seus oficis i, alhora, en totes les
universitats de cristians d’aquesta vila i en cadascuna, en particular, i com a ells els plaga,
tant en sous com en propis, i en cadascuna de les universitats de la vila, (comunique…?) a
Asmet Agela, alamí de la moreria de l’esmentada vila que, en nom meu i en el del meu ofici,
he autoritzat a Azmet Voltes, Abrahim Megilli i a Mahomet Benacim, sarraïns, jurats de la
moreria i aljama d’Ondara en el present any, en els seus propis noms i en el del seu ofici, i
en nom alhora de totes les aljames i universitats de sarraïns de la vila, i en cadascuna d’elles
i segons els plaga, tant en sous com en propis…”

El síndic dels cristians nous va reconéixer que si la universitat es governava tan sols amb
el justícia morisc, hi hauria greus problemes. Per tant, admetia que el pes de l’administració
el portaren el justícia i els jurats dels cristians vells. Així mateix, argumentava que abans
de la conversió no hi havia justícies i jurats mudèjars, perquè aquests es governaven de
manera diferent, mitjançant l’alcadí i d’altres oficials de tradició musulmana. Va negar
els temors dels cristians vells envers els moriscos ja que, segons ell, els cristians nous feien
guàrdia contra els moros de la costa, conjuntament amb els cristians vells. En darrer
lloc, el síndic dels moriscos va argumentar que en nombrosos llocs i baronies del Regne
s’acostumava de nomenar justícies diferents per als cristians nous i vells, i posava l’exemple
d’Oliva. Sembla que el procés es va sobreseure i el problema sols es resoldria dràsticament
amb l’expulsió dels moriscos el 1609.
24

CHABÁS, Roc: Revista El Archivo, transcripció realitzada per D. Felipe Ferrer Serer, rector
d’Ondara, del document Càrrega del cens de protocol de Francisco Pérez Culla Mayor, notari de Pego,
1513, full 41, Arxiu Parroquial de Pego.
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En ocasions, alguns moriscos mostraren una certa actitud col.laboracionista amb la
política recaptatòria cristiana: Abdolasís d’Ondara era ajudant el 1579 del responsable de
cobrar el delme eclesiàstic al poble 25.

Els Cardona mantenen el seu domini
N’Alfons de Cardona i Fajardo ( ¿ – 1534)
Fill d’En Joan de Cardona i de Doña Maria de Fajardo, rebé el títol el 1502. Casat
amb Isabel Roís de Liori i Montcada, senyora de Betxí, Riba-roja, Gorga i Travadell, amb
qui va tenir com a fills a Sanç, Joan, Maria, Caterina i Joana. Va heretar el títol d’almirall
d’Aragó per la mort, sense fills barons, del seu oncle Ferran de Cardona i Enríquez, ja
que la seua filla Joana va renunciar al títol de l’almirallat. Amb aquest almirall, se separa
aquesta dignitat de la branca principal dels Cardona, i durant els set següents posseïdors,
romandrà aïllada en línia d’agnació, fins que el 1707 s’incorpora a la casa dels Palafox,
marquesos d’Ariza i senyors d’Altea, Calp, Benissa i Teulada 26. N’Alfons va morir el
1534; Isabel, abans, el 1508.
En Sanç de Cardona i Roís de Liori (¿-València, 1573)
Fill d’Alfons de Cardona i Fajardo i d’Isabel Roís de Liori. Primer marqués de
Guadalest, per nomenament de l’emperador Carles, i sa mare, la reina Joana, des de
l’1 de març de 1542. Senyor de Betxí, Riba-roja, Gorga i Ondara des de 1534, si bé
totes aquestes propietats no eren exemptes de càrregues ni deutes, com s’indicava en el
testament. Entre 1534 i 1541, els creditors de la casa de Cardona entaulen un plet 27 amb
En Sanç que, en no poder-se executar per trobar-se vinculat el patrimoni, deriva en un
intent d’embargament de béns sobre la universitat cristiana i l’aljama musulmana, per
censals que aquests havien assumit per ajudar el seu senyor. Contra aquesta iniciativa, En
Sanç exposa que la vila es despoblarà i en resultaran tots perjudicats: senyor, habitadors i
creditors, i que resulta impossible d’assumir el pagament, perquè quasi tots els habitants
d’Ondara han passat “a terres de moros”, a conseqüència de les incursions pirates en la
costa.
Un altre intent d’embargament, aquest de 1548, sobre deutes contrets pels seus
avantpassats, amenaça els béns dels habitants d’Ondara 28. En el procés s’afirma que els
béns heretats es troben vinculats i que els deutes acumulats sumen una renda anual de
80.000 sous, uns 4.000 ducats, amb pensions endarrerides de més de 50.000 ducats;
25

CÍSCAR PALLARÉS, Eugenio, Moriscos, nobles y pobladores, Edicions Alfons el Magnànim,
Diputació de València, 1993, p. 59.
26
PASTOR, Jaume i CAMPÓN, Júlia: El Palau de l’Almirall, Generalitat Valenciana, 1991. Interessant monografia i font de la qual hem extret abundant informació sobre la trajectòria personal
dels Cardona i els Ariza, senyors d’Ondara.
27
ARV: Processos de Madrid, lletra S, núm. 11, ps. 183-212.
28
ARV: Reial Audiència, Processos, part 2ª, lletra Sap, núm. 34, ps. 10-20.
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algrat açò, el marqués pagà a diversos creditors entre 18.000 i 20.000 ducats.
En Sanç es casà el 1543 amb Doña Maria Colom i de Toledo, néta de Cristòfor
Colom, filla de Don Diego Colón, almirall de les Índies, i de la virreina Doña María
Toledo, ambdós ducs de Veragua. Aquesta, aportà com a dot 32.000 ducats o 672.000
sous valencians, donant el marit 6.000 ducats, garantits sobre les viles de Betxí i Ondara
29
. D’aquest matrimoni nasqueren tres fills: Cristòfol, Lluís i Maria.
Tercer senyor de moriscos en importància, després dels ducs de Sogorb i de Gandia,
En Sanç es mostrà contrari a la política del papa i del rei envers els moriscos i mantingué
una actitud de tolerància religiosa, permetent la construcció d’una mesquita a Albaida,
que esdevingué un centre religiós important, i el manteniment d’un lloc de pelegrinatge
a Guadalest. Davant la política de reconversions en massa duta a terme per l’inquisidor
Miranda, intentà de convéncer el papa d’un canvi d’actuació i cercà igualment la pressió
indirecta del turcs; recomanà, a més, la insurrecció armada dels moriscos. Processat per la
Inquisició de València el 1569, en instrucció iniciada el 1540, fou forçat a abjurar de levi
i a pagar 2.000 ducats, sent finalment confinat a perpetuïtat en el monestir de Sant Pau
de Conca (Castella) el 1570, quan comptava amb 73 anys, malgrat que ell havia sol.licitat
viure a Toledo, “en donde ay mercaderes valencianos conocidos suyos que le acudirían
a socorrerle”30. A causa de caure malalt, fou traslladat el mateix any a un monestir de
València. El 1571 li fou commutada la pena per la reclusió dins del terme de la ciutat 31. El
marqués va testar el 20 de febrer de 1570 32, morint el 23 d’agost de 1573. La seua esposa
havia mort el 8 d’agost de 1564.
En Cristòfor de Cardona Colom de Roís de Liori i Toledo ( ¿ – 1583)
Fill dels anteriors i segon marqués de Guadalest, almirall d’Aragó, marqués de Jamaica,
almirall de les Índies i senyor d’Ondara. Per a alleugerir la situació econòmica heretada,
es va casar el 1573 amb N’Anna de Centelles, filla dels comtes d’Oliva, la qual va morir
abans que el seu marit. La dot d’aquesta, inicialment valorada en 7.350 lliures, va ser
augmentada el 1580 amb 7.000 lliures més, i incrementada en un 50% -en total, 18.525
lliures-, la qual va quedar en usdefruit per al marqués. Aquesta injecció econòmica fou
insuficient per a endreçar la malmesa economia senyorial, pel que demanà a la Corona
el segrest de l’administració senyorial el 1583, que no la propietat, per fer front als
seus creditors 33. Del producte de l’embargament, 1.500 lliures es reservaren per a la
manutenció del senyor i la resta per a pagar els creditors.
Les desgràcies s’acarnissaren sobre aquesta branca de la família, ja que En Joan de
Cardona i Colom -marqués de Guadalest i almirall d’Aragó, per ser el primogènit- va ser
29

ARV: RA, Processos, part 3ª, núm. 1422.
CASEY, James: El Regne de València al segle XVII, Ed. Curial, 1981, p. 76. ACA CA, llig. 582,
núm. 25/18, 8-1-1566.
31
Gran Enciclopèdia Catalana: p. 410.
32
ARV: Processos de Madrid, lletra F, núm. 173, ps. 624 v i següents.
33
Nuestra Historia: Vol. IV, p. 107.
30

191

CAPITOL 5.indd 191

16/4/13 16:08:45

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

executat per ordre del virrei Vespasià Gonzaga, a causa d’haver raptat dues monges del
convent de la Concepció. En Cristòfor va morir assassinat el 7 de novembre del 1583, set
anys després de l’execució del seu germà Joan: “murió vilmente asesinado de un trabucazo
que le dispararon cierta noche que cabalgaba por la calle Alboraya, y que le atravesó el
cuello, venganza inicua de un rival en amores. Dejó un hijo natural, que fue Baile de
la ciudad y que continuó la descendencia en ella del nobilísimo linaje de los Cardona,
pero sin heredar, por su condición de ilegítimo, los títulos, honores y preeminencias
de su padre, que pasaron a Dña. Maria”. El virrei i marqués d’Aitona, la mare del qual,
N’Anna de Cardona, era cosina germana de l’almirall, va dirigir implacablement les
investigacions, sense parar-se a pensar en el contrafur que suposava donar turment a
nobles. Finalment, sentencià a pena capital a Pere Castelví i Jeroni Monsoriu, com a
responsables de l’assassinat.
Quan va morir En Cristòfol el 7 de novembre de 1583 sense descendència, la seua
esposa reclamà la dot i el creix corresponent, que junts sumaven 18.525 lliures. Aquesta
suma fou possible pagar-la amb censals sobre les baronies de Betxí, Riba-roja, Ondara,
Benidoleig, Gorga, i les valls de Seta, Travadell i Confrides. Amb la mort d’En Lluís,
germà d’En Cristòfol, fou Na Maria 34, la seua germana, la successora en el marquesat.
En les Corts de 1585, els tres braços del Regne de València van suplicar a Felip II que
revocara l’embargament decretat per l’Audiència, per haver estat realitzat de forma il.legal,
però el rei no accedí i es va limitar a contestar “que se faça y administre prompta justícia”.
Mentre els vassalls patien l’envestida dels censalistes, que continuava el 1592, el marqués
de Guadalest va recuperar l’administració d’Ondara el 1598 i la resta de les seues terres
el 1599.
Na Maria de Cardona Colom Roís de Liori i Toledo ( ¿ – 1591)
Germana de Cristòfor, tercera marquesa de Guadalest, duquessa de Veragua i senyora
d’Ondara. El 1581 es va casar en primeres noces amb el comte de Fuentes, senyor de
molts llocs a l’Aragó, però el més pobre quant als ingressos. Una vegada vídua, es casà
el 1584 en segones núpcies amb Don Francisco de Mendoza i Mendoza, un dels homes
més ben mirats a la cort de Felip II i fill del marqués de Mondéjar i de la germana del
duc de l’Infantado. Na Maria aportà 50.000 lliures de dot, quantitat que no acceptà Don
Francisco, el qual va exigir per a acceptar el matrimoni que se li lliuraren tots els estats de
Na Maria. Així es va fer, malgrat que el nou marit es va apercebre ben aviat del mal negoci
que havia fet en no acceptar les 50.000 lliures de dot i preferir la titularitat dels estats
arruïnats de Na Maria. Davant d’aquesta situació -els deutes anuals ascendien a 9.451
lliures-, els marquesos van optar per demanar un nou segrest, demanant 6.000 lliures
d’aliments per poder sobreviure ells, la família i els seus criats.
Segons Escolano, en aquests anys “Ondara y Beniarbeig eran del mesmo estado, pero
fue enagenado de la casa de los Marqueses en nuestros días: y le possee don Francisco de
Mendoza, Almirante de Aragón, hijo del Marques de Mondejar, por haverselo dexado
34

El Palau de l’Almirall: op. cit., p. 70.
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en testamento su muger la Marquesa doña María de Cardona, heredera del estado de
Guadaleste” 35. Per privilegi de Felip II, el marqués consort Francisco de Mendoza va ser
nomenat almirall d’Aragó, títol que retingué fins la seua mort, que va tindre lloc trentados anys després de faltar la seua esposa.
Na Maria de Cardona va morir el 8 d’agost de 1591 a l’edat de 36 anys, a Las Casas
de la Encomienda de Castellanos, sense descendència; per això, els seus títols varen anar,
inicialment, al seu marit i, acte seguit, al seu cosí germà En Felip de Cardona i Borja que ja havia pledejat amb aquella entre 1583-1590, ocasionant-li una despesa de 4.000
lliures-, el qual prengué possessió dels dominis familiars, per ordre de la Reial Audiència.
Francisco conservà el títol d’almirall i, una vegada vidu, s’ordenà sacerdot, retirant-se a
Guadalajara. Els plets entre En Felip i Don Francisco, no obstant, continuaren fins el
1598, en què una sentència favorable al primer acabà amb el contenciós, la qual cosa li
reportà una despesa de 41.800 lliures 36. Don Francisco fou nomenat bisbe de Sigüenza el
1622. Encara que sacerdot, sembla que no va renunciar al títol d’almirall que ostentà fins
la seua mort, moment en què tornarà a revertir en els Cardona valencians.

Palau de l’Almirall, al carrer Cavallers, de València (foto Rafa Gil).
35
36

ESCOLANO, Gaspar: op. cit., IX, col. 1380.
ARV: RA, part 2ª, lletra M, exp. 1333, p. 69.
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Els Ferrer d’Ondara: Ausiàs Ferrer i Lluís Ferrer
Besnét de Guillem Ferrer, amb el qual s’inicia la introducció d’aquest cognom a Dénia
el 1335, procedent de Palamós, aquest Ausiàs era fill de Martí i Madona Angelina, i oncle
nét de Sant Vicent Ferrer. Residí a Dénia, on es casà quatre vegades. Va
������������������������
tindre quatre fills:
Guillem, Joan, Rafel, Lluís i deu filles. ���������������������������������������������������
Entre altres menesters, fou procurador general del
marqués de Guadalest i senyor d’Ondara, En Sanç de Cardona, a qui representà en el
plet sobre aigües de 1573, i batle d’Ondara el 1590. Seguint la política tolerant del seu
senyor, tenia bones relacions amb els moriscos. De 1585 a 1588 va arrendar l’explotació
del delme d’Alcalà de la Jovada a un moro de Laguar, Miguel Palopí 37. Del seu fill Lluís,
Marc Antoni Palau ha deixat escrit el següent 38:
“[...] Fue este Luis que vivio en Ondara, hombre de muy levantados pensamientos, y muy
rico de esclavos, criados y cavallos, fue grande amigo y valedor de los Fenollars, cavalleros
de Cosentayna, y les ayudo mucho con todos sus deudos y amigos, en los reñidos bandos
contra el conde de Cosentayna. Y fue Luis muy valido de los señores Cardonas marqueses
de Guadalest, señores de Ondara, y muy estimado de los señores Marqueses de Denia...”

Una llegenda morisca
Gaspar de Escolano, en la seua obra Décadas de la historia de la insigne y coronada
ciudad y Reyno de Valencia 39, recull una llegenda plena d’encant i misteri, amb un clar
interés local, per tenir de personatges a moriscos i cristians vells d’Ondara:
“[...] Un cristiano viejo natural de Ondara, persona de crédito, solía contar que años
atrás, dos moriscos del dicho lugar le descubrieron en gran puridad, en presencia de otro
compañero, como en una cueva de Benidoleig (famosa por haber labrado en ella la mano de
la maestra naturaleza muchos aposentos, salas, capillas y bóvedas), había tesoro encantado
en tiempos de moros; y que ellos tenían un libro de memorias, que contenia el modo de
cómo desencantarle; y se los enseñarian si los acogian a la parte. No hay tercero que mas
presto concierte voluntades diferentes que la cudicia; y así con poco almacen de razones se
dieron persuadidos los dos cristianos. Era la forma que el libro señalaba, buscar con mil ojos
un gato, que no se le hallase pelo negro en su cuerpo. Ítem, que en llegando a la mitad de
la cueva, leyesen ciertas palabras que allí venian escritas, y quemasen olores y zahumerios. Y
finalmente, que puestos en la pieza, donde yacía el tesoro, arrojasen el gato hacia él.
Con esta instrucción entraron á la media noche los cuatro con hachas encendidas; pero de
que llegaron á cierto puesto, se les paró delante de una mujer vestida de morisca, hilando, y
vuelta al morisco que los guiaba, con airado semblante, le dijo en algarabia: “Enemigos de
Alá, ¿para qué tratais de dar el tesoro á enemigos vuestros?”. No por eso perdieron puntos
de ánimo los devotos dél, ántes con la vision de la fantasma les creció mas, pues quedaba
confirmado por su dicho, que lé habia en la cueva; y continuando su empresa, hicieron
á la metad del camino los perfumes al ídolo de la cudicia, y pasando adelante, dieron en
una cuadra grande, en cuyo suelo vieron tres montones, es a saber, de oro, plata y perlas. Y

37

CÍSCAR PALLARÉS, Eugenio: op. cit. p. 90.
PALAU, Marc Antoni: op. cit., cap. 21, núm. 1 i 2.
39
ESCOLANO: op. cit., ps. 597-598.
38
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delante por guarda un feróz y espantoso negro, con una maza levantada en la mano, como
amenazando de descargarla en el que atreviera a llegar. Repararon un poco los cuatro de
oros por miedo a los bastos; pero certificados por todas aquellas visiones de lo que venian
buscando, hicieron la ceremonia de arrojar el gato; y el negro se abajó por él, y se les volvio
á tirar, con un ademan de desprecio por no tener la condicion requisita del pelo todo
blanco.
Mientras los tres quedaron absortos de haber errado el lance, el cuarto alargó la mano
y empuño oro y perlas lo que pudo, sin echarlo de ver los compañeros; y perdidas las
esperanzas dieron la vuelta para salirse, pero hallaron cerrada la boca de la cueva: Advirtió
uno de los moriscos la causa, y dijo: Sin duda que alguno de los cuatro lleva algo del tesoro
hurtado; y sino lo restituye, pereceremos todos. Confesó el ladron de plano y habiendo
vuelto á echarlo en el monton, se les abrió la cueva; y salieron tan espantados que purgaron
de aquella vez toda la hidropesia de solicitar tesoros.”
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Coberta tom I quinque libri de l’Arxiu Parroquial
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6.1 EL SEGLE XVII
El preludi del drama
L’Ondara dels primers anys d’aquesta centúria manté la dualitat dels darrers segles,
amb una nombrosa comunitat de moriscos o cristians nous, això és, la “nació dels cristians
nous de moros del regne de València”, que dobla els seus efectius en a penes 35 anys,
passant de les 80 cases amb què comptava el 1572 a les 129 el 1602 , i a les 160 de 1609

, i unes poques famílies de cristians vells, integrades per alguns terratinents i funcionaris
senyorials, que s’incrementa en menor mesura: 22 cases el 1572 i 30 el 1609. No són,
però, aquestes dades les úniques que hi hem de considerar. En un recompte, probablement
més ajustat a la realitat, la documentació de la Carta Pobla de 1611 registra en la vespra
de l’expulsió del contingent morisc (1609) les xifres de cent seixanta-huit habitatges de
l’ètnia majoritària i de només tretze cases de cristians vells. Aplicant el criteri acceptat pels
demògrafs de multiplicar el nombre de cases per 4,5 hi obtindríem una població total de
742 habitants: 53 pobladors cristians i 720 moriscos, xifra la dels moriscos que difereix
substancialment dels 895 moriscos expulsats pel port de Dénia originaris d’Ondara,
segons les dades acreditades pel francés Lapeyre i basades en les llistes d’embarcament,
contradicció que revelaria unes unitats familiars morisques de 5,3 membres, producte
d’una major fertilitat de les seues dones.
Les dues comunitats, la cristiana i la morisca, vivien separades físicament ; els uns,
a la moreria, i els altres, a la vila, al voltant del castell i la plaça Major, però això no vol

Casc antic d’Ondara, on s’emplaçava l’antiga moreria, entre el castell i el riu.



ARV, Mestre Racional, C10009.
Fonts: 1572, El Archivo de Denia, t. IV (1890), ps. 379-388; 1609, op. cit., Est., p. 214. Per a
Pamis, Lapeyre dóna 9 veïns moriscos el 1563, 8 el 1572, 19 el 1602 i 18 el 1609.

REGLÀ, Joan: Estudios sobre los moriscos, Editorial Ariel, 1974, p. 43.
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dir que no mantingueren cap relació entre elles. Císcar Pallarés  ha estudiat com els
contactes entre ambdós comunitats eren més freqüents del que sempre s’ha cregut; així, els
documents han revelat que feien tractes i negocis junts, que s’empraven diners i que alguns
moriscos inclús gaudien d’una posició social i econòmica notable. Dos exemples: Ginés
Goçalves, cristià, i Suleymín i Lluís Hadris, moriscos, tots tres d’Ondara, mantenien un
deute conjunt de 414 lliures amb Miquel Boltes des de 1607, i el mateix Ginés Goçalves i
un altre moro d’Ondara, Topaypa, li devien 146 lliures i 10 sous a Miquel Faquinet, moro
de Cocentaina, des de 1600, en concepte de diverses compres.

Antic atzucac del carrer Virtuts, de traçat morisc.

El pes específic de l’aljama d’Ondara en un territori de majoria morisca, com eren les
terres de la Marina, s’entén millor dient que el 1602 continuava sent cap d’una fillola 
de caràcter administratiu i fiscal (“Pueblos y casas de los nuevos convertidos del Reino de
Valencia para hacer la tachación de la 1ª paga de las 60.000 libras que han ofrecido los
nuevos convertidos a su Magestad por orden del conde de Benavente, virrey del Reino de
Valencia, a 24 de junio de 1602”), que abraçava un total de 33 llocs de la Marina Alta,
especialment, però també de la Safor (Beniflà i Vernissa) i la Marina Baixa (Callosa d’en
Sarrià, Bolulla, Tàrbena), que sumaven un total de 1.441 cases.
Cada veí morisc hi contribuïa amb 6 sous i 8 diners per casa. La fertilitat demogràfica
morisca, general a quasi tots els pobles de l’antic marquesat de Dénia (tres-centes norantahuit cases morisques el 1572 i huit-centes setanta-quatre el 1609), fou una de les causes
més importants de la seua ruïna, però no l’única.
Els moriscos constituïen per al rei Felipe III i les autoritats, en general, una mena de
quinta columna, ja que es tenia la creença que, des de la península, secundaven la pressió



CÍSCAR PALLARÉS, Eugenio: op. cit., p. 57.
ARV: Mestre Racional, llig. 490, n. 10.009.
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turca en el Mediterrani, fins el punt de convertir-se en una autèntica qüestió d’estat. Les
dones i els homes d’aquell temps pensaven que una nova invasió islàmica a la península
Ibèrica era una hipòtesi perfectament viable. En paraules del duc de Lerma i marqués de
Dénia, favorit del rei i un dels principals animadors de l’expulsió, l’objectiu era “que todos
estos reynos de España queden tan puros y limpios desta gente como conviene” , és a dir,
procedir a una neteja ètnica d’aquesta minoria.

Tots fora!
La decisió definitiva d’expulsar els moriscos de tots els territoris peninsulars fou presa
el 9 d’abril de 1609, encetant-se amb els moriscos del Regne de València, entre el 22 i el
30 per cent del regne, catalogats com els més perillosos, i va suposar l’eliminació física del
85% de la població d’Ondara. La mesura, adoptada en un context de fracassos de la política
internacional de la monarquia hispànica, va obtindre l’aplaudiment quasi unànime, llevat
dels senyors de vassalls moriscos, com el marqués de Guadalest, que a l’octubre de 1609
va suplicar al marqués de Caracena la no materialització de la mesura, per considerar que
els arruïnaria. El mateix duc de Lerma va resoldre el problema, proposant el següent: “En
quanto a las haziendas de los que an de echar es del parecer que se diessen a los señores de
los vasallos moriscos que se echaren, para consuelo del daño que recibiran de quedar sus
lugares desiertos” . Ell mateix n’era un dels beneficiaris. D’aquesta manera, els senyors
pensaven consolidar el domini útil de les propietats dels expulsats, juntament amb la
propietat –el domini directe- de què ja disfrutaven.
El 22 de setembre de 1609, Luís Carrillo de Toledo, marqués de Caracena i virrei
de València, ordenà la publicació del famós bàndol que feia efectiva l’expulsió. D’entre
els apartats de més interés de l’edicte, destaquen el termini de 3 dies de què disposaven
els moriscos per embarcar-se amb els béns mobles que foren capaços de transportar i el
producte d’aquells altres que pogueren vendre durant aquest breu interval de temps; la
dispensa d’acomplir l’orde a sis de cada cent moriscos designats pels senyors “con los hijos
y muger que tuvieren”, per tal de garantir la conservació de les cases i garantir les collites
–disposició que seria anul.lada pel rei el 9 de gener de 1610-, així com els matrimonis
mixtes si ell era cristià, i solament ella, en cas contrari; els menors de 6 anys, fills de cristià
vell –edat que se situaria finalment en els 7 anys-, i els moriscos adults de provada fe
cristiana “y los que bivieren entre cristianos de tiempo atrás, sin acudir a las juntas de las
aljamas”.
Per tal de garantir la protecció de la població i l’embarcament dels moriscos, així com
l’avortament de cap moviment opositor rebel, es desplegà en les terres del sud del Regne
una milícia dotada amb més dotze mil efectius, de la qual Ondara aportava 30 homes pràcticament, la totalitat d’individus cristians adults del poble-, un capità i vint arcabussos

. El temor estava fundat: amb l’anunci de l’expulsió, la coexistència s’havia trencat


Historia de la Marina Alta: op. cit., p. 391.
REGLÀ Joan: op. cit., p. 55.

AGS, Es., 213, Caracena a Felipe III, València, 19 d’agost de 1609, “Relación de la gente de


199

CAPITOL 6.indd 199

16/4/13 16:09:40

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

895 moriscos d’Ondara i Pamis van ser embarcats pel port de Dénia.

definitivament, i tant cristians com moriscos acabaren per exterioritzar violentament un
odi acumulat durant dècades. Una de les poblacions on esclatà el conflicte entre ambdós
col.lectius fou Ondara, motivant la intervenció de la companyia de don Sancho de Luna

. En els darrers dies d’octubre la sublevació dels moriscos que s’oposaven a abandonar el
país estava en plena efervescència:
“Viniendo unos valencianos de Denia hazia Valencia, vieron bajar de aquellos montes
(Laguar, Xaló, etc) una grande tropa de moriscos, hasta quatrocientos, que se encaminavan
a Ondara, los cuales marchavan en forma de milicia, armados de pedreñales y algunos
arcabuzes, con bandera y atambor [...] llevaban por bandera un frontal, y el capitán una
Armas que se hallan en las ciudades, villas y lugares de cristianos viejos de este Reino de Valencia, de la
parte de poniewnte...”.

ARV, Cancelleria, 1363, 66v. Caracena a Ramón Sans, València, 9 de novembre de 1609. Notícia
reproduïda per Manuel LOMAS CORTÉS, en El puerto de Dénia y el destierro morisco 1609-1610,
p. 116, PUV, 2009.
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casulla revestida, y el sargento trahía una capa de Coro 10.”

Pel que fa als moriscos d’Ondara, cal ressenyar que foren embarcats, probablement el
12 d’octubre, en sis vaixells capitanejats per Donadiu, Miquel Colomina, Pedro Bramon,
Jusepe Guil, Tomàs Çabatier i Tomàs Corço, en número de 895, repartits en grups de
120, 107, 143, 115, 150 i 260, respectivament 11, percebent a raó de 20 reials castellans
per persona embarcada, sent acompanyats per la població morisca del Verger, Miraflor,
la Setla i Mira-rosa. La descripció de la partida que Aznar de Cardona féu en una obra
publicada el 1612, resulta ben amarga:
“[...] salieron, pues, los desventurados moriscos por sus días señalados por los ministros
reales en orden de processión desordenada, mezclados los de a pie con los de a caballo,
yendo unos entre otros, reventando de dolor y de lágrimas, llevando grande estruendo y
confusa vozería, cargados de sus hijos y mugeres y de sus enfermos y de sus viejos niños,
llenos de polvo, sudando y jadeando, los unos en carros, apretados allí con sus personas,
alhajas y baratijas, otros en cavalgaduras con estrañas invenciones y posturas rústicas [...]
Unos yban a pie, rotos, mal vestidos, calçados con una espardeña y un çapato, otros con
sus capas al cuello, otros con sus fardelillos y otros con sus diversos enboltorios y líos, todos
saludando a los que los miravan o encontravan.”

Alguns d’aquests dissortats moriscos foren a parar a terres de l’Imperi turc, però la
majoria foren desembarcats al port d’Orà, que aleshores era plaça castellana, des d’on es
dirigiren a diverses terres del nord d’Àfrica, com Tunísia, Algèria o Marroc. Paradoxament,
uns foren objecte d’abusos pels seus propis germans de religió, mentre que a altres se’ls
dispensà una millor acollida.
Per altra banda, en els darrers dies de novembre una part del terç de don Sancho Luna
ocupà una quasi desèrtica Ondara –a més de Xaló, Orba i Beniarbeig-, amb la missió de
custodiar els milers dels moriscos que s’havien rebel.lat al castell de Pop (emplaçat al tossal
del Cavall Verd, entre Laguar i Benigembla) que, després de ser vençuts i espoliats per
la tropa de don Agustín Mexía, havien estat concentrats en les deshabitades poblacions
esmentades, convertides durant uns dies en ocasionals camps de concentració, a l’espera
de ser conduïts i embarcats a Dénia.

Cristians de sang morisca
Els efectes de l’expulsió foren de tal dimensió que autors coetanis, com Escolano o
Fonseca, deixaren escrit que “después de la rendición de los moros en Alaguar, a Don
Sancho de Luna se le dio orden que con su compañia se fuesse a alojar a Pego; y lo
restante de su Tercio a los lugares de Xalón, Orba, Beniarbeig y Ondara, que estaban
yermos y desamparados de los Moriscos, para que desde alli hiziessen espaldas, hasta
tanto que fuessen embarcados”, i que “en 1610 no se hallaba un segador por mucho
precio que se pagara y muchos trigos de la Marina, hazia la parte de Denia, se perdieron
por falta de jornaleros”. Però a diferència d’altres llocs, on el buit deixat pels moriscos
10
11

Ibíd., p. 137. Informació extreta de FONSECA Damián, Relación, ps. 136-137.
LAPEYRE Henri: Géographie de l’Espagne Morisque, París, 1959.
201

CAPITOL 6.indd 201

16/4/13 16:09:42

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

fou total i irreversible, Ondara comptava amb un nucli de cristians vells, que va permetre
de mantindre les necessitats mínimes de la comunitat i les esperances en una ràpida
recuperació, que començà a cristal.litzar amb la primera recepció de 21 nous pobladors,
seguida d’altres més, fins totalitzar, en conjunt, una població de 65 veïns el 1610, al
voltant de 265 habitants, i l’establiment d’una desena de religiosos franciscans mínims el
1611.
A aquest grup reduït de cristians, s’hi afegiren un número de moriscos de difícil
quantificació, entre els quals hi havia trenta-nou morisquets 12, tots forasters, excepte un
que era d’Ondara, que pogueren evitar l’expulsió en el marc de les mesures de gràcia del
decret abans citat, així com per la intercessió del rector local, el marqués de Guadalest i
alguns particulars benestants. Així, el justícia Jeroni Millà, el batle Jaume Gavilà, Lluís
Soldevila, Bertomeu Puig, Lluís Banyuls, Pere Ordunyo, Lluís Marqués, la viuda Isabel
Pastor, Miquel Joan Barberà, Joan Jeroni Trenti, Joan Marc i el rector mossén Francesc
Vilanova se’n quedaren dos cada un d’ells; un altre religiós, el franciscà Vicent Millà, un,
etc. La majoria d’ells són fills de famílies d’aljames de la Marina Alta i la Marina Baixa
implicades en la rebel.lió de Laguar (5 de Xaló, 3 de Benidoleig, 2 d’Alcalalí, 2 d’Alcalà
i 1 de Castells, Sanet, la Llosa, Parcent, Laguar, Ebo, Tormos, el Verger, Aialt –lloc situat
dins de l’actual terme de Castells- Pamis i Ondara; i 4 de Guadalest i 1 de Sella, Bolulla,
Relleu, Vall de Seta, Finestrat, Planes, etc), dels quals dènou són barons i vint xiquetes,
en edats compreses entre 3-5 anys (5 xiquets), 5-10 anys (18) i 10-14 (16). A Pamis se
n’instal.là un, de nom Vicent Josep i entre 8-9 anys, a casa d’en Guillem Català, procedent
de Murla.
Els quinque libri parroquials recullen multitud de testimonis escrits de la seua presència
i del seu quefer diari. Entre 1626 i 1636 hi hem localitzat set batejats amb la fòrmula “A,
fill/a de B i C, nous convertits”; algunes defuncions, com ara la de Jeroni Ribot (1630),
criat de Joan González, o una albada (1635) filla de Josep de Laguar i de Marianna de
Xaló; també, en el Llibre de confirmats de 1664 en consten quatre: Jaume Blasco, de 26
anys; Vicent Esteve i Maria, de 27 anys cadascun, i un altre, sense nom, de 24 anys. Els
casaments entre moriscos van proliferar, igualment: tretze entre 1623 i 1650:

1623

Joan Navarro o Virrei

Betriu Malonda

1624

Geroni Coromba

Gerònima Palla o Alajsar

1624

Joan (dels Negrals)

Gerònima Calvet

1624

Esteve Xuxet (d’Orba)

Leonor Arabí (de Xaló)

1625

Lluís Blanc (llaurador, de Benimuça)

Anna Cuxa (de Beniarbeig)

1627

Antoni Fillol (llaurador, de València)

Úrsula Sindoch

12

MAS i FORNERS Antoni, MAS i MARTÍ Josep i NOGUERA i MENGUAL Jaume: La senda
de l’èxode. Els moriscs de la Marina Alta i la seua empremta després de 1609. MACMA, IECMA i
Universitat d’Alacant, 2009, ps. 128-130 i 140. La documentació treballada per aquests autors es
troba custodiada en l’Arxiu General de Simancas, Sig. E 243, lligalls 241 i 243.
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1628

Jaume Blasco

Àngela Soldevila

1638

Vicent Esteve

Maria Xarana (de Conca)

1640

Joan Soldevila

Isabet Joana

1645

Esteve Giner (o Xuxet)

Magdalena Xulviet

1649

Josep Cortés

Isabet Joana (l’anterior)

1649

Diego Malonda

Jacinta

1649

Miquel Blanc

Anna Palla o Paja

Segons informació recollida en els llibres sagramentals, els morisquets que es quedaren
a Ondara foren ocupats, generalment, en treballs domèstics: Geroni Coromba i Leonor
Arabí treballaven de criats a casa d’En Jaume Gavilà, batle d’Ondara; la dona de Geroni,
una tal Gerònima Palla, a la d’Esteve Giner; Joan, a la del senyor dels Negrals; Gerònima
Calvet, a la de Lluís Esteve; Jaume Blasco, a la de Francesc Blasco, i la seua dona, a la de
Jaume Pasqual Gavilà. Però no sols ho feien de servents: Joan Navarro era el sastre del
poble, i Esteve Xuxet, el carnisser -ofici exercit en exclusivitat pels moriscos-; també n’hi
havia de llauradors, com Lluís Blanch o Antoni Fillol.
Un número considerable d’aquestes persones prengueren el cognom del cap de la
família que els hi va acollir: Gerònima Palla es va convertir en Gerònima Giner; Esteve
Xuxet, en Esteve Giner; i Àngela, en Àngela Soldevila, circumstància que va facilitar la
seua integració social. Tampoc foren estranys els casaments mixtes: una donzella de 23
anys, Anna Maria, filla de Joan Navarro i Betriu Malonda, ambdós moriscos, fou casada
amb Jaume Gavilà, de 34 anys, fill de Jaume Pasqual Gavilà, pare prolífic de 13 fills i veí
distingit del poble; però no ha d’estranyar-nos açò, perquè el mateix Jaume Pasqual es casà,
en primeres núpcies, amb Vicenta Giner, criada morisca seua, després d’una experiència
prematrimonial que el dugué a l’altar.
A mesura que avance el segle, aquest petit col.lectiu serà engolit per la societat cristiana,
ara monolítica, dilunit-se el rastre. En el Cens de 1646 encara n’apareixen cinc de famílies
d’antics moriscos: les de Vicent Esteve, Esteve de Giner, Jaume Blasco, Joan Navarro i
Geroni Virrei. Precisament, dos néts d’aquest últim, Jaume i Francesc, adquiriran un
funest protagonisme, en morir afusellats a la plaça Major per un escamot castellanofrancés
al novembre de 1707, en el transcurs de la Guerra de Successió, defensant la causa
austracista.
Malgrat aquesta política d’absorció, és fàcil d’imaginar que la vida no era fàcil per a
aquesta gent. En les actes de defunció consten alguns casos que mereixen remarcar-se i
que retraten les seues condicions vitals:
“En 1644, Leonor, muller d’Esteve Giner, carnisser, i criada que fou del veí Jaume Gavilà,
muigué molt pobra.”
“En 1654, Gerònima Calvet, cristiana nova, pobra, muigué ofegada en un llavador d’aigua,
camí de Pamis, a la teulera...”
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Dels morisquets naturals d’Ondara, se sap 13 que un anà a parar a Gandia i un altre,
de Pamis, a Ontinyent; solament en un cas, una xiqueta de 11-12 anys, Joana, es quedà a
Ondara, sent arreplegada per la viuda Isabel Pastor.
Però, per a vida complicada, la que hi duien els esclaus, alguns d’ells emparentats
ètnicament amb els moriscos. Considerats una simple mercaderia, poques eren les famílies
poderoses del poble que no en posseïen algun. Des de mitjans del segle XVI, els esclaus
negres africans eren paulatinament suplits per barbarescs nord-africans. Treballaven de
valent i, a canvi, rebien menjar, poc, i un cobert i un matalàs on refugiar-se i dormir. Els
esclaus eren transportats a les terres valencianes per les mateixes companyies que, des de
l’Àfrica, comerciaven amb gent nadiua d’eixe continent pertot arreu, a més dels qui eren
capturats en les innombrables escaramusses entre els vaixells pirates i els guardacostes
valencians, que tenien com a escenari el nostre litoral: “1641. Bategí a Jua Domingo,
en infantil edat, portat de la ciutat de moros d’Ora, captiu, y per urgent necesitat en
casa del batle, Jaume Gavilà”. Els ondarencs propietaris d’esclaus, quasi tots de la família
Gavilà, els compraven als ports de Dénia i València. A la taula que segueix, se’n relacionen
alguns:

Any

Nom

Edat

Propietari

1628

Maria

40

1654

Antonio

Major d’edat

Geroni Vives
(arrendador de Pamis)
Jaume Gavilà

1665

Dues, sense nom

Menors d’edat (filles d’infidels)

Gavilà menor

1670

Joan

Major d’edat

Francesc Gavilà

1671

Joan F. Felip

Major d’edat (fill d’infidels)

Guillem Gavilà

1680

Sense nom

Major d’edat

Guillem Gavilà

1686

Sense nom

Menor d’edat

Jaume Gavilà

En l’obra ja citada sobre l’èxode morisc 14, els seus autors han desvetlat la destinació
de 6 morisquets ondarencs que, marcats per la participació dels seus pares en la rebel.
lió de Laguar, foren rebaixats a la condició de botí humà de guerra, sent desplaçats a la
ciutat de València, on foren acollits per diversos ciutadans locals (Joanna Anna, de 12
anys; Gertrudis, de 5; Àngela Jerònima, de 12; Lluïsa Francesca, de 6; i Joanna i Juliana,
ambdues de 12 anys). De Pamis n’eixiren dues de 9 anys (Esperança dels Àngels i Àngela)
que anaren a parar a València i a Ontinyent. La mateixa marquesa de Guadalest fou
autoritzada pel marqués de Caracena a quedar-se en qualitat d’esclaus “los moriscos que
aún andan fugitivos por las montañas del reino de Valencia” 15.

13

Ibidem, ps. 119-120.
bidem, p. 176.
15
ACA, Consell d’Aragó, llig. 0221, nº 28, 1610.
14
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Saba nova
El procés repoblador per substituir la comunitat morisca desterrada d’Ondara començà
el 1611 amb la Carta Pobla, podent-se distingir nítidament tres fases: la primera, d’una
gran afluència de nous pobladors, atrets per la gran disponibilitat de terra; una segona, de
renovació intensa fins el 1630, amb gent que hi arriba i d’altra que se’n va insatisfeta per
les condicions exigides per establir-s’hi -només 5 dels 21 nouvinguts el 1611 arrelen al
poble-, i un últim període, comprés entre 1630 i 1640, caracteritzat per l’estabilitat, però
amb un balanç demogràfic pobre, amb un increment de la població molt lleu.
D’entrada, es pot afirmar que la repoblació del buit deixat pels moriscos fou
protagonitzada per gent de la Marina Alta en un 60% (fig. 1), seguida a notable distància
(un 20%) per aportacions d’altres comarques valencianes, com la Safor, la Marina Baixa,
l’Alcoià, l’Alacantí i l’Horta de València. Per pobles, són Dénia, Xàbia i Beniarbeig d’on
més gent ve i, en general, dels llocs de la contornada. Per últim, entre 1624 i 1668 un
20% dels nous colons prové de fora del Regne de València: balears -mallorquins, sobretoti, en menor mesura, francesos, formen el contingent més destacat. Per la distància del lloc
de procedència, un 73% és originari d’una àrea no superior als 25 Km, un 8% d’entre els
25 i 100 Km, i un 19% de poblacions situades a més de 100 Km d’Ondara; açò, pel que
respecta als homes.
Hem de destacar d’entre les aportacions foranes primerenques les procedents de les
illes Balears -ressenyats com “de nació mallorquina”-, amb llinatges tan familiars entre
nosaltres, com Rico, Coll, Gilabert, Cabrera, Ballester, Pons, Rubí, Morant, Diego,
Tomàs, etc, que minvaran considerablement a mitjans de segle –en el Cens de 1646
només figuren els cognoms Morant, Gilabert, Rovira i Cabrera- i que han deixat en el
nostre parlar algunes formes baleàriques molt característiques, com auia (aigua), donar
un ba (donar una besada), albergínia, bua (mal o dolor), caterba (quantitat), espitjar
(espentar) o paput (ocell, amb la forma masculina). A la gent de l’arxipèlag balear, hi hem
d’afegir el contingent de colons genovesos, amb llinatges com Cattara, Palermi, Cunna,
Volta, Trensano, Calària, Laurentio i Tarantini, Tridenti o Trenti, arribats a aquestes terres
per la proximitat dels dominis del duc de Gandia, que foren repoblats amb famílies de la
península Itàlica. D’aquest darrer allau d’immigrants, que desapareixerà del poble en pocs
anys, només els descendents dels Trenti, en la seua forma actual de Terentí, han arribat
als nostres dies.
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Finalment, ressenyem el corrent d’immigrants francesos que, com deixà escrit
Escolano, “nos van entrando tanta manada de franceses como ovejas”, vinguts com a
conseqüència de la sobrepoblació crònica del Pirineu francés i de les regions limítrofs,
o fugint de les guerres de religió. En el moment de la declaració de guerra contra el
règim de Richelieu (1635), hi havia uns 10.000 ciutadans francesos entre nosaltres, que
anaren reduint-se a mesura que la pressió demogràfica de l’altra banda de la frontera
anà disminuint. En general, eren xicots joves que, primerament, arribaven per a treballs
estacionals, per acabar establint-s’hi. Treballaven de criats -dos a l’hostal de Lluís Vilanovai de moliners, fonamentalment; només uns pocs s’hi van casar -un, amb una donzella
també francesa de Trapa- i, per les notícies que ens faciliten els quinque libri, la seua
existència transcorre entre la misèria i la indigència: alguns moren violentament a mans
de bandolers; d’altres, de malaltia, i la majoria, “molt pobres”. En tres actes de casament
s’esmenta el lloc d’origen d’aquests: Vilafranca d’En Clerigot, Fengofrent i Clongueret.
Cognoms com Fornell, Puig, Vileta, Salvà, Gallart o Carrió, ens evidencien la seua nissaga
catalanorossellonesa -durant alguns anys, el Rosselló fou protectorat francés-, mentre que
altres són estrictament francesos: Gai, Cochux, Trell o del Tell, del Sol, Chalton, de la
Oú, Palanqui, Merles, Perret o Corblancher, sempre acompanyats del gentilici “francés de
nació”. Tampoc aquesta onada deixà cap vestigi per a la posteritat.
Pel que fa a les dones, l’aportació regnícola és encara més alta, un 92%, del qual un
60% ho és de la Marina Alta, i la resta de la Safor, la Marina Baixa, etc, sent també les
poblacions veïnes de Dénia i Xàbia, a més d’Alcanalí, les que més n’aporten.
La mobilitat geogràfica és una de les característiques més notòries d’aquestes dècades.
Entre els anys 20 i 40, la vila d’Ondara fou lloc de trànsit d’almenys 72 famílies, les quals
tingueren el temps suficient d’enregistrar algun fill en la parròquia de Santa Anna; per
contra, 2 de cada 3 parelles que es casaren a Ondara entre 1624 i 1646, hi van arrelar,
anant la resta a altres llocs de la contornada, a Dénia i a Pedreguer sobretot.
El corrent immigratori segueix entre 1668 i 1700, però a la baixa i amb sensibles
diferències qualitatives. Per exemple, l’aportació de fóra del Regne és ara molt migrada
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(fig. 2 i 3), respresentant tan sols un 10% dels contraents: 2 són d’Aragó, 1 de Mallorca,
1 de França i 1 d’Alemanya. Continua sent la Marina Alta la comarca que aporta el major
potencial humà repoblador, per damunt del 50%, seguida de la Safor, la Vall d’Albaida,
la Marina Baixa, etc, amb un 30% del total. Açò vol dir que un 72% dels nous pobladors
procedien d’una àrea inferior als 25 Km: el Verger, el Ràfol d’Almúnia, Pego, Benidoleig,
Beniarbeig, etc.
Sintetitzant, assenyalarem que, després de l’arribada dels primers colons (1611), el
corrent favorable coincideix amb les èpoques més pròsperes –entre 1624 i 1640 i les
darreres dècades del segle-, retrocedint quan la conjuntura és desfavorable -períodes de
crisis agrícoles i anys de pestilència-. Aquests alts i baixos en la immigració masculina
marcaran els anys de major o menor natalitat i nupcialitat i, al remat, del creixement
demogràfic: entre 1623 i 1640, la relació de contraents forasters d’Ondara és de 41/12, i
només de 16/10 entre 1640 i 1660.

Els fundadors de l’Ondara moderna
Per conéixer el lloc de procedència dels llinatges que van vindre a repoblar Ondara, així
com la seua importància quantitativa (1), hem efectuat un buidat de l’Arxiu Parroquial
en el període comprés entre 1624 i 1668, corresponent al primer llibre d’enregistrament
conservat, ressenyant la població d’origen i l’any d’arribada, amb els següents resultats:
Adelantado (Pego, 1661), Anargues (Real de Gandia, 1649), Andrés (Alcanalí, 1661),
Ballester (Artà, Mallorca, 1632), Banyuls (Oliva, 1627), Berenguer (Gandia, 1652),
Boronat (Beniarbeig, 1661), Botella (Xàbia, 1649), Cabrera (Manacor, Mallorca, 1630),
Cantó (Xàbia, 1631), Carrió (Sella, 1661), Cebrià (el Ràfol d’Almúnia, 1636), Colomina
(Penàguila, 1647), Coll (Sella, Mallorca, 1626), Cucurella (Benigànim, 1669), del Tell
(França, 1629), Devesa (Benimeli, 1629), Diego (Sòller, Mallorca, 1644), Esteve (Dénia,
1637), Fillol (València, 1627), Fransés (Aielo de Rugat, 1657), Gay (Piles, 1658), Gil
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(Beniarbeig, 1632), Gilabert (Marratxí, Mallorca, 1630), Gomis (Beniarbeig, 1660),
Gomes (Sanet, 1646), Ivars (Benissa, 1631), Malonda (Teulada, 1629), Marsal (Oliva,
1634), Martí (Dénia, 1630), Maior (Beniarbeig, 1637), Miró (Dénia, 1624), Morant
(Benissalem, Mallorca, 1638), Mulet (Dénia, 1647), Navarro (Beniarbeig, 1638),
Ortís (Mutxamel, 1628), Pastor (Real de Gandia, 1661), Perles (Alcanalí, 1662), Peiró
(Benipeixcar, 1663), Peres (Pedreguer, 1639), Pons (Muro, Mallorca, 1634), Puigcerver
(Pedreguer, 1635), Rico (Mallorca, 1624), Rovira (Polop, 1627), Rubí (Felanitx, Mallorca,
1638), Salvà (França, 1652), Císcar (Benimeli, 1634), Trell o del Tell (França, 1656),
Trensano (el Verger, 1650), Unqui (la Vila Joiosa, 1658), Vicens (Xàbia, 1662) i Vileta
(França, 1638).
Hem seguit el mateix procediment amb el segon volum dels quinque libri, que comprén
de 1668 a 1700, per determinar el lloc d’eixida dels cognoms que duien els immigrants
arribats a Ondara durant eixe període:
Ballester (Benidoleig), Banyuls (Almoines), Bertomeu (Teulada), Blanquer
(Beniarbeig), Blasco (Castelló del Duc), de la Borda (el Verger), Borràs (Potries), Cardona
(el Verger), Carrió (Sella), Castellà (Gandia), Català (el Verger), Císcar (Sanet), Colomí
(el Verger), Cots (Pego i Piles), Cuquerella (Pobla de Rugat i Pobla del Duc), Company
(Benassau), Díez (Barcelona), Escuder (Lleida), Estella (Sagra), Esteve (Mallorca), Estrada
(Pedreguer i la Llosa), Faraig (Oliva), Femenia (el Verger), Ferrer (Oliva), Ferrando
(Tormos), Galán (Piles), Galant (Tibi), Gallart (França), Gastaldo (Dénia), Gil (Benimeli
i Quatretondeta), González (Gata), Gomis (Beniarbeig), Guasp (el Verger), Guillem
(Piles), Gurau (Benidoleig), Ivisa (Oliva), Jorro (Alcanalí), López (el Ràfol d’Almúnia),
Lampis (Massalavés), Llidó (Ontinyent), Mallol (Lugares de Don Juan), Marcos (Aragó),
Martí (el Verger), Mengual (Senija), Monllor (Pego), Morell (Miraflor), Moreno (Polop),
Mulet (Gata i Fageca), Muñoz (Murla), Oliver (l’Orxa), Ortelà (Xàbia i Pego), Pastor
(Ràfol), Peiró (Ràfol), Pérez (Parcent), Piera (Favara i Murla), Polop (la Granja), Quintana
(Oliva), Quiles (Bèlgida), Rumbau (Alfarrasí), Sastre (Benimuslem), Sendra (Gandia),
Soriano (Almoines), Torrent (el Ràfol d’Almúnia) i Vicens (Xàbia).

Un segle amb alts i baixos
L’ordenació de les dades numèriques extretes dels llibres de baptismes, enterraments i
casaments de l’Arxiu Parroquial 16 existents –hi falta el denominat “Llibre vell”, que abraça
els anys anteriors a 1623-, ens ha permés de plantejar la tesi què l’evolució demogràfica
d’Ondara en el segle XVII (1625-1700) fou positiva (fig. 4 i 5): 1483 batejats per 1118
soterrats (19,2 baptismes i 14,5 defuncions de mitja anual), amb un balanç de +365
ànimes, que farien doblar la població local: 52 cases el 1622, 78 el 1646 i més de 100
el 1690 17, o dit d’una altra manera, de 300 a 600 habitants entre 1622 i 1700; açò,
16

Podeu consultar la comunicació de Robert MIRALLES I CEBRIÀ: Crisi i creixement a l’Ondara
del segle XVII, publicada en les Actes de les I Jornades sobre la població del País Valencià, 1986, Edicions Alfons el Magnànim i Institut d’Estudis Juan Gil-Albert, ps. 345-356.
17
El 1622 Ondara comptava amb 52 cases habitades i 190 pobladors de comunió, i el seu annex
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sense tenir en compte els fenòmens migratoris; en qualsevol cas, un número d’habitants
insuficient per igualar l’aproximadament miler d’habitants amb què comptava Ondara
abans de l’expulsió dels moriscos. Aquest creixement s’aparta, doncs, del model demogràfic
espanyol postulat per Jordi Nadal per al segle XVII, de característiques depressives.

Tres són les grans etapes poblacionals en què podem dividir la centúria:
1.- La primera, de 1623 a 1640, amb un saldo favorable de +115 (fig. 6). Dels dèsset
anys que dura aquest període, en tretze anys ( 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1631, 1633,
1634, 1635, 1637, 1638, 1639 i 1640) els baptismes superen els enterraments, mentre
que en dos succeïx el contrari (1632 i 1636) i en un s’igualen (1630). Per quinquennis, el
balanç també és positiu, en especial, entre 1625-30, amb 84 naixements i 29 defuncions,
96-71 entre 1630-35, i 75-46 entre 1635-40.
Els anys en què la mortalitat s’elevà notablement, com ara el 1629, 1630 i 1631, cal
connectar-ho amb l’epidèmia de Catalunya de 1629-1631 i coincidents amb la gran pesta
que assolà el centre-nord d’Itàlia, a més d’una crisi agrícola de grans repercussions que
afectà les zones rurals; i en el cas dels anys 1632 i, sobretot, 1636, la baixa important dels
naixements, amb només 10 infants aquest darrer any, indicaria una crisi de subsistències
d’origen agrària (fam, debilitat en el grups de major risc i, com a resultat, mort). La
descendència mitja familiar és de 4,7 fills per parella, i en conjunt, s’hi nota encara l’efecte
conjuntural d’una repoblació inicial jove.
2.- La segona etapa, de 1641 a 1670, obté un saldo negatiu de –36 (fig. 6). En
aquestes tres dècades es perd una part del creixement obtingut en el període l’anterior
i es caracteritzen pels anys de sobremortalitat entre 1641 i 1644 (amb una crisi de
subsistències, que incrementa les defuncions en els mesos de màxima escassesa i carestia
del blat, com ho són de març a juny-juliol, i repercussions greus de les guerres de Castella
amb Catalunya i contra la França de Richelieu), i dos anys, 1641 i 1642, on s’hi registren
Pamis amb 9 cases i 18 comunicants. En la visita de 1654 s’hi repeteixen les mateixes dades. En les
visites de 1663 i 1675, a penes difereixen les xifres subministrades: 52 cases i 194 comunicants. Pel
que fa a Pamis, les dades de totes les visites són idèntiques a les de 1622. Mª M. CÁRCEL ORTÍ,
La diócesis de Valencia en 1622, Anales Valentinos 9 (1979), p. 133.
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només 2 i 7 criatures batejades, respectivament; entre 1648-1655 (fig. 7 i 8), el període
més greu, que protagonitza la mortífera pesta bubònica, anomenada “la enfermedad” en
el Llibre de defuncions, des d’on irradia a la resta del Regne de València, on causa 46.789
víctimes, i que va tenir el seu punt àlgid en l’any 1652, amb una nova onada procedent
de Mallorca, que provocà a Ondara la mort de 28 persones i un balanç per als vuit anys
de terror de 94 baptismes i 142 enterraments, concentrats en un alt percentatge entre
els mesos de novembre i gener. Per calibrar l’efecte de la pesta sobre una unitat familiar,
valga com a exemple la unitat familiar formada per Andreu Major i Maria Rovira, la qual
perdé la mare i tres fills en l’escàs interval d’una setmana: Àngela, de 2 anys, el 15 de gener
de 1652; Anna Maria, de 4 anys, i la mare, el 18 de gener; i Francesca, de 6 anys, el 28
del mateix mes. Finalment, queda el període 1665-1670, igualment mortífer, amb 92
naixements i 113 morts. Ondara fou una de les localitats que quedà aïllada l’any 1666,
sospitosa d’estar afectada per l’epidèmia de pesta. L’anotació en els llibres parroquials de
30 difunts “molt pobres”, a més d’altres persones que no testen per no tenir béns, dóna
fe d’aquesta crisi.
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Globalment, en 20 anys d’aquesta etapa, les defuncions superen o igualen els baptismes,
i el nombre de fills per família baixa als 4,3, fenomen explicable per deficiències en la
nutrició i per la mort prematura de l’espòs o l’esposa.
3.- La tercera, de 1671 a 1700, presenta un balanç netament positiu de +286. Llevat
d’un període de recessió demogràfica (1684-86), la conjuntura econòmica favorable del
darrer Àustria, especialment a la perifèria peninsular, amb una relació entre població i
recursos més favorable que la que havien tingut les generacions anteriors, l’amillorament
de les condicions meteorològiques i de la producció agrícola, la disminució de la
virulència de les crisis de mortalitat, el descens del preu del blat i l’increment dels salaris,
possibilitaren el creixement del nombre total d’ondarencs en aquestes últimes dècades de
segle, fins arribar al voltant dels 600 habitants, amb una natalitat pròxima al 45 per mil,
una mortalitat que tingué un comportament raonable, amb un parell de pics notables (el
1686, amb una relació de 41-51, i el 1700, amb 29-48), i una mitja de 5,2 fills per unitat
familiar, la més alta del segle.
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Oferim, tot seguit, una sèrie de comentaris específics sobre les característiques i els
comportaments demogràfics d’Ondara en el Set-cents:
- El número de xiquets nascuts és lleugerament inferior al de les xiquetes en un
98,5%.
- Els naixements es donen majoritàriament al gener i febrer i, en menor mesura, al juny
i juliol, seguint el calendari agrícola, amb un màxim de naixements en l’època de menys
treball (fig. 9). Pel que fa a les concepcions, els mínims d’octubre i novembre vindrien
explicats per una tendència innata a tot l’àmbit mediterrani, que tractaria d’evitar els
naixements en els mesos poc propicis de l’estiu -a més de març-, relacionada també amb
motivacions religioses, concretament amb l’abstinència sexual de la Quaresma.
- Les concepcions il.legítimes –‘xiquets bords o bastards’- són bastant abundants, un
2,7% del total dels nascuts, una xifra superior a d’altres municipis estudiats, com Dénia,
Guadalest, Pedralba, Bellreguard o Tàrbena.
- La mortalitat en les dones de totes les edats és inferior a la dels homes en un
98,6%.
- L’època amb més defuncions se situa entre el final de l’estiu i la tardor
(afeccions
infeccioses i contagioses), i a l’hivern (malalties del sistema respiratori), amb xifres
pràcticament igualades. L’estació amb menys òbits és la primavera, afavorida amb una
climatologia més benigna.
- La mortalitat infantil, sobre 214 casos estudiats, és del 150 per mil fins el primer any
de vida, del 135 per mil entre 1 i 4 anys, del 368 per mil fins els 10 anys i un percentatge
acumulat del 405 per mil fins els 20 anys, amb una esperança de vida de 27-28 anys 18.

- Per sexe, la mortalitat infantil és major en els barons en el primer any de vida, amb un
18

Hi ha casos esborronadors, com el de la generació nascuda el 1682, on de 25 infants, 3 moren
abans de complir l’any, i 15 abans dels 6 anys, amb una mortalitat infantil acumulada del 720 per
mil.
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0,6%; entre 1 i 4 anys ho és en les infantes, amb un 4,2%; entre els 5 i els 9 anys, els més
perjudicats són els xiquets, amb un 5,7%; i fins els 20 anys, les xiques, amb un 1,9%.
- Estacionalment, el màxim nombre de morts de nens menors d’un any, recau en els
mesos de març i de novembre, i ens els d’un a quatre anys, a març.
- La mortalitat infantil o d’albats segueix l’evolució general de la mortalitat general,
tot i que els percentatges varien al llarg del segle (fig. 10): entre 1625 i 1685, la mortalitat
infantil se situa per davall del 50% de la mortalitat general (amb oscil.lacions que van del
27% entre 1625-1630 i el 40-45% dels períodes 1650-1655 i 1665-1675), ultrapassantse el 50% entre 1685-1700, amb un màxim del 60% entre 1685-1690, seguint en tot
moment el principi general de a més natalitat, més mortalitat infantil. Han de destacar-se,
com a anys especialment mortífers, el 1686 i el 1700, amb 34 i 24 nadons, respectivament.
Les malalties causants de les morts dels infants no són ressenyades en les actes, però tenint
en compte que el mes de més morbiditat és març, ens fa pensar en dolences de caràcter
respiratori, més que de digestives, més pròpies de l’estiu.

- La mitja de casaments i any per a tot el segle és de 3,8 (308 en total, entre 1625 i
1700), repartida de manera desigual: una mitja de 3,5 casaments entre 1625-1640, 3,1
entre 1641-1670 i 5,2 entre 1671-1700, coincidint amb les èpoques de major o menor
benestar general (fig. 11). Un cas extrem és el del període 1640-1645, amb només 5
casaments, motivat per un cicle de grans dificultats econòmiques, com hem dit amb
anterioritat.
- En un de cada sis casaments, un dels contraents o tots dos contrauen matrimoni en
segones núpcies. Pocs són els camperols que es mantenen fadrins -en el Cens de 1646
consten deu viudes per un sol viudo-. Entre 1624 i 1664 hi ha enregistrats dihuit viudos
i setze viudes. Els viudos tarden una mitja de 14 mesos a tornar-se a casar.
- L’edat mitja de casament en 97 casos estudiats és de 25 anys en els homes i de
22 en les dones. La seua duració mitja efectiva, fins la mort d’un dels dos, és de 22
anys. La fertilitat mitja, de 4,9 fills per parella. La gent es casa, sobretot, al novembre i a
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l’agost, després de les labors agrícoles, i molt poc al setembre (és a dir, en la temporada de
l’ametla i l’escaldada de la pansa), i desembre i març, mesos en què les normes tridentines
desaconsellaven els casaments, per ser temps litúrgics de l’Advent i la Quaresma (fig.
12).

- Els intervals intergenèsics, és a dir, el temps d’espera entre fill i fill, per a 223 infants
estudiats, dóna els següents resultats: 15 mesos, comptats a partir de la data del casament,
per al primer fill; 27 mesos, entre el primer i el segon fill; 30 mesos entre el segon i el
tercer; 28 mesos entre el tercer i el quart, i 31 mesos entre el quart i el cinqué fill.
- El tamany de la família ondarenca, seguint la reconstrucció de les unitats familiars
incloses en el Cens de 1646, és el que segueix: setze famílies tingueren 2 fills; vint-i-sis
famílies, 3 fills; nou famílies, 4 fills, i vint-i-quatre famílies, més de 4 fills.
- A partir de les confirmacions efectuades el 1633 pel bisbe de Petra, l’estructura de la
població, per edat i sexe, fins els 18 anys (130 persones confirmades, que representarien
un 37,5 % del total d’habitants), sobre un total estimat de 350 habitants, ens mostra una
superioritat numèrica masculina global del 55,4% front la femenina, d’un 44,6%, mentre
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que per edats, solament entre els 16 i els 18 anys el percentatge de població femenina seria
superior a la masculina. Les dades esmentades ens retraten una població eminentment
jove i un escàs percentatge de persones majors de 60 anys, al voltant del 10% (figs. 13 i
14).

El Vecindario de 1646
El Vecindario no és pròpiament un cens d’habitants, sinó un padró de veïns –
reconvertibles en habitants, utilitzant un coeficient de conversió que es mou entre 4 i
4,5 pobladors per cada veí-, realitzat pel Consell de la Generalitat i confeccionat pels
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justícies i jurats locals amb un objectiu recaptatori, que afectà totes les ciutats, viles i
llocs del Regne. El document el signen el notari, Pere Joan Orts, i la Cort del justícia i
els jurats, Jaume Pasqual Gavilà i Lluís Giner. El caràcter fiscal del padró el fa sospitós
d’ocultacions, donat que aquests llistats no inclouen els veïns no contribuents, com ara
els nobles, ni els qui no disposen de patrimoni, molts fadrins, els criats, els esclaus o els
pobres de solemnitat. El document 19 està escrit en el valencià de l’època, desproveït de
caràcter normatiu.

Reixa del segle XVII al carrer Sant Benet.

El Vecindario relaciona 74 caps de casa, dels quals 12 són viudes, 5 moriscos conversos,
a més de la casa de “lo retor”, la de “dos beates pobretes” i “un conbent amb set o güit
religiosos”; un parell de cases són compartides per “sogre i gendre”, una altra per germans,
i una per “sogra i gendre”, afegint al final que “...entre totes les sobredites cases hia unes
19

Vecindario de 1646: ARV, Secció Generalitat, tom 4829, p. 92, Ondara.
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set tancades, sent mobedysa qui estan asi, lo sensemà ya amanexen en altra vila o lloc...”,
abundant en la mobilitat geogràfica de molts pobladors en aquells inestables i complicats
anys. Per a Pamis 20 enumera 10 cases habitades -una per una viuda- i una buida.
La reconstrucció de 69 d’aquestes famílies, ens dóna una visió del seu cicle vital: 20
famílies tenen dos fills, 24 entre tres i quatre fills, 15 entre cinc i sis, 7 entre set i huit, i 3
famílies més de huit fills.
Jaume Gavilà, de Jaume

Viuda Na Rovira

Miquel Millà

Martí Jaume

Andreu Mayor

Viuda de Francesc Sendra

Viuda Na Soldevila

Jaume Gavilà, de Miquel

Esteve, de Giner

Pere Ferrando, major

Pere Jaume Miralles

Jaume Llinares

Pere Morant

Josep Jera (?)

Joan Llinares (de Manises)

Pere Joan Orts

Pere Badia

Lluís Giner

Viuda de Bertomeu Gavilà

Viuda Na Martina

Joan Llinares, de Joan

Francesc de Giner

Joan Colomar

Josep Barber

Juan Marqués

Crisòstom Torres

Joan Morató

Jeroni Terentí

Francesc Gavilà

Joan Sapena

Vicent Trilles

Joan Geroni Gavilà

Jeroni Virrei

Pere Gilabert

Jaume Soldevila

Francesc Vilanova

Diego Giner

Viuda Na Ginera

Na Blasca

Jaume Pasqual Gavilà

Josep Rovira

Vicent Genís

Joan Millà

Viuda Na Blaia

Jaume Barber, major

Viuda d’Isidro Vasques

Jeroni Cardona

Gaspar Barber

Viuda Na Borda

Lo Rector

Jaume Barber

Viuda Na Gonsalbes

Francesc Ahuir

Bertomeu Gonsalbes

Miquel Blanco

Miquel Marqués, menor

Joan Navarro

Lluís Terentí

Lluís Marqués

Pere Ferrando, menor

Vicent d’Esteve

Salvador Peres

Vicent Martí

Jaume Rovira

Cristòfol Millà

Pere Canet

Pere Carpi

Viuda de Josep Gavilà

Josep Cabrera

Joan Batiste Martí

Antoni Cabrera

Jaume Giner, ministre

Josep Millà

Viuda Na Moranta

Josep Borrell

Miquel Pastor

Dues beates pobretes

Sebastià Martí

Relació completa del Vecindario de 1646.
20

En el mateix tom, a la pàgina 15, es relacionen els caps de família de Pamis: Joan Soler, Joan
Pineda, Dionís Monleon, Miquel Barber, Andreu Morant, la viuda de Corblancher, Joan Penya,
Joan Císcar, Esteve Peris, Mateu Cantó i una casa buida.
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La família més nombrosa del Vecindario -i de tot el segle XVII- és la unitat formada
per Jaume Pasqual Gavilà, casat primerament amb la seua criada morisca Vicenta Giner
al maig de 1624, amb qui va tenir un fill, Jaume Vicent, concebut abans del casori, que va
morir al setembre de 1625 d’un “mal nou”. A l’abril de 1626, Jaume Pasqual va contraure
segones núpcies amb Anna Maria Gavilà, cristiana vella, relació de la qual nasqueren cinc
barons, sis filles i una criatura de nom il.legible; un mínim de cinc fills moriren en vida
dels pares, i d’altres cinc ignorem si ho feren abans o després de morir els progenitors,
doncs sembla que en casar-se van marxar a viure fora del poble. Jaume Pasqual va morir
a l’agost de 1664.

Un marqués apurat
El marqués de Guadalest, junt amb els ducs de Sogorb, Gandia i de Lerma, formava
part de la cúpula nobiliària valenciana i era un dels tres magnats amb més vassalls moriscos
del Regne. No ha d’estranyar-nos, per tant, l’impacte que l’expulsió d’aquests va causar en
el seu patrimoni ja hipotecat. Sense la mà d’obra morisca, les rendes del senyor d’Ondara
caigueren després de 1609, de 20.000 a 8.325 lliures, en el conjunt de totes les seues
possessions territorials. El total de crèdits o censals que devia el marqués en el moment
de l’expulsió ascendia a 7.825 lliures i 4 sous de pensions anuals, 1.822 de les quals
corresponien a Ondara: 258 lliures a l’església, 1176 a diferents burgesos de València i
388 a la noblesa 21. Però la seua penúria econòmica venia de darrere. Quan el marqués
prestava serveis d’ambaixador de Felip III a Flandes, entre 1604 i 1616, període en què
va fulminar 100.000 ducats dels seus diners, una suma equivalent a la tercera part de
les pensions totals de censals en 1616 22, ja tenia hipoteques a llarg termini de 350.000
ducats, que pesaven sobre el seu patrimoni, a més de 50.000 ducats en deutes a curt
termini. Suposant que eren gravats a la taxa corrent del 6’66%, l’interés se situaria al
voltant de les 28.000 lliures, quan les possessions del senyor d’Ondara tenien un valor de
només 20.000 a 25.000 anuals 23. Òbviament, aquesta mena de càrrecs suposaven prestigi
i influència, però un salari clarament insuficient. Resulta una paradoxa que el 1619, vinti-set dels seixanta-huit creditors del marqués foren membres de la mateixa noblesa 24.
L’expulsió dels moriscos agreujà més encara aquesta situació. Tot i endurir-se les
condicions censals per a l’establiment de nous pobladors, l’escàs nombre d’aquests (“[...]
assí mismo ha constado lo mucho que pierde el Marqués de Guadalest porque aunque la
población de sus lugares del Marquesado se ha hecho con beneficio de mayores particiones,
MARTÍNEZ IBÀÑEZ Enrique i FORT NAVARRO Albert, Ondara: Canvis després de l’expulsió
dels moriscos (II), Revista Aguaits, n. 18, p. 52, 2001, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina
Alta; la documentació estudiada es troba en l’ARV: RA, processos, part II; lletra M, exp. 1333, f.
26.
22
CASEY James: El Regne de València al segle XVII, Ed. Curial, 1981, p. 157. ACA CA, llig. 654,
28-3-1622.
23
Ibidem, ps. 149-150. ACA CA, llig. 654, 28-3-1622. ARV, Clero, llig. 404, 13-9-1617.
24
Ibidem, p. 154. ARV: Diversorum 385, folis 92v-112v, i Clero, llig. 404, concòrdia, 1619;
AHN: Osuna, llig. 895, núm. 19.
21
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no se hallan sino muy pocos que quieran poblarlos y cultivar sus tierras” 25) feia que
els ingressos foren inferiors als dels anys precedents. A causa de la minoració d’aquests,
el pagament de les obligacions creditícies, per minses que foren, resultaven insalvables,
malgrat la seua reducció al 5%, d’acord amb la Pragmàtica Reial del 15 d’abril de 1614.

El carrer Major comença a perfilar-se a finals del segle XVII.

El marqués de Guadalest fou un dels setant-cinc nobles que el 1614 demanaren al rei
un alleujament per als seus deutes. Com ja ocorregué el 1583 amb Cristòfor de Cardona,
Felip, cinqué marqués de Guadalest, també va vore segrestada la seua hisenda. Era un mal
menor, perquè aquesta solució li permetia saldar el deute sense perdre el control financer
dels seus dominis. De les 8.325 lliures que rendaven els seus llocs, el marqués cobrava
2.775 lliures com a assignació per a garantir el manteniment del seu estatus social, i
la resta s’invertia per satisfer els pagaments d’interessos de 21.000 lliures. El 1619, la
marquesa viuda recuperà el control de la propietat, amb la promesa de pagar 4.600 lliures
anuals, 3.000 de les quals eren per desempenyorar el capital 26, però tres anys més tard
es queixava que aquests pagaments eren massa alts 27. Encara el 1637, en una carta que
25

BORONAT y BARRACHINA, Pascual: Los moriscos españoles y su expulsión, II, Universitat de
Granada, 1992, ps. 646-648.
26
Ibidem, p. 168. ARV, Clero, llig. 404, 12-9-1619.
27
Ibidem, p. 171. ACA: CA, llig. 654, 28-3-1622; llig. 611, núm. 38/2, 1674; llig. 612, núm.
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Felip va dirigir a don Melcior Sisternes, des del seu arrest domiciliari, es lamentava que
“esta habitación después de la expulsión está de manera que no dudo que si su Magestad
lo entendiera no me la diera por destierro” 28.
En definitiva, la casa de Guadalest sembla haver estat perjudicada pel deute durant la
resta del període dels reis Habsburgs 29. Per altra banda, els distints monarques d’aquesta
casa resultaren vitals per la protecció que li dispensaren front els seus creditors, que
reclamaven la venda dels seus dominis com a única manera de cobrar els diners que els
devien.

Regles, les del senyor: la Carta Pobla
Les noves disposicions que el marqués de Guadalest va imposar als nous pobladors que
arribaven a Ondara poc després de l’expulsió, esdevenen en aquest context de dificultats
monetàries un instrument capital per al sosteniment econòmic, però no exclusivament,
del patrimoni senyorial. Tot i no disposar de la Carta anterior a aquesta de 1611, sí
que es coneixen les obligacions feudals a què estaven sotmesos els habitants d’Ondara el
1610; malgrat que la major part de la informació d’aquesta correspon a l’any següent de
l’expulsió, la Carta registra la situació immediatament anterior al decret 30. En concret,
hi havia:
a) Els censos econòmics que moriscos i cristians vells pagaven per la casa i la terra que
explotaven 31, amb un rendiment anual de 874 lliures, 18 sous i 8 diners.
b) Les regalies 32: la botiga, el forn, els molins, l’hostal, la carnisseria, el pes i la
corredoria, l’horta, la meliocha i el rajolar, tots monopolis senyorials, amb un producte
anual de 601 lliures.
c) El lluïsme i la fadiga 33: 200 lliures.

47/2 i 3, 4-3-1686.
28
Ibidem, p. 126. ACA: CA, llig. 715, 23-2-1637.
29
Ibidem p. 171. ACA: CA, llig. 654, 28-3-1622; llig. 611, núm. 38/2, 1674; llig. 612, núm. 47/2
i 3, 4-3-1686.
30
La Carta Pobla és el document pel que el senyor feudal estableix un territori als seus presents o
futurs habitants, regulant les condicions de tinença de la terra, els nivells d’exacció de la renda feudal i establint el marc jurídic inicial en què va a desenvolupar-se la comunitat. Aquest document
estigué vigent fins la dissolució del règim senyorial el 1835. La d’Ondara es troba a ARV: Reial
Audiència, part II, lletra M, n. 1.333.
31
ARV: RA Processos, part 2ª, lletra M, exp. 1333, fulls 29 a 40.
32
La fadiga és el dret que posseïx el senyor a ser informat de la venda del domini útil d’una propietat per un emfiteuta seu a un tercer, i poder adquirir-lo pagant la quantitat que havia estat ofertada.
El lluïsme és el dret que posseïx el senyor de cobrar 2 sous per cada lliura de valor amb què era
venut el domini útil dels béns immobles pel colon o emfiteuta.
33
Les regalies són monopolis del senyor feudal, dels quals rep unes rendes per la seua utilització o
arrendament.
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d) El terç delme i l’alcaidia 34: 241 lliures.
e) L’arrendament de la reserva, anomenada la vinya del senyor: amb una extensió de 20
jornals, plantats en les seues 2/3 de vinya i en 1/3 d’oliveres i figueres, que li proporcionava
100 lliures en metàl.lic i 150 lliures d’oli.
f ) L’arrendament de l’almàssera “y lo terç delme y Alcaidia de dita oliva”, entre 310 i
330 arroves d’oli, segons l’anyada.
g) Els serveis personals, com treballar la vinya del senyor “pagant lo parell a raó de 3
sous, y lo peó 1 sou y 6 diners [...] quatre adsembles cada un any per raportar qualsevol
carrega a València pagant nou sous per cada una y acabades les quatre totes les demes
necessaries pagant acomodadament [...] més per a obrar lo castell, hostal, forn y cases
de senyor los peons y cavalcadures debades [...] mes anar a qualsevol part una llegua al
derredor sens paga [...] y quan esta en Ondara lo senyor hu y dos y mes fadrins per a servir
en la taula y cuinar y en lo que mes fos menester mentres estava en Ondara aixi denit com
de dia.”
h) La jurisdicció civil (no arrendada): “tenia el senyor la jurisdicció civil, que la suprema
se la esguarda el senyor duch de Lerma com a marqués de Denia.”
El total dels drets senyorials arrendats ascendien a una xifra que oscil.lava entre les
1.800 i les 2.050 lliures, segons l’any, més 1.887 lliures, 4 sous i 7 diners pel pacte amb
els pobladors moriscos. Per últim, hi havia el delme 35, que rebia l’església, i les primícies,
que anaven a parar al col.legi jesuïta de Gandia.
Cal apuntar que la renda obtinguda de les cases i les terres s’havia incrementat amb el
temps, passant de 696 lliures el 1569 a quasi 875 el 1610, un augment que suposava el
25,7%. Les regalies havien passat, en el mateix període, de 191 a 1.034 lliures. La renda
de la reserva del senyor s’havia incrementat de 31 lliures a 250, i el terç delme i l’alcaidia
de 120 a 241 lliures. Aquests augments cal relacionar-los amb l’increment de la població
entre 1569, sobre els 73 i 80 veïns, i 1609, amb al voltant de 180. D’acord amb aquesta
última xifra, la fiscalitat per família camperola s’aproximaria a les 26 lliures anuals, quasi
11 de les quals corresponien a l’ajuda per al pagament dels censals que prestaven els
moriscos al senyor, i de 2 a 3 lliures, a l’església. Tot plegat, una família ondarenca havia
de suportar, per terme mig, una pressió fiscal de 13 lliures a l’any 36.
Però, parem atenció dels apartats principals de la Carta Pobla de 1611, de capital
importància en la vida política i econòmica d’Ondara entre els segles XVII i XIX:
I. Dels protagonistes: el 18 d’agost de 1611, en nom de la senyoria, actua Don
L’alcaidia, de l’àrab qa’id o cap militar, és un pagament que fan els habitants d’un lloc
destinat al salari del responsable de la tinença i defensa del castell.
35
El delme és una exacció que es paga a l’església, equivalent a 1/10 part dels fruits de la terra. Les
primícies consistixen en el lliurament a l’església d’una part dels fruits primerencs del camp i del
ramat, destinats al manteniment del clergat secular, que sol ser de 2/9 parts del delme.
36
MARTÍNEZ IBÁÑEZ Enrique i FORT NAVARRO Albert: Ondara, canvis després de l’expulsió
dels moriscos, n. 17 de la revista Aguaits, 2.000, p. 42.
34
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Jaume Sepherino Lladró de Pallàs, comte de Sinarques, vescomte de Xelva, en qualitat de
procurador general de Don Felip de Cardona, marqués de Guadalest, en substitució de
Jaume Gavilà, mercader, veí d’Ondara i procurador local del marqués. Per l’altra, Lluís
Esteve, Joan Gosalves, Lluís Banyuls, Damià Ivanyes, Nicolau Urrios, Llàtzer Ximeno, Joan
Millà, Batiste Segarra Marqués, Sebastià Llorens, Vicent Gavilà, Cosme Carpi, Francesc
Císcar, Guillem Morató, Bertomeu Puig, Pere Ferrando, Gaspar Barber, Bertomeu Verger,
Joan Ramon, Jaume Malonda i Mateu Pons, tots llauradors i nous pobladors. Com a
fedatari de l’acte actua el notari Vicent Joan Ferrer. El document justifica la vinguda
d’aquestes persones “per rahó de la expulsió dels moros del present regne de València
y despoblació de la dita vila de Ondara” i adverteix que hi resten subjectes a les seues
estipulacions “qualsevol persones que in eventum -en el futur- vindran a poblar, avehinarse y avasallar-se en dita vila de Ondara in perpetuum.”
II. De l’elecció dels càrrecs locals: el procés de nomenament del justícia, els jurats i
la resta d’oficials municipals es regix de la manera següent: “que per lo Consell y los dits
pobladors y vasalls seran elets dos, y lo dit Senyor ho son procurador elegirà lo hu, aquell
que ben vist li serà”, en el cas del justícia, i dos jurats entre els quatre candidats que li
presente l’esmentat Consell.
III. De les competències del justícia: el justícia, amb l’assessorament d’un notari
escrivà, té la facultat de jutjar i sentenciar les causes civils i criminals que se li presenten en
primera instància, sense cost per als litigants. Només en els casos d’apel.lacions en segona
instància, les despeses aniran a càrrec d’aquests i no del senyor.
IV. Del batle o delegat senyorial: es delega en la persona de Jaume Gavilà la facultat
discrecional de “repartir, establir y donar les cases, terres, heretats y possessions per les
parts y portions que al dit Gavilà en lo dit nom li parexerà y ben vist li serà.”
V. De les obligacions dels colons: els nous pobladors s’obliguen a conservar, millorar
i no deteriorar les cases i a conrear “a ús y costum de bon llaurador” les terres lliurades,
sota pena de sanció, inclús de decomís, en cas d’incompliment.
VI. Els nous pobladors no poden vendre o alienar les cases, terres i possessions
concedides durant els dos anys següents a l’arribada, ni abandonar-les sense llicència del
marqués o el seu procurador.
VII. Les despeses derivades de soguejar –mesurar- les terres es reparteixen a parts iguals
entre el senyor i el vassall.
VIII. El cens anual per casa és de 20 sous per cada 100 lliures de valor; per terra regada,
a raó de 4 diners per cafissada o jornal, equivalents a 6 fanecades; i per terra secana o
muntanya, a raó de 2 diners per jornal o cafissada “pagadors en lo dia y festa del Arcàngel
Sent Miquel del mes de setembre, en una paga”. En cas de venda, s’hi han de pagar 2 sous
per lliura i 1 sou per lliura del censal 37.

37

El censal és un instrument de crèdit molt estés en l’antic règim, pel que el receptor d’un préstec
en metàl.lic o censatari es compromet al pagament d’una pensió anual al prestador, en tant no es
reintegre el capital inicial, oferint com a garantia de pagament un bé de la seua propietat.
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Text de la Carta Pobla d’Ondara (1611).
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IX. La partició de la renda, tant d’horta com de secà, és al terç, després de retirar el
delme de l’església, el terç delme del senyor, la primícia del col.legi dels jesuïtes de Gandia
i una barcella per cafís 38 per al vassall. Es a dir, que del restant, “tres cafissos o barcelles de
forment, ordi o altres grans, sia lo hu del señor y los dos del vasall”. D’igual manera es fa
amb les arroves de figues i pansa i els cànters d’oli i vi. A més a més, l’oli s’ha d’elaborar
a l’almàssera del senyor, pagant els drets corresponents, reservant-se el vassall sis barcelles
d’olives franques per a casa i una sàrria de palla a l’any. Tots els fruits i altres drets han
de ser transportats pel vassall al graner, celler o pallissa del senyor, de franc, és a dir, sense
cap cost. De la fulla de morera, després de donar el terç del capoll al senyor, el vassall pot
vendre el sobrant, donant la tercera part a la senyoria.
X. Els vassalls poden cultivar una fanecada d’alfals per cada casa i heretat, destinada a
les cavalcadures, sense haver de pagar cap dret, excepte si la vénen, que han de pagar un
terç del producte obtingut.
XI. El senyor es reserva el domini directe –la propietat- de tots els béns concedits
i el vassall el domini útil –l’ús-, reservant-se el primer els drets de lluïsme i fadiga en
cas d’operacions de venda practicades pel segon, a més de la facultat de fer capbrevar mesurar- les terres quan ho considere.
XII. Els vassalls vénen obligats a moldre el gra al molí, a coure el pa al forn i a comprar
carn de la carnisseria del senyor. D’igual manera, pel que respecta a la botiga, la taverna, la
fleca o forn, el pes i la corredoria del senyor, pagant els drets corresponents, i a no vendre
cap mena de vitualla a la vila ni al terme, sota sanció de 60 sous.
XIII. Els vassalls no poden tenir hostals, ni erigir molins fariners i d’oli ni tenir forns
a les cases.
XIV. Els dissabtes, de sol a sol, tant els vassalls com els forasters poden treure mercaderies
o productes propis al mercat de la plaça, i vendre tot tipus de vitualles francament, excepte
el vi, que es pot despatxar després de què s’haja venut tota la producció local.
XV. Totes aquestes obligacions s’apliquen a les terres, cases, heretats i possessions
assenyalades, així com als herbatges, els pins, les carrasques i altres arbres, muntanyes i
terres incultes.
XVI. Els vassalls no poden tenir porcs en altre lloc que no siga a casa pròpia o a la seua
heretat fins en número de tres o quatre caps ben lligats, sota sanció de 60 sous.
XVII. Els vassalls poden tenir els bestiars de llana i cabrum que consideren, pagant
1 diner per cap, a més del delme, el terç delme i la primícia, i 1 diner per cada rusc
d’abelles.
XVIII. El senyor té la facultat de publicar qualsevol crida, manament o prohibició,
imposant penes corporals i pecuniàries, sense que els vassalls puguen apel.lar ni recórrer a
cap jutge que no siga el propi senyor.

38

Les equivalències de les mesures més emprades són 1 cafís = 12 barcelles i 1 barcella = 4 almuds
(1 cafís = 200 litres).
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XIX. Per a la bona administració, “y per a que cada hu sia señor de sa roba y que
aquella estiga guardada y conservada”, s’anuncia la redacció d’unes ordenances, reformant
les anteriors en allò que convinga.
XX. Finalment, es fa una crida per tal que tots els capítols de la Carta siguen observats
“ab submissió y renunciatió del propi fur”, sota sanció de 100 lliures en moneda reial de
València.
Dues són les diferències més importants entre aquesta Carta i les disposicions que
regien abans de l’expulsió: la primera és que la partició de la renda és fa ara en espècie,
mentre que abans imperava el pagament en metàl.lic. Aquest canvi s’explica per les pèrdues
econòmiques considerables que sofriren els marquesos en la segona meitat del segle XVI,
quan el valor de la moneda baixà substancialment, provocant l’endeutament d’aquests
-els interessos dels censals o crèdits concertats eren superiors als ingressos de les rendes-;
i, en segon lloc, l’eliminació dels serveis personals, com llaurar la vinya del senyor, obrar
a la casa de la senyoria, etc, que prestaven els moriscos i que, en algun cas, com ara a
Pamis, representava un increment de 500 ducats en els ingressos d’Àlvar Vives, senyor
del llogaret 39. Malgrat açò, la Carta Pobla d’Ondara passa per ser una de les més dures
de quantes són conegudes -el marqués adoptà de manera maximalista les indicacions de
l’Audiència, segons les quals el terç de la renda agrària era el màxim que podien demanar
els senyors-, i fou causa d’una repoblació ben dificultosa, només superada, amb el temps,
per l’atracció que aquesta bona terra suscitava entre els camperols i per la llarga tradició
de servitud del camp valencià.
Una altra informació d’interés que aporta la Carta Pobla és la relativa als tipus de cultius
i les produccions dominants a l’Ondara del dèsset: blat, ordi i altres grans, panses, figues,
ametles, olives, oli, vi i un poc d’hortalissa, per a l’aliment de casa, i alfals i garrofes per al
bestiar i les cavalleries. La criança de porcs i aus a casa, el pasturatge de ramats d’ovelles
i cabres, i l’apicultura per a la producció de mel, eren activitats no gens menyspreables.
Aquests productes mengívols, tant del camp com del corral, constituïen la dieta bàsica

La plaça Major, lloc on se celebrava mercat lliure tots els dissabtes de l’any.
39

CASEY James: op. cit., p. 125.
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dels ondarencs de l’època, a la qual afegien l’arròs i el peix salat, producte de gran consum
en aquells temps, i la seda en brut per a la seua comercialització.
Pel que fa a la referència reiterada a la “vila i terme d’Ondara” en les disposicions de la
Carta Pobla, no sembla que el seu estatus fóra modificat al llarg del segle XVII. Ondara
continuava sent universitat o lloc, un graó per davall de vila, que li atorgava al seu justícia
la jurisdicció alfonsina, regulada pel fur 78 de les Corts de 1329, i la competència en
causes civils, però només en les criminals baixes; les penes de mutilació de membres,
galeres, desterrament personal o perpetu, càstig corporal de 100 assots, etc, quedaven
reservades al justícia de Dénia; per exemple, se sap que el jutge de la governació d’aquesta
ciutat va processar el 1632 a Pedro Soler, Juan Linares i Pedro Nombre de Dios, veïns
d’Ondara, per haver escopetejat en dues ocasions a Miguel Puig; el 1692 ho feu contra
Josep i Marcelo Bastida, germans i veïns de Gandia, i l’ondarenc Lluís Marqués, per haver
disparat amb escopeta dues vegades contra el justícia de la vila, Vicente Pastor; finalment,
el 1698 es va jutjar a Juan Obrer, veí de València, per haver apunyalat a Juan Miralles,
d’Ondara 40. La dependència jurídicoadministrativa d’Ondara respecte de Dénia era una
conseqüència d’allò exposat anteriorment i afectava igualment la delimitació territorial. El
terme particular d’Ondara, precursor del terme municipal del segle XIX, continuava sent,
doncs, una prolongació del terme general de Dénia, malgrat que disposava de mollons
que delimitaven amb precisió el seu territori. Al respecte, hem de ressenyar la disputa que
va enfrontar els creditors del marqués de Guadalest amb el duc de Lerma, per les terres de
Pinella, poc temps després de l’expulsió dels moriscos 41:
“[...] Y por quanto por aver poseido algunos moriscos particulares del lugar de Ondara,
una partida de tierra llamada La Pinella, de la qual los agentes del duque de Lerma hizieron
aprehensión al tiempo de la expulsión, han pretendido y pretenden los acreedores (del
marqués de Guadalest) que aquella partida toca al marqués por ser suyo el lugar de Ondara.
El regente Fontanet ha averiguado lo que en esto ay, hallado que si bien es verdad que los
moriscos que possehían esta partida eran quanto a la jurisdicción inferior vassallos del
marqués de Guadalest como dueño della, todavía poe estar las tierras dentro de los mojones
y términos de la ciudad de Denia, y por consiguiente han podido los ministros del Duque,
como a Marques de Denia, hazer aprehensión de aquellas tierras, como lo han hecho los
ministros de su Magestad de todas las que cualquier moriscos vassallos de barones, o de
otros particulares, possehian en los terminos de las ciudades, villas, y lugares Reales del
Reyno [...] Parece a la Junta que no se le puede ni debe quitar al Duque la Partida de La
Pinella, quedando empero salvos a los censalistas y acreedores qualesquier hipotecas a que
estén las dichas tierras sujetas, de los quales se pueden valer, contra las personas y en la
forma que y manera que V. M. Mandará...”

Sempre hi haurà classes
El repartiment de cases i terres efectuat pel procurador del marqués de Guadalest als
nous pobladors fou, quantitativament, desigual. En alguns casos va prevaldre el favoritisme,
per exemple, en la persona de En Cristòfol de Cardona, procurador seu a l’alqueria de

40
41

Archivo de la Casa de Medinaceli: Secció del Ducat de Sogorb-Dénia, llig. n. 109, exp. 1.
BORONAT, Los moriscos españoles y su expulsión, II, ps. 646-648.
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Vinyals, on les condicions establertes eren idèntiques a les d’abans de l’expulsió 42:
“[...] que lo dit don Cristobal y los seus cascun any sien tenguts y obligats a pagar al dit
senyor marqués principal nostre tots els censos y rendes a senor pertanyes que los moros
señor que eren de les terres y corrales y cases del dit de Vinyals solien y acostumaven pagar
cascun any ab sens fadia, y lloisme pagador en los teminis que aquells dits moros solien
pagar.
[...] que lo dit Cristobal de Cardona per rahó de la dita casa y heretats saja de pagar
los mateixos censos y carrecs que lo dit senyor de aquelles solia pagar en los mateixos
terminis...”

L’alqueria de Vinyals, al centre de la imatge.

A 62 pobladors, d’un total de 65, se’ls donà casa, la suma dels censos de les quals li
reportaven al marqués de Guadalest uns ingressos de 1685,5 sous, a una mitja de 27,19
sous per casa. La majoria de les cases adjudicades se situava entre els 20 i els 40 sous de
cens anual. Només uns pocs habitatges disposaven de pati: els de Francesca Bonaventura
Boscà, Bertomeu Puig i Eugènia Mingot, o corral: els de Joan March Boscà, Gregori
Vasques i Joan Geroni Trenti; una, la de Lluís Banyuls, hi tenia sequer al costat; algunes
persones en reberen més d’una, com ara els frares franciscans mínims, que disposaven
de convent i església; també Jaume Gavilà menor, fill del batle Jaume Gavilà, així com
42

SASTRE REUS Mª José, ALEMANY GARCÍA Salvador i MONCHO ESCRIVÀ Silvèria: op.
cit., p. 37.
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Eugènia Eufèmia Boscà, Lluís Marqués, Francesc Malonda, Pere Esteve i Antoni Facadell;
finalment, hi havia uns deu casups, de condició miserable, que no arribaven als 20 sous
anuals de cens.
Pel que fa a la distribució de terres als nous pobladors, es realitzà de la següent manera
:

43

TERRES DE REGADIU:

Fanecades
0,5-3
4-6,5
7-9,5
10-12
+ 12

N. famílies
11
19
19
5
2

%
19,6
40
40
8,9
3,5

Total fanecades
29
101
151,5
54,5
30,5

%
8
27,5
41,4
14,8
8,3

%
12,5
37,5
14,2
21,5
9
5,3

Total fanecades
102
732
474
958
506
392

%
3,2
23,2
15
30,3
16
12,3

TERRES DE SECÀ:

Fanecades
3-18
19-42
43-66
67-90
91-114
+ 115

N. famílies
7
21
8
12
5
3

En total, foren 56 les famílies o persones que reberen terres, tant d’horta com de secà,
en règim d’emfiteusi 44, a banda del justícia i els jurats del municipi, que disfrutaven
de 3 fanecades regades, així com els religiosos del convent, que se’n beneficiaven de la
mateixa superfície. El nombre total de fanecades lliurades fou de 3.530,5 de les que 366,5
fanecades (el 10,4 %) eren de regadiu i 3.164 de secà (el 89,6 %). Descomptant les 1.343
fanecades amb què comptava el terme de Pamis, la superfície cultivada a Ondara en els
anys següents a l’expulsió dels moriscos s’aproximaria al 28,5% del total, unes 12.394
fanecades. Açò significa que les 3/4 parts de la terra del nostre terme es trobaven ermes i
43

El quadre és d’elaboració pròpia, a partir de les dades aportades per Enrique Martínez Ibáñez
i Albert Fort Navarro en el seu treball ja esmentat, publicat en els números 17 i 18 de la revista
Aguaits, ps. 44-49.
44
L’emfiteusi era la cessió perpètua o a molt llarg termini del domini útil d’una propietat, contra
el pagament anual d’un cànon en diners o en espècie, de qui rebia a qui feia la cessió, el qual
conservava el domini directe de la propietat. Es considera l’emfiteusi com a sinònim de propietat
compartida.
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no tenien qui les treballara.
La distribució de parcel.les fou, com ja hem indicat, arbitrària i en lots desiguals. La
terra regada, escassa i més valuosa, es repartí lògicament en trossos més menuts, amb una
mitja de 6,5 fanecades per emfiteuta, oscil.lant en parcel.les de fins 2 fanecades a poc
més de 12, sent majoritària la parcel.la de 6 a 8 fanecades; de parcel.les que superaven
les 12 fanecades únicament se’n van concedir quatre. Els receptors més beneficiats de
terra de regadiu foren Jaume Gavilà menor, amb 16 fanecades; Pere Esteve, amb 14; Joan
Gonçalves, amb 12; Joan March Boscà, amb 11 ½; Francesc Malonda i Francesca Boscà,
amb 10 ½, i Lluís Banyuls, amb 10.
Per contra, la terra secana, per ser més abundant, es va distribuir en porcions majors,
amb una mitja de 56,5 fanecades atorgades a cada emfiteuta, oscil.lant entre qui en tenia
només que 3 fanecades i qui en posseïa més de 132 -dos emfiteutes-, amb predomini de
les parcel.les compreses entre les 19 i les 42 fanecades, en mans de 21 emfiteutes, i entre
les 67 i 90 fanecades, amb un total de 12 colons. Els més afavorits de terra de secà van

ser Eugènia Eufèmia Boscà, amb 136 ½ fanecades; Gaspar Barber, amb 132; Francesca
Bonaventura Boscà, amb 120; Francesc Sendra, amb 108; Joan Millà, amb 102 ½; Jaume
Rovira i hereus de Miquel Geroni Gavilà, amb 99; Cosme Carpi, amb 96; Lluís Banyuls,
amb 90, i Jaume Gavilà menor i Damià Ivanyes, amb 87.
En realitat, la terra concedida era la màxima quantitat que podien treballar tan pocs
braços, tenint en compte que molts camperols sols disposaven com a eina de treball d’una
simple aixada, sent els animals de treball un luxe a l’abast de pocs llauradors. El costum
valencià sobre l’herència, que posa l’accent en la divisió equitativa de la terra entre els
diferents fills -un factor important en la proliferació de matrimonis-, i el consegüent
creixement de la població en l’últim terç del segle, contribuí a reduir el tamany mitjà dels
lots, en especial, els de secà.
La càrrega tributària senyorial que havien de suportar les famílies, sumant els conceptes
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Antiga sénia de les Penyetes, junt a l’Alberca, (camí de la Llosa).

de la casa als de la terra regada i secana, era de 27,19 sous, equivalent a 1,36 lliures 45. Ara
bé, amb la terra de què disposaven les famílies ondarenques, podien atendre-ho tot: pagar
al senyor i alimentar-se? Segons l’arbitrista Jerónimo Ibáñez de Salt, que escrivia pels anys
30, una família composta per 3 membres -pare, mare i una criatura- venia a consumir
unes 36 barcelles de blat a l’any, uns 600 Kg. Però, tenint en compte les deduccions
compromeses en la partició de fruits, com ara el terç i el terç delme de tots els fruits per
al senyor, el delme de l’església metropolitana, la primícia del col.legi jesuïta de Gandia, i
el gra a reservar per a llavor de sembra de l’any següent, hauria necessitat de produir-ne el
doble, com a mínim, és a dir, 72 barcelles. Si la producció en terra fèrtil era de 8 barcelles
brutes de gra per fanecada i la parcel.la majoritària a Ondara era de 6,5 fanecades, és
evident que amb eixa terra no era possible aviar la taula del camperol tots els dies de l’any.
A més, el tamany de la família ondarenca era major en nombre que l’indicat, i el 50%
de les famílies del poble tenien trossos d’horta inferiors a les 6,5 fanecades: un panorama
gens encoratjador, que ens fa entendre les raons de tanta penúria.

Cosa de procuradors
Al llarg del segle XVI l’explotació indirecta de les rendes dels senyorius, a través,
primer, d’administradors, i posteriorment d’arrendadors privats, va anar estenent-se fins
45

MARTÍNEZ IBÁÑEZ Enrique i FOTR NAVARRO Albert: op. cit., p. 48.
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fer-se habitual. Els titulars de les baronies residien a les ciutats -el marqués de Guadalest
ho feia al palau de l’Almirall, a València- i els resultava més senzill i còmode negociar amb
un arrendador un preu per a la recaptació dels ingressos senyorials, que no l’administració
directa i farragosa d’aquests.
D’abans de l’expulsió es coneixen alguns arrendaments de la senyoria d’Ondara, de
caràcter quadriennal, entre 1601 i 1613, amb un muntant de 2.050, 1850 i 1800 lliures,
respectivament, formalitzats amb les famílies locals dels Gavilà i els Millà. Les quantitats
indicades són les que rebia el marqués, a raó de ”cent lliures cada primer de mes y es demes
a tots sants y carnestoltes o de tres en tres mesos y de manera que eren mot ben pagades”,
i no hi incloïen altres ingressos que el senyor rebia directament, com els procedents dels
serveis personals prestats pels seus vassalls i de l’exercici de la jurisdicció civil. A més, hi
havia la generosa aportació del col.lectiu morisc, xifrada en 1887 lliures, 4 sous i 7 diners
a l’any, si bé en altres documents es parla de 1550 lliures, en funció del valor de les cases
i les terres de cadascun dels contribuents, com a resultat d’un pacte amb el marqués de
Guadalest que perseguia minvar el deute d’aquest 46.
D’altra banda, es té notícia d’un contracte formalitzat el 1601, en què En Felip de
Cardona confia l’administració dels seus estats al comerciant Joan Benet. Aquest, s’obligava
a pagar al marqués la suma de 3150 lliures, quantitat que incloïa l’aportació morisca.
En una altra ocasió, es diu que, abans de l’expulsió dels moriscos, s’obtenien d’Ondara,
incloses Vinyals i Pinella, 2500 lliures 47. I, finalment, se sap el preu de l’arrendament de
1608 a Joan Alvares, per 3190 lliures, xifra que incloïa el donatiu de 1550 lliures per part
dels moriscos.

Sense moros, res és igual
Com ja hem apuntat en un altre apartat, les sèries dels preus anuals de l’arrendament
eclesiàstic del delme del pa i del vi són un instrument important per conéixer l’evolució de
l’economia local al llarg de la centúria (fig. 15). Per la seua banda, l’americà Hamilton 48
ha estudiat la trajectòria dels preus i dels salaris del Regne de València en el mateix període
de temps. De la seua comparació, resulta evident el paral.lelisme en la tendència dels dos
registres entre 1650 i 1700; a saber:
a) Una davallada espectacular després de l’expulsió dels moriscos.
b) Un índex alt dels preus de l’arrendament en la dècada dels cinquanta, que s’ha
de relacionar amb la guerra de Catalunya, la qual afavorirà indirectament el Regne de
València, com ja va passar en el segle XV.
c) Una estabilitat de preus entre 1660 i 1698.
d) I, finalment, una puja de preus en el bienni 1699-1700.
46

Ibidem, p. 34 (ARV: RA, Part 2ª; lletra M, exp. 1333, p. 30 r).
Ibidem, ps. 268-271 i 322 i següents.
48
HAMILTON E.: War and Prices in Spain, 1651-1800, Cambridge-Massachussets, 1947.
47
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El despegament demogràfic del poble (1670-1700) va íntimament lligat a una
estabilitat dels preus agraris, un preu baix del pa –de tots els cereals- i uns salaris en
continu augment, com ha estudiat el mateix Hamilton. És així com es passa d’una situació
de dificultats enormes -repoblació, fam, pesta i guerra-, que afecta les dues primeres
generacions d’ondarencs arribats després de l’expulsió, a un període on els néts d’aquells
es veuen beneficiats per la bona marxa de la conjuntura general, amb un vertader i notable
creixement en els darrers anys de segle, avortat pel conflicte de la Guerra de Successió.

Altres indicadors de l’activitat econòmica, com els ingressos del tall, el peatge i la
quema, o els drets nou i vell 49, expressats en lliures, ens ofereixen una bona visió de
l’impacte desastrós que ocasionà sobre el comerç i el tràfic de mercaderies l’eixida dels
moriscos de les terres valencianes. Panses, figues i ametles eren els productes agraris que
més es comercialitzaven, i la seua destinació, sobretot, el Regne de Castella; en canvi, la
llana s’enviava als centres tèxtils de Gandia i València. Aquesta és l’evolució que presenten
els conceptes esmentats durant la primera mitat del segle 50:

49

El tall és la taxa amb què la Generalitat Valenciana gravava la fabricació de teixits destinats a
la venda a l’engròs. El peatge és la taxa reial que gravava el trànsit de béns o persones pels ponts i
camins dels seus dominis. La quema, també dret reial, gravava el trànsit de mercaderies entre els
Regnes de Castella i de València, sent suprimit el 1705. Els drets nou i vell gravaven el trànsit de
diferents mercaderies.
50
ARV: Generalitat, 1313, 1512, 1766 i 4766 (Llibres del Tall, Drets nou i vell), Mestre Racional i
Reial Patrimoni, 10734 i 11531, llig. 526-626 (Llibre del Peatge i Quema).
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Tall
Peatge i quema
Dret nou
Dret vell

1608
20
92
44

1609
106
101
101

1610
5
39
11

1611
3

1629

1650

47

53
74

64
64

El tauleger era el responsable local d’avaluar la mercaderia i d’imposar la taxa, entorn
l’1/9 o 1/10 % del seu valor, xifra que, unida a la de la resta de pobles per on transitava,
encaria el producte i frenava qualsevol inici de capitalisme comercial. El càrrec en qüestió,
“tauleger de les regalies de sa Magestat”, va recaure en els anys previs i en els posteriors a
l’expulsió dels moriscos en Pere Morant. Heus ací unes mostres de la regalia del peatge:
“En 16 de maig de 1610 despatxí a Vicent Anargues 40 arroves de llana bruta a
Gandia, i paga lo peatge per 6 sous i 3 diners.”
“En 10 de juliol de 1610 despatxí a Joan Gacent 60 arroves de llana bruta a Denia,
i paga lo peatge per 7 sous i 6 diners.”
“En 10 d’agost despatxí a Vicent Andrés 14 arroves de tonyina salada per a Pedralba
i paga lo peatge en 14 sous.”
“En 30 de setembre de 1610 despatxí a Joan Francés una càrrega de calderes i
paelles, i paga peatge de 1 sou i 6 diners.”

Document on es confirma la sol.licitud de Fira per a Ondara.
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“En 7 d’abril de 1609 despatxí a Joan Martines i el seu company de Castella nou
arroves d’ametles, onze quintals de figues i deu de pansa per 50 lliures i es franc de
peatge per 8 sous i 9 diners 51.”
Resulta significativa, igualment, la popularitat i la gran incidència social i econòmica
que les fires rurals assoleixen a les darreries del Set-cents, com a signe d’una certa llibertat
comercial de la renda camperola i de l’auge econòmic general. La d’Ondara, concedida pel
rei Carles II d’Àustria el 1690, n’és un bon exemple. El privilegi reial fixava que la Fira havia
de celebrar-se el 15 d’octubre, festivitat de Santa Teresa. Segons Na Lluísa de Sotomayor,
marquesa de Guadalest i senyora d’Ondara, que sol.licità i influí poderosament en eixa
decisió, “en muchas de las villas de aquel Reyno se tiene en cada un año feria, señalándose
el día fixo de ella, para que los lugares circunvezinos acudan a comprar y a vender de los
mercaderes y tratantes que llamados de esta noticia llevan todo genero de Mercaderias, de
lo que se sigue gran beneficio al común ”, afegint que “Ondara es la [vila] mas principal
del Marquesado”, i que “ni en la ciudad de Denia ni en otros lugares de aquel partido hay
feria en todo el año” 52, destacant que el poble “pasa de los cien vezinos”. Un altre factor
amb una gran influència en l’economia familiar d’aquest període, com ara els salaris reals,
no deixaren de pujar des de 1660-1670 53.
D’un poble rural amb una gran superfície de terra encara erma des de l’expulsió
morisca, és fàcil deduir que la gent que s’hi dedicava a treballar la terra era una gran
majoria. En algunes actes de casament del període 1623-1664 es detallen les ocupacions
dels contraents masculins. 33 llauradors, 6 criats -quatre barons i dues xiques, tots
moriscos- 54, 1 sastre, 1 moliner, 1 espardenyer, 1 fuster, 1 hostaler i 1 metge, conformen
un quadre bastant aproximat de l’estructura professional de l’Ondara d’aquell temps (fig.

51

L’equivàlencia entre les distintes monedes valencianes era la següent: 12 diners = 1 sou; 20 sous
= 1 lliura.
52
ACA: CA, llig. 617/2371, consulta, 9 de desembre de 1690.
53
Historia del Pueblo Valenciano, Edita Levante, 1988, p. 482.
54
En una anotació marginal dels quinque libri figura aquesta curiosa ressenya: “Entra a servir Blas
Furiano, en casa de Juan Visent Miró, a 16 de mag de 1667, li a donat deu dinés pera llavarli una
chamisa y sarauells y mig per a unes espardeñes de canem calces y vetes.”
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16), típica d’una societat preindustrial. Percentualment, vindria en donar un 76% de la
població activa dedicada al sector primari, un 9,5 % al secundari i un 14,5 % al terciari.
Pel que fa a les dones, llevat de les de sang morisca, que feien de criades o serventes, cal
dir que s’hi dedicaven a les labors domèstiques i en tenir cura dels infants.

La classe dirigent
Per classe dirigent entenem un grup limitat de persones influents, en general, propietaris
hisendats de terres lliures no afectades per la jurisdicció senyorial o bé beneficiats amb
lots importants de terra l’endemà de l’expulsió, amb recursos econòmics suficients, que
disfrutaven de la confiança dels senyors locals i controlaven el govern municipal sota la
seua tutela. Aquests notables, d’acord amb la Carta Pobla, tenien la facultat, juntament
amb el conjunt dels pobladors, de proposar els candidats a ocupar els diferents càrrecs
i responsables del Consell local, que havien de ser nomenats pel marqués o pel seu
representant en la població, en una clara fórmula d’elecció indirecta. No sembla que
el dret a ser elegit per a un d’aquests càrrecs municipals i administratius, extensible al
conjunt d’habitadors del poble i consagrat per la Carta Pobla, fóra de gran eficiència, si
ens fixem en els cognoms de les persones que els hi ocupaven, situació que s’agreujava amb
els casaments entre fills d’aquestes famílies poderoses, bastant freqüents a l’Ondara del
segle dèsset. Les lliures que, en morir, deixaven per a la parròquia local, ens proporciona
una idea aproximada del potencial econòmic d’aquesta notables locals.
La llista que segueix és una relació no completa dels personatges públics més rellevants
de l’Ondara del segle XVII, amb la denominació del càrrec exercit per cadascun d’ells:
a) El batle: aquesta figura s’encarregava de l’administració dels béns i drets senyorials
al poble, així com la seua representació, en nom dels quals exercia una jurisdicció. Tenia la
facultat d’elegir els representants municipals d’entre la parella de candidats que, per a cada
càrrec, li presentava el Consell ixent i els veïns del poble. El seu nomenament corresponia
al marqués i, de vegades, el càrrec passava de pares a fills, com va ocòrrer amb les famílies
Gavilà i Trilles. Quatre van ser les persones que van ocupar la representació senyorial a
Ondara durant aquest segle:

Jaume Gavilà

Qualificat en diferents documents com a
“ciutadà major”, va ser batle des 1611, com a
mínim, fins el 1648, any que va faltar, deixant
150 lliures per a la parròquia; va ser soterrat
a la capella de la Consolació, de l’església de
Dénia.

Jaume Gavilà, menor

Fill de l’anterior, va ocupar la batlia des de
1648 al 1656.
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Vicent Trilles

Natural de Xàbia i llaurador, va ser batle de
1656 a 1666. Casat dues vegades: la primera,
amb Catalina Urteaga, i la segona, amb
Esperança Trenti, amb qui va tindre huit
fills. En morir, va deixar 50 lliures per a la
parròquia.

Dionís Trilles

Fill i successor de l’anterior en el càrrec, va
ocupar la batlia als 30 anys, ostentant-la de
1666 a 1700. Casat als 19 anys amb Isabet
Joana Gavilà, de 25, va ocupar, a més, el
càrrec d’administrador dels drets del peatge i
la quema de la vila.

Altres veïns d’Ondara que foren batles de poblacions veïnes, són: Diego Millà, de
Beniarbeig, en la dècada dels quaranta; casat amb Clara Giner, amb qui va tindre cinc
fills, va morir el 1646. Joan Penya, que va ser batle de Pamis el 1647 i de Beniarbeig el
1653, i va faltar el 1659 “de mort violenta por un escopetaço”; i Tomàs Morant, de Pamis,
el 1699.
b) El justícia: era el càrrec de major autoritat i prestigi local, des del punt de vista dels
ciutadans, amb funcions administratives i de govern de la comunitat local, una figura
similar a l’alcalde modern. Juntament amb els dos jurats formaven el Consell que regia el
poble. Jutjava les causes civils en primera instància -les criminals continuaven reservades
al marqués de Dénia-, i era elegit anualment pel marqués de Guadalest al Nadal o, en
nom d’aquest, pel batle, d’entre els candidats proposats pels jurats del Consell cessant i
el conjunt dels veïns. A més, era l’encarregat de mantenir l’ordre i presidia i intervenia en
les sessions que celebraven els jurats, convocant el Consell quan l’interés ho requeria. La
realitat és que el càrrec de justícia era ocupat per un número escàs de persones i durant un
llarg període de temps, situació que afavoria la perpetuació en el càrrec. Durant el segle
XVII, la figura del justícia fou ostentada, successivament, per:

Pere Morant

Va assumir aquesta responsabilitat del 1624
al 1646. Casat amb Betriu Gonsalves, va tenir
set fills, fruit de tretze anys de convivència i,
després, dos fills més amb Àgueda Gavilà, de
19 anys. Va morir el 1665.
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Jaume Pasqual Gavilà

Fou el justícia local des de 1646 a 1664. Casat
el 1624 amb una criada morisca, Vicenta Giner,
morta el 1625 d’un mal nou, amb la qual tingué
un fill i, a l’any següent, amb Anna Mª Gavilà,
amb qui en tindrà dotze més. Va morir el 1664.

Lluís Trenti

Va assumir aquesta responsabilitat del 1624
al 1646. Casat amb Betriu Gonsalves, va tenir
set fills, fruit de tretze anys de convivència i,
després, dos fills més amb Àgueda Gavilà, de
19 anys. Va morir el 1665.

Vicent Pastor

Exercí el càrrec el 1692.

Vicent Barber

Justícia el 1696. Era fill de l’ondarenc Jaume
Barber, llaurador d’Ondara, i de Tomassa
Nomdedéu, d’Altea.

Francesc Gavilà

Fou justícia el 1700.

c) Els jurats: en nombre de dos, eren elegits pel marqués o el seu representant, entre
els quatre candidats presentats pel Consell de la vila i el conjunt dels veïns. Junt amb el
justícia, integraven el Consell o govern municipal i eren els responsables de l’administració
municipal, és a dir, del dia a dia dels afers comunitaris. Dictaven la normativa a seguir,
a través de bans o crides, per fixar preus i salaris, llicències de tota mena, percepció
d’impostos, abastiments, etc. El seu mandat era també d’un any i l’elecció es feia pel
Nadal. Aquests són alguns dels ondarencs que ostentaren la condició de jurats:

Francesc Gavilà

Jurat el 1644. Casat amb Vicenta Barber, tots dos
d’Ondara, va tenir huit fills, tres dels quals es casaren
amb fills del batle Vicent Trilles. Mor el 1666, deixant
100 lliures per a la parròquia.

Joan Giner

Jurat el 1645.

Lluís Giner

Jurat el 1646. Casat amb Guisabet Agna Francés,
amb qui té cinc fills, i un més amb una filla del justícia
Tomàs Morant.
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Jaume Soldevila

Jurat el 1646. Casat amb Mariagna Llinares, de qui té
huit fills. Mor el 1648.

Miquel Jeroni Millà

Jurat el 1654.

Lluís Marqués

Jurat el 1674, amb 45 anys. Casat amb Laurentina
Quintana, va morir el 1678.

Tomàs Morant

Jurat en tres ocasions, 1675, 1694 i 1695.

Francesc Giner

Jurat el 1689, als 42 anys. Era fill del jurat Lluís
Giner i casat el 1675 amb una filla del justícia Pere
Morant.

Joan Gil

Jurat el 1697.

Miquel Joan Morant

Jurat el 1698

Francesc Morant

Jurat el 1699.

d) Altres oficis municipals retribuïts: l’escrivà o secretari, de nomenament reial; el
clavari o administrador de finances; el racional, que comprovava els comptes del Consell;
el mostassaf, que resolia les diferències suscitades per disputes entre els veïns sobre el pes
i la mesura; el síndic, que vetlava pels interessos de la comunitat, iniciant o proposant les
accions legals adients per salvaguardar-la; el tauleger o dipositari dels fons del municipi;
i l’obrer, que tenia encomanada la reparació del castell i altres edificis públics, etc. Tots
aquests càrrecs eren d’elecció lliure i directa del Consell.
e) Notaris: Pere Joan Orts, fou notari, com a mínim, des de 1611 fins el 1627; va
morir el 1649, deixant 200 lliures per a la parròquia; Cosme Verdú, el 1662; Vicent
Gavilà, el 1662, va traspassar el 1663, llegant 70 lliures a la parròquia; Carlos Gausachs,
el 1668; Gregori Puig, el 1670; i Vicent Giner, el 1696.
f ) Arrendadors de drets dominicals: són els adjudicataris de l’explotació dels drets
senyorials en un lloc sotmés a la jurisdicció d’aquests. La concessió es fa a la millor oferta
econòmica entre els participants en una subhasta pública convocada pel senyor del lloc.
D’Ondara ho va ser M. Baptista Carrals el 1700; i de Pamis, Jeroni Vives el 1627 i Jeroni
Giner el 1629 i el 1630.
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Senyors i senyores
En Felip de Cardona i Borja-Llançol 55
Quart marqués de Guadalest (1591-1616). Segurament, aquest noble no va arribar en
vida a gaudir del títol d’almirall perquè l’usava el segon marit de la seua cosina germana
Maria de Cardona, tercera marquesa de Guadalest. Son pare fou el fill segon del tercer
senyor de Guadalest, N’Alfons de Cardona i Fajardo. Va vestir l’hàbit d’Alcántara i, sent
ambaixador a Flandes davant els arxiducs Albert i Isabel Clara Eugènia, es va casar en
segones noces amb la princesa de l’imperi Anna de Ligné. En Felip es vanagloriava de
comptar amb 100 homes armats i de tindre’ls a punt per fer valdre la seua força militar en
el camp de batalla, immediatament ser avisats 56. Aquest senyor va atorgar la Carta Pobla
d’Ondara el 8 d’agost de 1611, moment en què s’intitulava com:
“don Sancho Ruís de Lihori Folch de Borja et de Cardona olim don Phelip de Cardona,
Cavaller de la Orde y militia de la Sacratíssima Verge Maria de Alcàntara, Marqués de
Guadalest, Senyor viles y baronies de Gorga, Bechí, ONDARA, Ribarroja, Valls de Zeta
y Travadell, baronia de Confrides y de la vila y baronia de Castellnou, del Consell de sa
Magestat y son embaxador en los estats de Flandes.”

En Francesc de Cardona i Ligné
Nascut a Brusel.les, va ser el cinqué marqués de Guadalest (1616-1664), almirall
d’Aragó i cavaller i comanador de l’orde de Montesa. Va ser ell qui va recuperar el títol
d’almirall per a la família Cardona el 1623, a la mort de don Francisco de Mendoza.
Es va casar el 1631 amb Lucrècia Palafox, dama de la reina Isabel de Borbó. Aquest
matrimoni, ple de desavinences, va haver de compartir amb N’Anna de Ligné, marquesa
viuda de Guadalest, la casa que els almiralls d’Aragó tenien al carrer de l’Almirall, d’on pren
el nom. Aquesta mansió era gran i sumptuosa, però degut al seu progressiu deteriorament,
va ser abandonada i posteriorment enrunada al llarg del segle XIX.
L’almirall d’Aragó va ser nomenat batle general de la Ciutat i el Regne el 1638, com a
present de noces d’un Felip IV en bancarrota, que no tenia altres mitjans de pagament. El
1644 encara continuaven els problemes conjugals, ja que Anna de Ligné lamenta “lo mal
que se entienden Lucrecia y el Almirante por las desavenencias matrimoniales”, motiu
pel que l’almirall “se fue al ejército donde ha sentado plaza”. En aquests moments, el
matrimoni tenia tres fills: Jaume, futur arquebisbe de Palerm i de Sevilla; Felip, el seu
successor, i Anna Maria.
Restablida l’harmonia conjugal, i una vegada que va faltar la princesa de Ligné, el
matrimoni marxa a viure a Madrid, on l’almirall va faltar el 1664. Aquest marqués fou
acusat de protegir una facció de bandolers dirigida pels Anglesola. Tant és així, que el
55

La informació sobre aquest personatge i els següents, l’hem recollida bàsicament de PASTOR
FLUIXÀ, Jaume i CAMPÓN, Júlia: El Palau de l’Almirall, Generalitat Valenciana, 1991, ps. 7275.
56
CASEY James: op. cit., p. 238. ARV Clero, llig. 397, 8-11-1613.
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1662 el Consell d’Aragó redactà una llista de trenta-un valencians preeminents, on es
recomanava que abandonaren el Regne, per ser patrons de bandolers, una acusació que
ben aviat es convertí en paper mullat. El llistat incloïa el marqués 57.

Pintura mural dedicada a la marquesa de Guadalest, situada en la part superior de la
capella de la Verge de la Soledat, al convent, de la qual n’era propietària.

Des d’aleshores, els Cardona almiralls d’Aragó visqueren habitualment fora de València,
però encara hi feien visites temporals, quedant el palau com a seu de l’administració on,
segurament, shi ’instal.là a viure l’administrador o procurador senyorial de l’almirall al
Regne de València. El contacte que mantingueren els Cardona amb les seues possessions
valencianes durant la segona meitat del segle, desaparegué en extingir-se la branca i passar
la casa als Palafox, els quals practicaren un absentisme quasi total.
En Felip de Cardona i Palafox
Sisé marqués de Guadalest (1664-1672) i almirall d’Aragó. Nascut a València, era
fill de l’anterior Francesc de Cardona i de Lucrècia de Ligné. Es va casar amb Lluïsa de
Sotomayor i Lima, germana i hereua de Fernán Yáñez de Sotomayor, de qui va nàixer el
seu successor Isidre Tomàs, però també va tenir un altre fill amb una altra senyora noble
valenciana, Antoni de Cardona Borja, futur arquebisbe de València. Va morir el 1669. La
seua viuda va morir el 23 de novembre de 1694, sent passejada en processó pels carrers
d’Ondara i soterrada en la seua capella de la Mare de Déu de la Soledat del Convent, amb
57

Ibidem, p. 253. ACA CA, llig. 582, núm. 45/2, 7-4-1662.
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hàbit de Sant Francesc de Paula. En l’acta de defunció, consta que “dexose por el bien de
su alma 2000 libras, hizosele entierro general con Assistencia del Clero de la parrochial
de Denia, y Religiosos del Convento de dicha ciudad, religiosos del Convento de Xabea
y del Convento desta Villa, señalo a esta Iglesia 100 missas.”
N’Isidre Tomàs de Cardona i Sotomayor
Nasqué a València. Seté marqués de Guadalest (1669- 1699), almirall d’Aragó i
comanador de l’orde de Montesa, va ingressar com a cavaller d’Alcántara el 22 de desembre
de 1669. També fou virrei i capità general de Galícia. Aquest senyor va contraure noces dues
vegades; la primera, amb Elvira de Navarra i Toralto, filla dels ducs de Palata; i en segones
núpcies, amb Maria Patrocini de Ligné, princesa de Brabançó i duquessa d’Aremberg. En
les dues ocasions va quedar sense descendència directa, cosa que va originar molts litigis
per la seua successió. En el Llibre de casaments de la parròquia consta una acta de 1689,
on contrauen matrimoni D. José de Orduña i Dña. Luísa Fajardo, actuant de testimonis
el marqués, Isidre Folch de Cardona, i la marquesa, Lluïsa de Sotomayor. Aquest Orduña
era fill de D. Pedro de Orduña, procurador dels marquesos en el castell de Guadalest.

L’escut dels Cardona
Al capdamunt de l’altar major de l’església parroquial de Santa Anna es troba una talla
policromada amb l’escut dels marquesos de Guadalest, datat en la segona meitat del segle
XVII. Va ser l’erudit i insigne valencià Pere Maria Orts i Bosc, qui va atendre amablement
la invitació d’explicar en detall els elements heràldics de l’escut. Aquest és el contingut
íntegre del seu estudi:
“L’escut porta les següents armes:
En el primer quarter, en camper d’atzur, cinc cards de plata pel cognom Cardona, amb els
següents errors: el cognom Cardona porta per armes tres cards d’or en camper de gules o en
camper d’or tres cards de gules. El que els cards siguen cinc i no tres ja ho he vist en altres
escuts (un dels Borja, ducs de Gandia), però l’atzur i l’argent n’és la primera vegada.
En el segon quarter, hi ha els quatre pals de gules en camper d’or, com a descendents i
hereus de l’infant Pere d’Aragó i Anjou, comte de Ribagorça, i del seu fill Alfons d’Aragó
i Foix, comte de Ribagorça, primer comte de Dénia (1356), i primer duc reial de Gandia
(1399), doncs d’aquesta nissaga heretaren Guadalest i tot el gran senyoriu.
El tercer quarter correspon al cognom Sotomayor: en camper de plata, poc perceptible, tres
faixes de dos ordes d’escacs d’or i gules separades per dos passadors o ratlles de sable.
El quart quarter és el dels Anjou: en camper d’atzur flors de lis d’argent, però amb l’error
de portar una mena de barra en or, quan el que podia posar-se era una banda. La banda va
d’esquerra a dreta i la banda de dreta a esquerra. La duien els qui no hi eren els primogènits,
en aquest cas dels Anjou. La raó o motiu, era el mateix que portar les barres: per l’infant
Pere d’Aragó i d’Anjou, fill del rei Jaume II i de la reina Blanca d’Anjou, del casal de
Nàpols.
L’escussó correspon al cognom Blanes, que portaven les armes dels Savoia, però amb els
següents errors: el camper és de gules i no d’argent, i la creu ha de ser d’argent i no de gules,
és a dir, que té els esmalts canviats.
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Els errors que he nomenat, al meu parer, solen ser prou corrents degut a què, o bé no es
donava una nota exacta i clara a qui havia de policromar l’escut, o el qui la donava no tenia
una idea clara.
El timbre, la corona, és de senyor territorial del Regne de València. L’escut es degué fer quan
hi era senyor d’Ondara Isidre Tomàs de Cardona i Sotomayor, VII marqués de Guadalest,
almirall d’Aragó, cavaller de l’orde d’Alcàntara, on ingressa el 22 de desembre del 1669, i
Capità General de Galícia.
La cimera de l’escut, el remat, és un casc amb plomes totalment convencional. La cartel.la
sobre la que hi és l’escut, molt del gust del barroc, de darreries del segle XVII.”

L’escut dels Cardona, marquesos de Guadalest, presideix el sostre anterior al presbiteri.

L’església primitiva
Amb els escassos documents disponibles a les mans, donat que el Llibre de Fàbrica
de la parròquia no l’hem pogut localitzar enlloc, avui sabem amb certesa que el primer
temple ja hi existia el 1617 58. També corrobora aquesta realitat l’anotació en una acta
de defunció de 1624, que parla de “lo altar de Santa Anna”, és a dir, de l’altar major
o presbiteri de l’església. Però, com era l’església primitiva? Una coincidència feliç, les
obres de sanejament i millora de l’edifici (estiu-tardor de 2010), que han requerit d’una
intervenció prèvia del solar, dirigida per l’arqueòleg Miquel Gómez, ens ha permés de fernos una idea aproximada dels seus trets originals: en primer lloc, cal dir que tenia planta
rectangular (uns 17x10 m, aproximadament) i era més petita que l’actual, encara que
58

CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros: op. cit., Visita de 1622.
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posseïa idèntica alçada; sols hi tenia una portalada i una única nau, des de la qual s’accedia
a les capelles laterals; el presbiteri (“lo altar de Santa Anna”) s’alçava un poc abans que el
modern altar, el campanar probablement tenia un cos menys i el paviment emprat per
al sòl era molt senzill: taulells de fang cuit sense cap decoració; exteriorment, l’edifici
comptava amb contraforts, per a assegurar el seu sosteniment. De l’estructura original
també ha aparegut la base de tres pilars.

Les obres de reforma han deixat al descobert els murs perimetrals de l’antiga esglèsia, d’uns 60 m
de gruixa, i la base dels contraforts, parcialment segats en l’ampliació del segle XVIII. A l’esquerra,
imatge de les bases del parament lateral dret i dels contraforts; a la dreta, mur capçaler de l’església,
davant del qual se situava l’altra major.

Igualment, les obres abans citades han deixat al descobert els materials amb què fou construït
l’edifici: pedra a les parets mestres (a l’esquerra, imatge de la cara interior de la façana), de forma
i qualitat irregulars, i rajola de fang cuit als pilars (a la dreta); com a argamassa, morter fet mab
calç, arena i aigua.
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Les característiques d’aquest temple primigeni venien justificades per la realitat
immediata: ni la població total d’Ondara durant la major part del segle XVII requeria d’un
espai major ni la situació econòmica depressiva de la centúria ho permitia, circumstàncies
que van canviar a les acaballes de segle, quan el poble se situa en els 600 habitants i es
disfruta d’una certa bonança general a tota la Península; aquesta nova conjuntura permetrà
plantejar-se i dur a terme l’ampliació del temple.
Les dificultats a les que al.ludíem abans, són la causa de què en una data tan tardana
com el 31 de desembre de 1689, l’aleshores rector Jacint Llorca encara haguera de beneir
la campana, que comptà amb la llicència de Don Marcos Deal, ordinari de la diòcesi, i fou
refrendada pel notari Don Miguel Enrique el 7 d’octubre del mateix any, assistint com
a padrins Doña Luísa de Sotomayor, marquesa de Guadalest, i Don Antonio Guevara
y Ladrón. Precisament, l’escàs atractiu de venir a un poble mig despoblat i els escassos
ingressos de la parròquia expliquen la profusió de períodes en què la plaça de rector estigué
vacant, recaient freqüentment les responsabilitats sacerdotals en els frares franciscans del
convent. La relació de rectors que foren titulars de la parròquia de Santa Anna durant el
segle XVII, és la que segueix:

Mossén Francesc Vilanova 1
Mossén Joan Carròs
Mossén Joan Femenia Monjo
Mossén Vicent Ribera

Rector el 1611-? Hi apareix de nou el
1644.
¿-1627
1627-1638. Fill de mallorquins establerts a
Llíber.
1646-1653

Mossén Miguel Juan Delgado 1653-1658
Llicenciat Agustí Ferrando

1658

Mossén Miguel Moya

1668-1685

Mossén Francisco Segura

1686
1688-1693. Fou represaliat per defensar i
animar la revolta agermanada de 1693.
1693-1725

Mossén Jacint Llorca
Mossén Joan Ganga

L’activitat estadística de la parròquia durant el segle XVII, és a dir, l’enregistrament
dels baptismes, les defuncions, els casaments, les confirmacions i les excomunicacions
arranca el 1623 i té el seu reflex en dos volums enquadernats en pell, anomenats Quinque
libri (Llibres de baptismes, defuncions, casaments, confirmacions i excomunicacions):
Volum I

Hi conté els baptismes del 31-8-1623 al 23-2-1668, les defuncions
del 6-2-1624 al 22-1-1665, els casaments del 22-4-1624 al 3-8-1665,
les confirmacions de 1633, 1643, 1654 i 1672 i les excomunicacions
del 9-8-1629 al 30-7-1656.

244

CAPITOL 6.indd 244

16/4/13 16:10:10

6. SOLS CRISTIANS (SEGLE XVII)

Volum II

Hi conté els baptismes del 3-4-1668 al 11-11-1700, les defuncions
del 22-1-1668 al 5-9-1700 i els casaments de l’11-4-1668 al 24-111700.

S’ha de fer notar que en una nota marginal de l’acta de defunció de d’Úrsola Torrona
(1623) figura una referència a un Llibre vell, extraviat dissortadament, que contindria la
informació sobre el cicle vital dels ondarencs anteriors a 1623. Aquesta és la transcripció
de les primeres actes del Volum I, que abraça el període 1623-1668:
“En 31 de agost de 1623, yo F. Juan Batiste Risueñ, corrector de Ondara, y per comisió
de M. Carrós Rector de Ondara, bategi a Juan Agna Agustín, filla de Jaume Soldevila y de
Mariagna. Foren padrins Pere Lluy y Hipolita Soldevila, de Ondara.”
“A 6 de febrer de 1624, per anar yo a Valencia enterró lo padre Vicente Bolufer, corrector,
a Maria Ciscar, muller de Luis Marques, en el vaso de Nª Sra. del Rosario del Convento de
Nª Sra. de la Concepcion, siendo justicia Pedro Morant.”
“En 22 de abril de 1624, yo Jua Carros, cura parroco, desposo a Diego Miro, natural de
Denia y vecino de Ondara, por haber enviudado de Margarita Durba, con Ana Isabel
Giner y de Bosca.”

Al llarg del segle hi hagué tres visites pastorals: en la primera, realitzada el 1633 pel bisbe
de Petra (Mallorca), es confirmaren 234 persones; en la segona, efectuada el 1643, visità
Ondara Don Jacinto Minuante, bisbe de Maronea i visitador general en representació
de l’arquebisbe de València, fra Isidoro Aliaga; en aquesta ocasió, es confirmaren 27
persones; en l’última, de 1654, va ser Don Pedro de Urbina, arquebisbe de València, qui
va confirmar 129 ondarencs.
Transcrivim, a continuació, un mostra de notícies curioses procedents dels quinque
libri, que satisfaran la curiositat del lector:
1624: “[...] fou enterrat Jeroni Millà, organista.”
1629: “[...] els jurats donen diners a dos pobretes per a menjar.”
1635: “[...] morí Mateu, natural de Benifamés, criat de Jaume Gavilà, balle. No tenia altra
cosa que la roba i 25 reals castellans.”
1644: “[...] deja heredera universal a su mujer, minetras no se case, y si se casa, solo le deja
para que pueda testar 50 libras.”
1654: “Doña Violante Muñoz y Vives, Sra. del lugar de Pamis, se le debe el mejor lugar,
por su antigüedad, 200 libras.”
1654: “[...] no recibió la Eucaristia por impedirlo la enfermedad.”
1657: “[...] murió de un escopetaço, Gaspar Aparici, vecino de esta.”
1657: “[...] murió de un escopetaço P. Frasquet, de Murla, pobre.”
1662: “[...] si mi muger se casa de nuevo, que no herede, y sí herede si no se casa.”
1669: “[...] murió Isabel Puig, viuda de Onofre Puig, no recibió los Sacramentos porque la
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hallaron muerta en las aguas de la Alberca.”
1675: “El 2 de septiembre de 1675, es enterrado un ahijado de la marquesa de Guadaleste,
hijo de Vicente Bay y Ana Puig, franco de todos los derechos, por ser ahijado de la
Marquesa.”
1678: “[...] murió un pobre, soldado y de nación alemana.”
1682: “[...] Vicente Ruis, murió en el molino de Anibal.”
1682: “[...] Un hombre pobre, manco del braço izquierdo, aogado en el barranco del pont
de Fusta, partida del Molino d’en Coll.”
1684: “A 4 días del mes de octubre, es llevada a Balencia, al convento de Sta. Catalina de
Siena, a la sepultura de los Vives, Dña. Violante Muñoz y Vives, Sra. del lugar de Pamis.”

L’excavació de 40 cm del sòl de l’església ha tret a la llum el fossar 59, on es donava sepultura
a una bona part dels ondarencs fins els primers anys del segle XIX. Des de l’orifici de la imatge de
l’esquerra, vam fotografiar l’interior degradat del fossar, on s’aprecia la volta, bastida amb pedra i
morter, i els materials ceràmics fragmentaris que es llançaren al seu interior per inutilitzar-lo.

L’església local, més allà d’oficiar el cerimonial litúrgic i comptabilitzar el moviment
natural de la població en els llibres sagramentals –anotació de nascuts, òbits, etc-, tenia
altres missions, no menys importants, com ara el control ferri de la moral cristiana dels
ondarencs i la defensa dels interessos econòmics de la institució, no dubtant a emprar
els mitjans dissuasoris, a fi de garantir la correcta observança dels preceptes per part
El fossar, antecedent del modern cementeri, albergava les despulles dels nostres avantpassats, i
consistia en una excavació en un pla inferior al del temple parroquial. ‘Cementeri’, ‘fossar’, ‘vas’
i ‘cripta’ vénen a ser paraules sinònimes. En les excavacions realitzades en l’estiu de 2010 han
aparegut restes de l’antic fossar de l’església parroquial. Algunes actes de defunció ho expliciten:
1629 (“[...] mor un albat de Geroni Coromba, nou convertit, el amo li pagà l’enterro, fou enterrat
en el comu”), 1635 (“[...] morí Mateu, natural de Benifamés, criat de Jaume Gavilà, balle. No
tenia altra cosa que la roba i 25 reals castellans, fou enterrat en el vas del comu”), 1638 (“[...] mor
un en lo molí de Alcovir, senterra en el fossar de les animes”), 1638 (“[...] Jua Carrio, del lloc de
Cogne [França], mort de mort violenta pels bandolers, fou enterrat en el fossar”), 1639 (“[...] un
pobre de Banyeres, de la robeta que tenia es pagà l’enterro, fou enterrat en lo vas del comú”), 1639
(“[...] Alonso Martines, fallecio de vómitos, su muerte fue aceleradísima, pobrísima persona, fue
enterrado honradamente en el simenterio”), 1649 (“[...] para pagar el entierro a Jayme Blasco se
vendió la casita y una capa por 22 libras, se enterro en el comun”), etc.

59
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Primera pàgina del tom I dels quinque libri (1623). Arxiu parroquial de Santa Anna.
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dels feligresos i el compliment de les seues obligacions pecuniàries amb la parròquia.
En el primer tom dels quinque libri hi ha un llistat de dotze excomunicats, que abraça
els anys 1629-1654, on s’adduïxen diferents motius d’exclusió de la comunió eclesial
i sacramental a alguns veïns, com el de “viure apartat de la seua muller” (Martí Ferris,
1633), “no pagar lo que devia de las tierras de Santa Ana” (Hipòlita Soldevila, 1654),
entremesclats amb absolucions, com la de la mateixa Hipòlita que, un mes després, li fou
commutada l’excomunó “porque se obligó a pagar la cantidad que devia a Santa Ana”, i
casos de reincidència, com el de Joan Navarro, que entre 1629 i 1630 fou excomunicat i
absolt dues vegades.
De l’església de Pamis cal destacar que la seua construcció és contemporània de la
d’Ondara, és a dir, de finals del segle XVI, sent reconeguda el 1534 com a vicaria perpètua,

Església de Sant Abdó i Sant Senent de Pamis.
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però sota la jurisdicció d’Ondara. Des d’aleshores, sempre hi ha estat lligada a la parròquia
de Santa Anna, fins el punt de què el rector d’aquesta ho era igualment –com ara-, de
Pamis, i llevat d’algunes excepcions, baptismes, enterraments i casaments se celebraven
habitualment en l’esglesieta del llogaret. La primera cita documental del temple de Pamis
figura en una acta de defunció de 1624, però curiosament no hi és dedicada als sants de la
Pedra, Abdó i Senent, l’actual advocació, sinó a Sant Josep i Santa Maria, com resa en uns
casaments oficiats a Pamis els anys 1653 i 1654. Junt a aquests, hi figuraven les imatges,
amb les seues respectives capelles, de la Puríssima, Sant Josep, Sant Antoni, el Cor de
Jesús, la Verge del Roser i el Jesuset de Sant Lluís Gonzaga.

L’arribada dels mínims
Un dels esdeveniments capitals de la història eclesiàstica d’aquest segle fou la vinguda
i establiment a Ondara d’un grup de franciscans mínims el 1611, congregació que havia
estat fundada per Sant Francesc de Paula el 1435, quan aquest era un jove de 19 anys, sent
el papa Sixt IV qui li atorgà el 1474 la plena personalitat jurídica. Aquesta orde pertany
al grup de les captaires o mendicants, com els agustins, dominics, carmelites, etc., i duen
una vida mixta, dedicada a la contemplació i al ministeri sacerdotal.
La seua arribada a Ondara es va produir dos anys després de l’expulsió dels moriscos,
a petició del marqués de Guadalest, que es constituí en benefactor de la casa. En un
informe que el 1617 envià a Roma l’arquebisbe de València, fra Isidoro de Aliaga, deia
que “a Ondara hi ha un convent, erigit després de l’expulsió, a Sant Francesc de Paula,
amb 10 religiosos” 60.
En el Vecindario de 1646, figura la inclusió “d’un conbent amb set o güit religiosos”. El
llibre tercer de la Crónica General franciscana, editada el 1619, fa referència a aquest fet:
“A una legua de Denia, en la villa de Ondara, tomó convento el mismo P.F. Francisco Sanz,
día del Santísimo Sacramento, del año 1611. Era lugar de Moros de grandes siglos a esta
parte, y fue festividad del Señor, con no pocas alegrías de la devoción de toda la comarca.
Dionos este Convento el señor Marqués de Guadaleste Don Felipe de Cardona, Embaxador
de Flandes; la Iglesia por ahora es pequeña, su título, de la Concepción de N.S., dionos con
ella una grande Isla (l’hort del Convent, situat entre aquest i l’Alberca), y después acá se
han dado de limosna dos casas muy capaces, para la habitación de 10 religiosos que tiene,
se ha labrado un buen pedazo de huerta en la parte que goza de maravillosas aguas Denia
[a l’Almadrava] y los lugares comarcanos dan buena limosna: dista de la mar un quarto
de legua, es muy regalado de pescado fresco, la devoción que se tiene con nuestro P.S.
Francisco, es mucha, y no menos las esperanças de que será un buen convento 61.”

El convent d’Ondara va ser acceptat pel Capítol General XXXIV celebrat a Roma el
1617, passant a dependre de la província monàstica de València, en la qual s’integrà també
el convent de Xàbia (1617). El caràcter penitent, caritatiu i humil d’aquests religiosos, es
60

CÁRCEL ORTÍ Mª Milagros: op. cit. Visita de 1617.
Part de la informació sobre aquesta orde ha estat el fruit de la recerca realitzada per l’ondarenc
Vicent ORTUNYO i GINESTAR, llicenciat en Geografia.
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reflexa en la construcció i en la forma de vida que hi duien. Construïen l’església adossada
al convent, amb claustre, i fugint de la sumptuositat i el luxe. En l’actualitat, la casaconvent és seu de l’ajuntament d’Ondara.
D’acord amb la descripció realitzada pels arquitectes locals Mª del Mar Boluda i
Ignacio Arce, l’església conventual, de planta rectangular, consta d’una única nau amb
capelles laterals entre contraforts. Seguint la seua descripció, afirmen que resulta notori
l’intent d’allargament de l’antiga planta, amb posterioritat a la construcció primitiva i
sense data coneguda, que s’observa en una sèrie de detalls interiors i de coberta. Aquest
intent d’apropament a la creu llatina, hi queda constatat amb l’aparició de la capella de
la Comunió, adossada a la que seria l’última capella lateral, junt a l’altar. Hi flanquegen
l’entrada, entre la primera columnata, dos petits recintes tancats que alberguen les escales
d’accés al cor, a mà dreta, i d’accés a la torre campanar a la mà esquerra -aquesta última,
almenys en l’actualitat, parteix del nivell superior on se situa el cor-. Sobre l’entrada, en
aquest primer tram, l’alçada total queda dividida en dos nivells per la presència del cor. A
continuació d’aquests recintes, tres capelles a cada banda i, després, amb una columnata
major, amb la capella de la Comunió a mà esquerra i a mà dreta, una capella que dóna pas
a la sagristia. Des de la sagristia, unes escales condueixen a un mirador de clausura, sobre
l’altar, connectat antigament amb la resta del convent, i un recinte sobre l’esmentada
sagristia, hui magatzem.

Imatge de Sant Francesc de Paula, ne la façana de l’església conventual.
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La coberta de la nau està realitzada amb voltes de canó, l’estructura de la qual es troba
interrompuda, sobre pilastres i contraforts que contraresten les pressions horitzontals,
ressaltant els arcs de sustentació. Sobre l’altar desapareixen les voltes. Entre les pilastres hi
ha arcs de mig punt que donen accés a les capelles laterals, cobertes també per voltes. Els
arcs es rematen amb una cornisa superior d’on arranca la volta de la nau.
Una altra característica notable és la senzillesa i l’austeritat de l’orde dels mínims en
l’arquitectura i en els ornaments. Els materials són de la zona: arcs, pilastres i cornisa estan
elaborats en pedra tosca, contrastant amb els panys de paret llisos. L’única excepció són els
arcs del tram final de la nau, per possible ampliació o reforma posterior. Les llunetes de
la coberta són cegues i en alguns poden observar-se pintures dels anys 1674 i 1699 que,
a l’igual que les existents en l’interior d’algunes capelles, estan realitzades amb pintures
d’art popular.
La capella de la Comunió, de forma bàsicament quadrada, està coberta per una cúpula
sobre tambor. Aquesta, s’hi troba recolzada sobre quatre arcs de mig punt, donant lloc a
les petxines, que se situen sobre pilastres. La composició i volumetria són pròpies d’un
estil posterior. També les pintures han evolucionat, amb figures religioses vestides en les
petxines -els Quatre Evangelistes-, finestres falsejades en el tambor -quatre de les huit que

Frontera principal del convent de la Puríssima Concepció.
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hi apareixen- i en els paraments verticals, canviant fins i tot el colorit en relació a la resta
de pintures. Les més antigues hi reprodueixen motius florals i geomètrics, i les poques
figures pintades són més simples i arcaiques.
La frontera és austera, amb una portalada de mig punt i pilastres, executada en pedra
tosca sobre fons enfoscat.
El segon cos que formava el complex del convent -també anomenat ocasionalment
“monestir” en alguns documents eclesiàstics del segle XVII-, és l’integrat per les dependències
dels frares, avui ocupades per la Casa de la Vila. Aquest edifici es desenvolupa al voltant
d’un claustre de tres cossos, l’últim dels quals s’ha completat en la recent rehabilitació de
l’edifici, ja que només tenia construïdes les cambres recaients a la fatxada principal i a un
lateral. La composició de les plantes sembla indicar una construcció de l’edifici en fases
successives. En efecte, a la planta baixa es defineix una galeria porticada amb arcs de mig
punt que, en el primer pis, dóna pas a una distribució de finestrals irregular, producte
de la rehabilitació, que encara manté el punt de comunicació entre ambdós edificis. La
galeria es cobreix amb un sostre pla de fusta, excepció feta de les cantonades, on apareixen

Imatge d’un crucifix mutilat exhibit en l’església del convent.
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arcs rebaixats de rajola. A la planta noble apareix el típic balcó corregut dels ajuntaments,
que abraça tres buits centrals, a més de balcons laterals, elements afegits en una data més
tardana que el de la seua construcció 62.
Per a la seua subsistència, els frares mínims se servien de les donacions i les almoines de
particulars, dels serveis religiosos que prestaven a Ondara i altres pobles de la rodalia (per
exemple, el 1657 a Pedreguer: “Yo, fr. Jaime Pedrós, religioso mínimo de S. Francisco de
Paula”, i el 1641 a la Vall de Laguar: “Assistiren fray Juan Trilles, i fray Sapena, religiosos
del convent de Ondara”) i dels productes que obtenien de l’horta annexa al convent, que
arribava fins el barranc de l’Alberca. Separat del convent, i a unes cinquanta passes, segons
la regla, tenien una altra construcció destinada a Hospital de malalts per als religiosos i els
transeünts –aquest immoble va desaparéixer amb la construcció de la Residència d’Ancians, ja que com tenien prohibit de menjar carn, ous, llet i derivats, aquesta prohibició restava
dispensada per prescripció mèdica, sempre que es fera fora del convent.

Accés al fossar, en el subsòl de l’església del convent.
62

JAEN i URBAN, Gaspar, i altres: Guía de Arquitectura de la provincia de Alicante, p. 218, Institut de Cultura Juan Gil-Albert i Col.legi d’Arquitectes d’ Alacant, 1999.
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El subsòl de l’església se suposa ple de sepultures, per ser un dels llocs habituals de
soterrament fins el 1820, quan fou prohibida aquesta pràctica, sense excepcions, i obligats
els ajuntaments a disposar d’un cementeri civil, que a Ondara començà a funcionar el
1813. Els frares mínims tenien sepultura comuna, generalment davall de l’altar major,
encara que durant les obres de restauració del claustre se’n localitzaren de cadàvers
de monjos davall les arcades de l’antic convent -actual Ajuntament-. Altres devots,
benefactors i, sobretot, els terciaris podien ser soterrats en alguna de les capelles. Durant
el transcurs de les obres de canvi de paviment que va afectar l’edifici, a la tardor de 2002,
van aparèixer diversos vasos funeraris: el més important quantitativament era el fossar del
Roser, amb la boca d’entrada situada davant l’altar major i tapada per una llosa de pedra
calcària; aquesta sepultura, que acollia els cossos d’un bon nombre d’ondarencs, posseïx
una estructura formada per una volta de rajola i els accessos interiors es troben vedats per
dos gruixudes parets de pedra i morter. Dels vasos funeraris pertanyents a cadascuna de
les capelles del convent, únicament s’obtingueren restes d’esquelets, calcer i ceràmica, en
el de la capella de la família Giner, i algunes fustes del taüt de la marquesa de Guadalest,
Doña Luísa de Sotomayor, en la seua capella de la Verge de la Soledat.

Ossos humans trobats en la rehabilitació del Claustre del Convent.

Els terciaris o religiosos de 3ª orde podien ser d’ambdós sexes, no importava que foren
casats o no, feien un any de noviciat i, després, professaven la pròpia Regla escrita per Sant
Francesc de Paula; quan morien, les actes de defunció afegien la condició de devots i, en
general, eren enterrats amb l’hàbit de Sant Francesc i a la capella d’aquest; alguns terciaris
tenien igualment dret de patronat, per haver ajudat a la construcció de la capella on els
soterraven; per exemple, un notari de finals de segle, Vicent Giner, junt amb els seus
254

CAPITOL 6.indd 254

16/4/13 16:10:20

6. SOLS CRISTIANS (SEGLE XVII)

descendents, disfrutava de capella exclusiva, de la qual es conserven les pintures murals i
el seu nom.
Els llibres d’enregistrament de la parròquia d’aquest segle, recullen la defunció d’alguns
dels frares mínims: fra Geroni Roures, fra Genís Gómez, fra Lluís Gasent, fra Joan Rigó,
fra Vicente Usedo, fra Gabriel Ripoll, fra Antonio Millán, fra Gaspar Bellot, fra Sebastià
Esteve, fra Celedoni Ferrando, fra Andrés Ros, fra Estanislao Guzmán, fra Pedro Alberola,
fra Juan Bta. Cruañes i fra Gregorio Mira, entre molts altres.

La 2ª Germania i el rector Llorca
Els historiadors situen el punt de partida d’aquesta protesta camperola, que tingué un
gran seguiment a la Marina Alta, en la repoblació que seguí a l’expulsió dels moriscos i
la duresa del règim senyorial. Els arguments esgrimits pels vassalls de diferents senyorius,
encapçalats per Francesc García, veí del Ràfol d’Almúnia, anaven contra les càrregues
dominicals que havien de suportar, algunes de les quals consideraven il.legals. La disputa,
que durant el primer semestre de l’any va tindre un caràcter jurídic, amb resultats
desfavorables per a la causa agermanada, derivà en conflicte armat a l’estiu. Per tractarse del municipi més castigat per les imposicions del seu senyor territorial, el marqués de
Guadalest -recordem que rebia 1/3 de tots els fruits-, pensem que els camperols d’Ondara
participarien en la revolta.
De qui sí es tenen notícies fefaents, en canvi, és del Dr. Jacint Llorca, rector de la
parròquia de Santa Anna des de 1686, com un dels principals agitadors agermanats, junt
amb altres frares de la rodalia. Una pastoral de l’arquebisbe Rocabertí, ordenava “bajo la
pena de descomunión mayor, a todos los Curas, Vicarios, y demás Personas Eclesiásticas
sujetas a nuestra jurisdicción, que así en los Púlpitos como en los Confessonarios,
expliquen y enseñen a todos sus feligreses quan grave pecado cometerán si dexaran de
pagar a los Señores los referidos derechos y Pechos, y los grandes escándalos y perniciosas
consecuencias que ocasionarán” 63, instruccions que aquests desoïren.
En l’ofensiva propagandística del poder instituït, encapçalat pel virrei Castel Rodrigo,
l’arquebisbe Rocabertí i el comandant militar Ventura Ferrer, s’utilitzà la presumpta
connivència del rector d’Ondara amb els francesos, amb els quals s’estava en guerra, per
desacreditar-lo:
“El Retor de Ondara y el de Muro, de quienes el Señor Arzobispo ha querido hacer
de ladrón fiel para las cartas pastorales, no se ha visto ningún buen efecto; antes bien
hecharon las voses de que no había ningún muerto de los amotinados y que havía algunos
de la justicia, y que los apostarían con Vuestra Excelencia; a que añadieron la droga de
haver herido al baile de Sela [Setla de Nunyes, al Comtat] en la iglesia, robando los
ornamentos y besado una mujer; y delante las personas de raçón se esfuersan mucho lo
63

GARCÍA MARTÍNEZ, Sebastià: Francesc García y la Segunda Germanía en la Marina Alta, Actes
del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta i Instituto
Juan Gil-Albert, p. 57.
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contrario. Este Dotor Llorca, Retor de Ondara y muy estrecho de los franceses de Denia,
pondera mucho las cosas favorables a Francia; y en esta materia obran con la cabilosidad
y astucia, que refiero a Vuestra Excelencia, juntamente con el Retor de Muro, que es su
estrecho 64.”
Davant la ineficàcia de les mesures preses per l’arquebisbe contra els frares agitadors,
el virrei convocà les tres sales de l’Audiència per acordar notificar al rei “la confinación
y destierro del reyno de los sujetos expresados en la lista número 4” 65, entre els quals es
trobava el rector d’Ondara, juntament amb els d’Ebo, Muro i el Ràfol d’Almúnia.
La revolta, avortada en els darrers mesos de 1693, acabà amb la repressió dels seus
caps visibles -amb penes de presó, desterrament, gal.leres, etc-, llevat del líder comarcal,
Francesc García, que es va ocultar en algun lloc de la península. El Dr. Jacint Llorca fou
un dels desterrats, sent rellevat pel Dr. Joan Ganga, germà de fra Martí Ganga, franciscà
mínim del convent. Dotze anys més tard, els vassalls de la Marina Alta tindrien una nova
ocasió de lluitar per les seues aspiracions, en enquadrar-se massivament en el bàndol
austracista durant la Guerra de Successió.
La incidència d’aquest conflicte social sobre la població d’Ondara fou nul.la, tant en
l’any crític de 1693 com en l’any següent 66, probablement per la seua escassa durada:

Any

Baptismes

Defuncions

Casaments

1693

28

16

4

1694

31

16

6

Per altra banda, un any abans, la Pragmática sobre la formación del batallón de la milicia
efectiva del Reino de Valencia excloïa Ondara de l’obligació d’incorporar els seus joves a
lleves, juntament amb els de Pamis, “porque necesitan de más número de gente para
defensa de sus casas y moradas”, per motiu de la seua proximitat a la mar i el risc de ser
atacada per pirates barbarescs.

64

Ibidem, ps. 79 i 81, respectivament.
Ibidem.
66
Valencia bajo Carlos II: p. cit., Ayuntamiento de Villena, 1991, p. 276.
65
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Lloseta amb la data de construcció de l’immoble (Sant Joan, 1)
Text: A. J. Cavanilles (Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia, 1797, II)
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7.1 EL SEGLE XVIII
Segle nou, vicis vells
Ondara entra en el segle XVIII sense variacions en la seua forma d’organitzar-se
socialment i econòmica: és la societat dels senyors i els camperols. Els privilegis dels primers
comporten un gran poder polític sobre els segons i la percepció regular de substancioses
rendes d’aquests. Gràcies a aquest poder, el senyor governa el municipi, elegeix les
autoritats i intervé directament, o bé a través del seu representant, el governador; cobra
els seus drets en moneda o en espècie per les terres que exploten els seus vasalls, i ho fa
pels drets privatius i prohibitius sobre l’activitat mercantil i manufacturera que ofeguen el
lliure comerç i per l’exercici del poder jurisdiccional: el senyor administra justícia i té la
facultat per castigar pecuniàriament i física els seus vassalls. Si en vols més, para el cabàs!
Les diferents rendes que rep el marqués garanteixen un ritme de vida adequat a la
seua posició social, que inclou el pagament de l’ampli grup de servidors i persones de
confiança que manté a Ondara, però no el benefici que obtenen els arrendadors dels drets
dominicals, tot sobre la base d’una intensa i constant explotació de la població. Per la
seua banda, l’església segueix percebent exaccions purament feudals, com el delme i les
primícies.
El marqués d’Ariza, senyor d’Ondara, forma part del nucli selecte de l’aristocràcia
més rica i poderosa, els anomenats Grans d’Espanya, resident a Madrid i integrant la cort
del rei, del qual reben quantiosos beneficis per la prestació d’importants serveis militars
a l’estat. Defensant les aspiracions a la Corona espanyola del francés Felip V el Borbó i el
seu model polític centralitzador en el conflicte armat de la Guerra de Successió, el marqués
d’Ariza passà a ser-ho també de Guadalest. A més d’Ondara i la vall de Guadalest, aquest
llinatge aragonés manté sota la seua esfera les poblacions d’Altea, Benissa, Calp, així com

Cara inferior d’un balcó del carrer Major, amb ceràmica de l’època.
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les valls de Seta i Travadell, al Comtat . En total, un territori poblat per 18.085 vassalls.
En un altre orde de coses, el segle XVIII comença per als valencians amb una desfeta
política, econòmica i cultural col.lectiva, la derivada de la Guerra de Successió, un conflicte
dinàstic internacional entre les principals potències europees, que va tenir a l‘antic Regne
de València un marcat caràcter social i un ampli ventall de conseqüències funestes, de les
que Ondara no va quedar al marge.

La població
La població d’Ondara va créixer al llarg del segle XVIII, seguint la tendència general
dels pobles del marquesat de Dénia i del Regne de València. Cal dir però, que el creixement
no fou extraordinari, com sí ho va ser el produït, per exemple, en alguns municipis de la
Marina Baixa (Guadalest, Benidorm, Callosa d’en Sarriá), que arribaren a multiplicar la
seua població entre 3 i 7 vegades, però sí notable, amb un increment de 270 % respecte
de la població que tenia el 1700. Junt a èpoques brillants de gran creixement -la majoria-,
en va haver de regressives, les menys, en les quals es va perdre o bé estancar la població.
Açò no ha d’estranyar-nos, si pensem que l’Ondara del segle dihuit i la del segle dèsset
no difereixen substancialment; les estructures econòmiques són similars i les socials
idèntiques, pel que una explosió demogràfica, a l’estil de l’esdevinguda a l’Anglaterra de
la revolució industrial, resultava improbable ací.
Els demògrafs actuals convenen a explicar l’increment de la població en el segle XVIII,
en l’escàs contingent humà de partida amb què iniciaren la centúria els pobles afectats
per l’expulsió dels moriscos, en l’avantatjosa relació entre població, terra disponible i
producció durant tot el segle, i en el balanç migratori favorable, tres factors convergents
en el cas d’Ondara. El botànic Cavanilles ha deixat escrit que, després de la Guerra de
Successió, “[…] vino la paz y se fomentó con nuevo espíritu la agricultura, se multiplicaron
los frutos y la proporción, fue creciendo el número de vivientes [...] A pesar de haber
vivido los labradores sin más recursos que sus brazos, se ha visto renacer en medio siglo
la población antigua y doblarse después en menos de 40 años.” D’acord amb els censos
i els llistats de població de què es disposa , els habitants d’Ondara van evolucionar de la
Valls històriques del Comtat, que inclouen les poblacions de Balones, Quatretondeta, Benimassot, Tollos, Fageca i Famorca, i Gorga, Billeneta, Benillup de Fenollar i Benimarfull, respectivament.

Fonts informatives del gràfic: per a 1703, el Fogatge publicat per Carme PÉREZ APARICIO
en La població valenciana, vol.1, p. 72, Institut de Cultura Juan-Gil Albert, 1998; per a 1713, el
Vecindario General de 1712-1713, segons dades facilitades pel Dr. Eugenio BURRIEL de ORUETA, publicades, entre d’altres, per Josep COSTA i MAS, en Geografia del Marquesat; per al 1714,
el Repartimiento del Reino de València; per a 1715, la Gran Enciclopèdia Catalana, veu ONDARA;
per al 1732, Visita pastoral de l’arquebisbe a Ondara, en Estudis sobre la població del P.V., Mª Milagros CÁRCEL ORTÍ, Volum I, p.58; per a 1735, el Vecindario de 1735, ARV, Vària, llig. 694. El
Llibre dels confirmats de la parròquia dóna per al 1733 una població de 588 ànimes, descomptant
els forasters confirmats i presents a la cerimònia; per a 1759, de l’Arxiu Municipal de Dénia, Sèrie
Governació, llig. 408; per a 1768, del Cens d’Aranda, Biblioteca de la Real Academia de la Historia;
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manera següent:

Si observem el gràfic, amb els índexs de creixement comparats entre 1713 i 1795 i un
índex de 100 per al primer any (fig. 2), es conclou que Ondara va incrementar la seua
població per damunt de la mitja valenciana i, lleugerament, per davall del conjunt dels
pobles del marquesat de Dénia:

per a 1782, de la Descripción del Reyno de Valencia, de J. J. CASTELLÓ, sobre un manuscrit de la
Biblioteca Nicolau Primitiu de València; per a 1786, de l’Atlante Español, de Bernat ESPINALT;
per al 1787, el Cens de Floridablanca, Imprenta Real, Madrid, 1787; per a 1791, 226 veïns (Informe Fabián y Fuero, de Joan IVARS i CERVERA); per a 1793, el Diari de València, de 31 d’agost
de 1793; per al 1794, la Gran Enciclopèdia Catalana, veu ONDARA; per a 1795, de Observaciones
geográficas, agrícolas... del reino de Valencia, del botànic Antonio José CAVANILLES.
Les dades relatives a Pamis són les següents: en el Fogatge de 1703, 11 veïns; en el Vecindario de
1712, 10 veïns; en el de 1759, 13 veïns: 10 útils, 1 viuda i 3 jornalers pobres (AMD, Governació,
llig. 408, 1759); en el de 1787, 88 habitants (Cens de Floridablanca); en el de 1791, 22 veïns i 57
persones de confessió i comunió (Informe Fabián y Fuero, abans esmentat); en el de 1794, 18 veïns
i 4 voluntaris del Cuerpo de Ciudadanos Honrados, organitzat amb motiu de la Revolució Francesa:
3 casats, de professió llauradors (Marià Soler, Josep Cabrera i Bernat Soler), i un fadrí llaurador,
Josep Soler (AMD, Governació, lligall 415, 1794); i en el de 1795, 20 veïns (Cavanilles).
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Recuperació
Entre 1700 i 1800 els quinque libri tenen enregistrades 4.195 actes de baptisme i
3.471 de defunció, amb una mitja anual de 41,9 batejats i 34,7 soterrats, i un balanç
favorable de +724 ànimes. Si dividim el segle en dues mitats, el saldo net dels primers
cinquanta anys no es diferencia en excés dels segons: +382 i +342, respectivament. Llevat
dels períodes 1705-1710, aquest presidit per la Guerra de Successió, i 1730-1735, el
creixement en la primera mitat del segle és notable. En els segons cinquanta anys la
població local augmenta sostingudament, exceptuant el retrocés demogràfic de la dècada
1750-1760 i algunes crisis puntuals (1766, 1770, 1779, 1782 i 1794). En resum, Ondara
va incrementar en més del doble la seua població, passant d’uns 600 habitants el 1700 a
quasi 1.400 ànimes el 1800.
Si descendim a l’anàlisi any a any, apreciem una major irregularitat en el moviment
de nounats i de morts durant la centúria (fig. 3), una característica avalada pel fet que
vint-i-cinc anys són deficitaris i se salden amb pèrdues, mentre que en altres deu anys,
pràcticament s’igualen. Açò significa que el creixement positiu que s’acumulava en dos
anys consecutius, solia sofrir una minoració o regulació a la baixa en el tercer any.
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Si ens fixem en el gràfic sobre l’evolució de les diferències entre naixements i defuncions
(fig. 4), observarem el fet apuntat de què per cada període de gran increment, en segueix
un altre on l’augment és més moderat, ajustant la població en els nivells proporcionals a
la disponibilitat d’aliments i a la capacitat de resposta –escassa- del municipi en polítiques
d’aigua, higiene, salut, etc. Així, les dècades tercera, cinquena, huitena i última del segle
són les que obtenen un augment major, mentre que les dècades primera, segona, quarta,
sisena, setena i novena, constitueixen el contrapunt moderat.

Explosió, crisi i calma
L’obtenció de dades fiables sobre les taxes de natalitat i mortalitat en períodes
preestadístics, és a dir, abans de 1857 és sempre difícil, per no poder comptar amb censos
de població rigorosament exactes; açò, queda retratat en els resultats referits a 1715, 1732
i 1759, clarament inflats, per haver estat calculades les taxes citades amb xifres inferiors
a les reals.

Any
1715
1732
1759
1786
1795

Natalitat
68,7
63,9
60,9
39,2
29,5

Mortalitat
51,5
52,5
69,3
33,5
21,4

Saldo vegetatiu
+17,2
+11,4
-8,4
+5,7
+8,1

De les xifres exposades en la taula es desprenen algunes conclusions, com ara les
altíssimes taxes de natalitat i mortalitat, i el molt favorable saldo vegetatiu immediatament
posterior a la Guerra de Successió, que es perllonga fins la meitat del segle –reiterem
que es tracta de taxes fictícies, però indicatives-, i que vindrien a correspondre amb els
períodes de nupcialitat i fecunditat més altes: el 12,4 per mil entre 1710-1720, amb una
relació de 5 fills per parella, i el 10 per mil entre 1720-1740 i 5,2 fills per parella, per una
banda. I, per l’altra, la forta depressió dels anys cinquanta, tot i mantenir-se la nupcialitat
i la fecunditat en uns nivells alts de l’11 per mil i de 5,2 fills per parella, i el descens de les
mateixes taxes a uns percentatges més moderats en les últimes dècades del segle, similars a
les d’èpoques posteriors, amb una nupcialitat en clar descens, del 5,5 per mil en el període
1780-1790 i del 7,1 per a la dècada 1790-1800.

Els sants innocents
La taxa mitja de la mortalitat en els albats, és a dir, en el xiquets de fins 8-9 anys és del
452 per mil per a tot el segle, més del doble que en el segle XVII, que era del 211 per mil.
Llevat de la primera i l’última dècades del segle, que se situen per davall del 400 per mil, la
seua evolució segueix una tendència alcista fins 1760-1770, amb una monstruosa taxa del
540 per mil (54 albats el 1766, 77 el 1770...), per baixar progressivament en els darrers
trenta anys de segle, quan se situa en una mortalitat encara elevada del 392 per mil.
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La mortalitat infantil en els albats va constituir, per terme mig, el 57% de totes les
morts –mentre que en el XVII la mitja no va superar el 41%-, situant-se per davall del
50% en la dècada de 1710-1710, i amb percentatges altíssims, entre el 65-70%, en els
períodes 1710-1730 i 1760-1770 (fig. 6).
Ara bé, per conéixer aspectes puntuals de les diferents taxes de la mortalitat infantil,
com ara l’estricta, la preescolar, la neonatal i la preescolar, hem seguit el recorregut vital de
95 nadons nascuts en els anys 1702, 1770, 1782 i 1786, amb els següents resultats:
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Mortalitat infantil estricta (0-1 any)
Mortalitat neonatal (0-1 mes)
Mortalitat postneonatal (1-12 mesos)
Mortalitat preescolar (1-4 anys)

Robert Miralles

20
8
12
41

211 per mil
85 per mil
126 per mil
431 per mil

Els resultats del mostreig no poden ser més terrorífics: dels 95 nascuts, solament 75
superen el primer any de vida, xifra que es redueix a únicament 34 criatures quatre anys
després. Dit d’una altra manera, de cada 10 infants nascuts, un poc més de 6 moren abans
dels 4 anys. Entre la mortalitat estrictament infantil (0-1 any), la neonatal (0-1 mes), la
postneonatal (1-12 mesos) i la preescolar (1-4 anys), destaca aquesta última com el grup
d’edat amb més risc de morir, amb un 431 per mil.
Quant a la distribució estacional de la mortalitat infantil, les infeccions respiratòries
–bronquitis, pneumònia...-, de novembre a febrer, a l’igual que en el segle XVII,
serien la causa principal de les morts en els menors d’1 any, mentre que els trastorns
digestius i epidèmics, de juny a agost, ho serien dels xiquets compresos entre 1 i 4 anys,
en contraposició al segle XVII, on el mes de març brillava negativament. La mortalitat
neonatal estaria produïda per malformacions congènites, traumatismes en el part, tètanus
neonatals, etc. La malnutrició actuaria com a factor negatiu complementari en tots els
casos. Segons els demògrafs, una mortalitat superior al 100 per mil en el grup d’un a
quatre anys, indicaria una carència calòricoproteïca; a Ondara, la xifra del mostreig se
salda amb una xifra del 431 per mil.

Altres indicadors demogràfics
Les famílies ondarenques manifesten una clara preferència per l’hivern a l’hora de
tindre família i, en especial, pel mes de febrer, igual que en el segle precedent (fig. 7). Pel
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que fa a les concepcions, destaca el mes maig. La relació entre barons i femelles nascuts
sobre 1.336 casos estudiats és de 1.036 per 1.000 favorable als primers.
Els joves ondarencs (fig. 8) es casaven preferentment a l’hivern, quan s’interrompien
les labors agrícoles, seguit de la tardor –d’idèntica forma al segle XVII-, sent els mesos
de febrer i desembre, amb poca activitat en el camp, els favorits per casar-se, i escasses les
parelles que ho feien de maig a octubre, amb l’excepció del mes d’agost, quan s’intensificava
el treball al camp. Quant a l’edat en què es contreia matrimoni, els homes ho feien als
27,7 anys de mitja, mentre que les dones es casaven als 23,3 anys, en contrast amb el segle
XVII, on ho feien en edats més primerenques, als 25 i 22 anys, respectivament. Per grans
grups d’edat, el 66% dels homes i el 80% de les dones es casaven entre els 20 i 30 anys.
No resultaven rars els casaments on la dona era molt jove, amb 15, 17 o 18 anys d’edat;
en canvi, el nombre d’homes que es casaven amb menys de 20 anys, era elevat .

Tot seguit, reproduïm l’extracte d’un curiós document, el plet que va enfrontar els germans Teresa
i Francesc Mestre, on es detalla el dot que va aportar la primera en el seu casament amb Blai Giner:
“[…] 327 libras y 14 sueldos por la tercera parte que debe percibir por el dote de su madre, 270
libras en moneda, 90 que le entregué el año pasado de 1734, 80 que le entregué al contado en 9
doblones de a 8, y las restantes 57 libras y 14 sueldos en piezas de ropa, a saber: un guardapiez de
tejido de casa con guarnición de 4 l., unas basquiñas de bachellote de 2 l. y 8 s., un manto de 1 l.
y 10 s., un jubón de 16 s., unas enaguas de 12 s., un pañuelo con randa de 12 s., una camisa de 1
l., 8 savanas de 2 l. y 6 s. cada una, 8 varas y media de lienzo de 2 l. y 2 s., 9 varas de servilletas y
manteles de 2 l. y 5 s., unos manteles de hilo y algodón de 1 l. y 16 s., unas basquiñas de tafetán de
3 l. y 10 s., 18 varas y media de tela de hiladillas y seda de 12 l. y 19 s., una pieza de Cambray de 3
l. y 4 s., 9 palmos de Cambray de 16 s., una guarnición para el cubrecama y antecama de 1 l. y una
toballa de clavo de 16 s.” (ARV: Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, exp. 80, 1769).
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Respecte al nombre de fills per parella, el segle XVIII a penes modifica els hàbits
del segle XVII, amb 5 i 4,9 fills de mitja per unitat familiar, respectivament, unes xifres
més bé modestes si tenim en compte que, en general, la mitat de les criatures nascudes
no ultrapassaven la barrera dels deu anys; però l’alta mortalitat infantil i uns recursos
alimentaris molt justos feien desistir a moltes famílies de tenir més fills.

Crisi va, crisi ve
La primera gran crisi poblacional  que sofrí Ondara, va tindre lloc entre els anys
1705 i 1708, coincidint amb diversos episodis de la Guerra de Successió a la comarca. Els
ondarencs vam prendre un clar i entusiasta partit per l’aspirant austracista a la Corona
espanyola, el príncep Carles d’Àustria, a la mort sense descendència del darrer Àustria,
Carles II, front l’altre aspirant francés, Felip de Borbó; i ho vam fer per la seua promesa de
beneficiar els maltractats camperols amb l’abolició dels drets senyorials, alineament que
convertiria el marquesat de Dénia en���������������������������������������������������
escenari on es van cometre tota classe de maldats

. El fervor austracista de les classes socials més desafavorides dugué, per exemple, �����
“[…]
a què els famolencs i empobrits llauradors de Pamis es rebel.laren contra el senyor del
poble, Antonio Vives i Salcedo [germà del magistrat de l’Audiència foral Bruno Salcedo],
que va fugir a València i, posteriorment, a Madrid, mentre els camperols es repartien les
seues terres, una casa que encara s’hi conserva, i les reserves d’aliments de dos anys que
PALOP, José Miguel: Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencias en Valencia (siglo XVIII),
Siglo veintiuno de España editores s. a., Historia de los movimientos sociales 1977.

JOVER, C.: La població a la Marina: el cas de Xàbia (segles XVI-XVII), Xàbiga, núm 3, ps. 59-72,
afirma que “Mentre que Dénia, Ondara, etc, patien les conseqüències del triomf de Felip V a Almansa, Xàbia [...] era recompensada amb un munt de privilegis com a prova de la seua lleialtat.”
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tenia arreplegats la senyoria. Després de la victòria borbònica, el senyor d’aquest llogaret
demanà al monarca recuperar allò perdut, ja que en tractar-se d’un membre de la baixa
noblesa, les úniques rendes de les que podia viure eren les de Pamis .
El 1705, la comarca es convertirà en el focus austracista més important del
Regne i, conseqüentment, en l’objectiu preferent de la reacció borbònica. L’ofensiva
castellanofrancesa va avançar per dos punts, el port de Sagra i el riu del Molinell, saquejant
i incendiant Ondara, assetjant Dénia, arrasant els camps i les propietats dels pobles del
seu entorn i impossibilitant la sembra de cereals per a l’any següent: “[…] para el bloqueo
de Denia, desde el 24 de septiembre en adelante, solo pudo destinar al coronel don Rafael
Nebot, catalán, con su regimiento de caballería, que se situó en Ondara y todos los días
hacía correrías por este término, lo que fue causa que aquel año no se pudiese sembrar ni
recoger las cosechas pendientes” . A Ondara, aquest Nebot i el seu regiment canviarien
de bàndol al desembre, passant de defensar la causa borbònica a les files austracistes. L’any
acabaria amb un balanç de 21 nounats i 21 enterraments.
El 1706, a conseqüència dels esdeveniments de l’any anterior, prossegueix la crisi, amb
21 baptismes i 24 defuncions.
El 1707 es presenta desastrós per a la població de la Marina. Als greus problemes
d’abastiment de cereals, s’afegeix el derivat de mantindre el nombrós contingent civil i
militar austracista destacat a la comarca. Amb la caiguda de València el 8 de maig a mans
de les tropes borbòniques, Dénia es converteix en objectiu primordial i, per extensió, els
pobles més austracistes de la Marina. Amb un exèrcit de 12.000 homes, el general francés
d’Asfeld envaeix la comarca i assetja per segona vegada Dénia el 27 de juny. Chabás
descriu aquells moments dient que “[…] los campos fueron destruídos de tal forma que
se temía que por unos años no pudieran dar frutos [...] los soldados prendieron fuego a
las hacinas formadas en las heras y segaron para pasto de los caballos el que estaba en los
campos [...] destruyeron gran número de árboles y segaron los sarmientos de las viñas” .
L’intent, no obstant, fracassà, havent de retirar-se d’Asfeld a València, però a un alt preu.
Abans d’abandonar la comarca, els soldats del general francés cometen tota mena d’actes

Extracte d’una conferència donada al gener de 2006 per l’arxivera municipal de Dénia, l’ondarenca Rosa Seser, sobre un document de l’AHN, Consejos, 6804, relatiu al lloc de Pamis. El document original situa els fets en els darrers dies del mes d’agost de 1705, quan “[...] los enemigos del
Rey ocuparon y saquearon el Lugar de Pamis, ocupándose de todos los frutos y las alajas que tenía
el exponiente en la Casa de la Señoría, que su valor importava seiscientos reales de a ocho [...] y
que por las muchas hostilidades que se han echo no se puede esperar que le fructifique cosa alguna
[...] y desde el 18 de Agosto de 1705 en que se perdio Denia asta oy, no le a frutado cosa alguna,
quedando esta aniquilada por el continuo tránsito de los enemigos [...] entraron estos con tanto
desorden que asta la Yglesia saquearon sin reservar hasta lo más sagrado, robando asta las Campanas y ornamentos, a que ayudaron los naturales que allanando la Casa del Señorío se repartieron
los frutos de dos años, que importaron mas de 10.000 pesos, 50 cahices de trigo y 10.500 pesos
que les habia prestado remediando sus necesidades, quemandole un Molino de Aceyte.”

CHABÁS LLORENS, Roc: Historia de la ciudad de Denia, Instituto de Estudios Alicantinos,
Exma. Diputación de Alicante, 1972, p. 138.

Ibidem, ps. 143-144.
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execrables, sobretot a Ondara, on el seu rector va deixar escrit que “El 8 de noviembre de
1707 murieron de muerte violenta Jaime Virrey, Francisco Virrey y Josef Cucarella, por
los soldados que quemaron y saquearon esta villa” , fets que el testimoni coetani d’un
mercenari irlandés, transmés de generació en generació, va descriure com The Battle of
Ondara 10. Tributs, bagatges, allotjaments de tropes, setges, saquejos, incendis i destrucció,
execucions, abandonament de cultius, bandidatge, represàlies i climatologia adversa es
combinen per enfonsar la població. El resultat de tants excessos fou que Ondara tancà el
1707 amb 24 nascuts i 57 morts.
Entre el setembre de 1707 i el juliol de 1708 la crisi va arribar al seu punt àlgid,
sense que s’hi produïra ni un sol naixement, i entre maig de 1707 i maig de 1708 no
s’hi va registrar cap casament. Les notícies de què els austracistes anaven perdent terreny
i que les terres de la Marina s’havien convertit en una illa enmig de l’oceà borbònic, va
fer concentrar-se a Dénia a molta gent dels pobles de la rodalia, fet que es reflexa en
les anotacions del seu registre parroquial, amb un bon número de persones soterrades,
procedents d’Ondara i Pedreguer, en especial; per exemple, al juliol de 1707 és soterrada
Vicenta Trilles, d’Ondara, “morta durant el setge”, o al desembre de 1707, un albat Jaume
Blasco Albiñana-. L’epíleg d’aquest desastre es va produir el 1708, amb només 6 nens
batejats -la xifra més baixa del segle-, 12 òbits –una xifra moderada, explicable pel fet
que molts ondarencs havien fugit del poble, buscant protecció en les muralles de Dénia- i
ni un sol casament, ja que la crisi havia afectat en gran manera als casats i a les parelles
en edat de formar família. El 17 de novembre de 1708 capitulava Dénia i s’iniciava la
repressió física, política, cultural i fiscal, dels vencedors.
La segona crisi que va afectar el poble fou durant el bienni 1714-1715. Les fortes
exigències del nou règim fiscal borbònic, les dificultats de garantir un bon avituallament
marítim del blat i l’aparició de malalties -terçanes i febres- actuaren combinadament per
atacar una població en extrem pobra: 34 baptismes i 47 enterraments el 1714 i 18-37 el
1715, afectant especialment els xiquets, el 80% del total de les defuncions.
La depressió de 1734-1735 es produí per una collita insuficient de grans, causada
per una forta sequera i l’escassesa d’aigua. Fou la típica crisi de subsistències que, amb
excessiva freqüència, assotava les societats de l’antic règim. Sense farina que panificar, la
vida de les persones no valia un diner: moriren 80 persones, 47 d’elles infants, i només
en nasqueren que 41.
La crisi demogràfica de 1749-1758, per ser la de més duració i de major incidència
Per a un millor coneixement del comportament demogràfic d’aquests anys, podeu consultar
Guerra i població a la Marina Alta. 1700-1720, de Robert MIRALLES i CEBRIÀ, 1er. Congrés
d’Estudis de la Marina Alta, 1986, Institut d’Estudis Juan Gil-Albert, Exma. Diputació d’Alacant,
ps. 221-245.
10
El ciutadà irlandés Colin Driscoll, veí i resident de fa anys a Benimeli, ens va relatar la història
d’un avantpassat seu, el coronel Cornelius O’Driscoll, que prengué part en la que la memòria familiar, transmesa oralment, va denominar com Batalla d’Ondara, al novembre de 1707. Cornelius
estava enquadrat en el regiment de dragons [cavalleria] proborbònic de l’irlandés Mahoni, que es
mantingué a la comarca per ordre d’Asfeld, després de què aquest fracassara en el seu intent de
prendre Dénia.
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negativa per a la població d’Ondara, la tractarem més endavant detalladament.
La de 1766 va ser un moment crític que afectà tota la península Ibèrica i tingué com
a precedent una collita de blat minsa en l’any anterior. La Corona, per reparar la situació,
ordenà als justícies de tots els pobles que aportaren carruatges i voluntaris per a transportar
gra al Real Pósito de Madrid, instrucció que fou irregularment satisfeta per la manca
d’interés de les autoritats locals, que ja en tenien prou intentant solucionar el problema
domèstic, i per les nombroses desercions que es donaren entre els voluntaris. A l’abril es
rep una nova orde, a l’objecte de què tots els carruatges acudiren al port d’Alacant per
retirar el blat importat de Sicília i altres llocs de la Mediterrània i transportar-lo a Madrid.
Ondara va aportar 60 cavalleries grans i 9 menudes, i Pamis 5 i 3, respectivament. Al juny,
l’escassesa general de blat obligà el marqués d’Esquilacce a donar instruccions perquè se’n
fera arribar als pobles del Regne des del grau de València i el port d’Alacant, a raó de 30
reials de velló la fanega 11. Els efectes de tanta penúria foren immediats: sense farina, els
preus del pa van pujar vertiginosament, i les malalties infeccioses transmeses per l’aigua
i els aliments causaren la mort de 126 persones en dos anys, el 80% de les quals eren
nadons i xiquets de fins 11 anys.
Entre 1779 i 1782, Ondara sofreix una nova situació roïna. �������������������������
Els preus dels productes
bàsics s’incrementen, no així els salaris. ���������������������������������������������������
La indústria de la seda entra en fase de recessió,
incidint en els centres productors de seda en brut, entre els quals es troba el nostre poble.
La penúria comença el 1779 i s’agreuja amb ruixats i tempestes fortes a la primavera,
destruint la collita de blat. En els quatre anys de crisi es produiran 237 defuncions front
a 189 batejos, afectant per igual a la població adulta com a la infantil.
La sotragada de 1788-1789 va ser originada per una catastròfica collita de blat, que
fou precedida per una llarga sequera. Una altra vegada, escassesa de farina i preus alts
combinats per a retallar una població que passava gana. 105 morts per 96 nascuts és el
balanç del bienni. De les 105 defuncions, 69 correspongueren a infants i adolescents.
Les crisis de 1793 i 1795 foren les últimes del segle. Repetint el cicle, unes condicions
climàtiques dures van condicionar la pèrdua de collites i, acte seguit, l’aparició de la fam.
A més, les dificultats augmentaren amb una política aranzelària que ofegava la importació
de cereals. Fou més aguda la crisi de 1795, amb 54 defuncions per només 29 baptismes.

El gran crac
Se sap que en 1748 s’enceta un període d’anys secs que afecta tota la península: els
preus del blat presenten unes puntes de les més altes de tot el segle, el vi i la seda travessen
moments extremadament delicats i els preus de la resta d’aliments comuns es mantenen
alts per pura estratègia comercial.
El 7 de juliol de 1756, les autoritats del marquesat de Dénia alerten sobre la irrupció
d’una plaga de llagostes. En els darrers dies del mes de juliol de 1756, la plaga s’havia
escampat a les terres veïnes de la Safor. L’il.lustrat d’Oliva, Maians i Císcar, ho va descriure
11

AMD: Sèrie Governació, lligall 410.
269

CAPITOL 7.indd 269

16/4/13 16:11:09

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

així:
“[...] el día 21 de julio de este año será memorable y horroroso en la memoria de los que
vivimos en Oliva, porque a las nueve y media de la mañana vino una innumerable bandada
de langostas que ocupava todo el aire visible [...] el día 22 fue mucho mayor, talando lo
más verde con una presteza increíble [...] por cada hoja de hierba, planta o árbol habrá diez
langostas...”

A l’agost, la plaga havia perdut virulència, però els seus efectes foren devastadors.
L’inici de la Guerra dels Set Anys va retraure el comerç internacional, a més d’afectar els
municipis amb diverses obligacions 12. Simultàniament, tempestes i ruixats col.lapsaven
el trànsit terrestre de cereals. Al gener de 1757, els preus eren excessius per a les butxaques
dels llauradors i els jornalers del poble, i el recurs a la compra de blat foraster tampoc
no va funcionar, perquè la collita a la Manxa havia estat molt limitada. A l’abril, les
autoritats es lamentaven de què els justícies, els ajuntaments i els veïns de la comarca
no havien tingut la diligència necessària en l’aplicació de les normes dictades per acabar
amb la plaga de llagostes. Un mes després, el governador militar de Dénia es queixava
perquè “[... ] estoi informado de lo mui poco que las observan los Justicias tratando
este asunto con floxedad y desidia” 13. En resum, una combinació perfecta d’elements
adversos: plaga, meteorologia desfavorable i conflictes internacionals, com a causants de
la crisi demogràfica més forta del segle XVIII. Aquesta és la radiografia�������������������
de com va incidir
la crisi sobre la població ondarenca:
Al setembre de 1759, Ondara i Pamis aporten 550 i 50 arroves de palla, respectivament, als
destacaments de l’exèrcit situats a Gandia, Pego i Oliva.
13
El 1723, Ondara va subministrar als soldats del regiment que controlava el trànsit de vaixells en
el sector marítim del Palmar 11 arroves d’oli i 2 arroves de llenya al dia entre els mesos de desembre
i març. La seua missió era evitar la introducció il.legal d’individus, objectes i aliments afectats per
la pesta bubònica. El 1726, l’alcalde Francesc Morant va dictar diverses provisions contra la pesta
que afectà el Regne de València. Arxiu Municipal de Dénia: Sèrie Governació, lligall 405.
12
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A) Batejos, enterraments i casaments 1750-1758 (per trimestres):

Batejos
Defuncions
Casaments

1r
159
111
33

2n
70
101
22

3r
90
165
14

4t
112
147
26

Total
431
524
95

B) Albats 1750-1758 (per trimestres):

1r
47

2n
43

3r
114

4t
71

Total
275

C) Albats per sexe 1750-1758: 155 xiquets/127 xiquetes
D) Natalitat infantil per sexe 1750-1758: ������������������������
270 xiquets/232 xiquetes
La magnitud d’aquests anys crítics ve donada per un creixement natural desfavorable
de -93 persones, que per a una població total d’entre uns 800-900 habitants, va suposar
un retrocés superior al 10% de la població. La mort s’acarnissarà molt especialment en
els xiquets, amb un 63% del total de les defuncions. Amb molta probabilitat -l’Arxiu
Parroquial omet la causa de la mort- la pigota va ser la responsable d’acabar amb moltes
generacions de criatures durant aquests anys, sense menysvalorar les malalties infeccioses
que utilitzaven com a vehicle de transmissió l’aire, l’aigua i els aliments.
Segons el demògraf Pierre Goubert, “El preu del blat constitueix un autèntic baròmetre
demogràfic. La classe i freqüència de les fluctuacions en els preus del blat controlen la
grandària i la major o menor repetició de les crisis demogràfiques”. És així que un augment
del nombre de morts comportava immediatament un descens en el nombre de casaments
i de xiquets batejats -en el tercer trimestre de 1750, el balanç és de 20 enterraments, per
cap casament i només 7 batejos-, una tendència que, quan la situació millorava, actuava
en sentit contrari: durant el primer trimestre de 1756, el resultat demogràfic és de 27
baptismes i 7 nous matrimonis, per solament 13 defuncions.
Les morts que s’hi produïen durant aquests episodis quasi mai eren causades
exclusivament per inanició absoluta, devent-se la majoria a les dolences que es contraien
per uns organismes amb defenses mínimes, i per la ingestió d’aliments en descomposició
i l’escassa qualitat de l’aigua que consumien els ondarencs. El mateix Goubert diu que
“[...] quan més temps haja passat des de l’última crisi, pitjor serà la següent”. Un any o un
període de crisi tenien l’efecte d’eliminar els elements més vulnerables de la població; però
un any calamitós anava seguit d’altres on la mortalitat descendia notablement. Si durant
la depressió, la mort havia deixat parcel.les cultivables en disposició de ser explotades per
altres braços, s’hi produïa una onada de nous casaments, que era seguida d’una acceleració
dels naixements, part dels quals morien durant el part o als pocs mesos o anys, en un
procés cíclic que es repetia.
Les malalties infeccioses causants del major nombre de morts en el segle XVIII són la
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pigota, el tifus i la febre groga o calentura, segons l’accepció emprada aleshores. Aquests
mals van substituir la pesta, “el más cruel de todos los males y el mayor enemigo del
linaje humano”, que desaparegué en la dècada 1720-1730 14 del liderat que ocupava en
el rànquing de les malalties que aterrorien sovint la població de l’antic règim. Els atacs
de pigota van afavorir l’aparició de les vacunes contra aquesta endèmia a tot el continent
europeu, si bé a l’estat l’antídot no es convertirà en obligatori per als pàrvuls fins el 1814,
amb escàs èxit, ni s’eliminarà completament fins cent anys després. La incidència d’aquesta
dolença infecciosa era gran en els primers anys de vida, però també en tots els sectors
d’edat allà on apareixia per primera vegada, fins que es convertia en mal endèmic. La
calentura o febre groga, que va irrompre per primera vegada en aquest segle, era originària
de països càlids i territoris marítims, on el mosquit Aedes Aegiptus desplegava tot el seu
poder, gràcies a les temperatures elevades i a les aigües abundants (marjals, aiguamolls).
Les principals epidèmies de febre groga s’hi donaren el 1705, 1729, 1735, 1745, 1753 i
1765-66.

Ondara, amb els braços oberts
Prenent com a límits la població absoluta de 1715 i 1794, i el creixement vegetatiu
originat entre eixes dates, es pot concloure que el corrent migratori a l’Ondara del segle
XVIII va ser positiu, és a dir, va rebre més pobladors forans que no en va vore eixir del
propi poble.

1715
499

1794
1.440

Creixement vegetatiu Creixement real
+574
+941

Diferència
+367

Per conéixer la procedència geogràfica per comarques dels immigrants masculins, hem
escorcollat en les actes de casament dels anys 1701-10, 1740, 1763, 1773 i 1790 de
l’Arxiu Parroquial. Els
�������������������������������������
resultats han estat els següents:
Per pobles, Dénia, el Verger, Oliva, Alcanalí, Pedreguer, Xàbia i Piles, Beniarbeig, Orba
i Gata, el Ràfol d’Almúnia, Pego, el Poble Nou de Benitatxell i València, per aquest ordre,
són els que més contraents masculins aporten, concentrant-se a la Marina Alta el 68,5%
del total (fig. 8). El País Valencià aporta, en conjunt, el 95% dels joves forasters casats a
Ondara, sent l’aportació externa anecdòtica i irrellevant: Còrsega, Osma (Castella-Lleó)
i Palma de Mallorca.
Per tant, es repeteix la tendència apuntada en el segle anterior, si bé accentuada en
l’actual: una part considerable del creixement d’Ondara, sobre el 35%, cal imputar-lo a la
gent que ve dels pobles del seu voltant.

14

AMD: Sèrie Governació, lligall 408.
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L’aixada mana
La informació extreta dels anys 1700-10, 1740, 1663, 1773 i 1790 ens dóna algunes
pistes sobre l’activitat professional dels ondarencs del segle XVIII, que hem complementat
amb una taula comparativa de la població activa del Regne de València i de l’Estat espanyol
en el mateix període:
Sector
mariner.

primari:

118

llauradors,

9

jornalers,

1

pastor

i

1

Sector secundari: 7 ferrers, 5 sabaters, 4 fusters, 3 obrers, 3 terrissers, 3 teixidors de
seda, 2 corders, 2 drapers, 2 moliners, 2 manyans, 1 sastre, 1 espardenyer, 1 quincaller i
1 canterer.
Sector terciari: 7 soldats, 2 cirurgians, 1 comare i 1 escrivà.
En resum:

Sector primari
Sector secundari
Sector terciari

Ondara
72,8%
20,9%
6,3%

País Valencià
69,6%
15,2%
15,2%

Estat espanyol
60,7%
9,3%
30%

D’aquesta taula es desprén que Ondara continua emmarcada en una societat
preindustrial, amb un predomini total de la gent que treballa la terra, amb tres i dotze punts
percentuals per damunt de les mitjanes valenciana i espanyola, respectivament; i sorprén
que les professions artesanals, en canvi, tinguen a Ondara una major presència, amb més
de cinc i onze punts positius de diferència sobre el País Valencià i l’Estat espanyol.
Un fenomen que hem de destacar és l’aparició, per primera vegada, de la figura del
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jornaler en el darrer any estudiat (1790), possiblement com a resultat de les intenses
transformacions del camp ondarenc de l’últim terç del segle XVIII, activitat que va arribar
fins als confins del terme municipal i que requerí de més mà d’obra de la que el poble era
capaç d’aportar.
La distinció entre llauradors i jornalers venia donada per la disponibilitat de terra i
la possibilitat de treballar-la amb mitjans propis en el cas dels llauradors, i aquells altres
–els jornalers- que necessitaven, a més, un jornal per sobreviure, en el cas dels segons.
Mentre els primers tenien forcat i bestiar, i disposaven d’una quantitat de terra suficient
per a alimentar les seues respectives famílies, els jornalers -encara que alguns hi eren amos
d’algun trosset de terra- havien de buscar treball en els camps dels llauradors acomodats i
fer-se de contractar a la plaça Major.

Boca del forn terrisser de Vinyals, junt al barranquet de Cremadelles.
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Ondara en el Cens de Floridablanca
L’interés d’aquest cens, confeccionat a instància del comte de Floridablanca el
1787 15, es troba en el fet que per primera vegada els habitants de cada localitat són
classificats per edat, sexe i estat civil, amb indicació de l’ofici de cadascú, informació que
ve complementada amb dades sobre les institucions religioses locals.
Aquestes són les dades demogràfiques i professionals més rellevants del cens, pel que
fa a Ondara i a Pamis:

Fins 7 anys
7-15 anys
16-25 anys
26-40 anys
41-50 anys
+ 50 anys
Total parcial

FADRINS
h.
d.
101
87
66
84
59
46
18
18
4
6
7
9
255
250

TOTAL

Fins 7 anys
7-15 anys
16-25 anys
26-40 anys
41-50 anys
+ 50 anys
Total parcial
TOTAL

CASATS
h.
d.
7
86
42
58
193

505

15
36

1
2
18
21

394

FADRINS
h.
d.
8
7
8
8
2
3
21

22
88
44
47
201

VIUDOS
h.
d.

63

CASATS
h.
d.
4
6
8
3
21

4
6
8
2
20
41

2
11
29
42

1
3
4
11

18
150
134
213
109
168
962
962

VIUDOS
h.
d.

2
5
7

Total

Total

88
88

Aquest registre va estar precedit pel Cens d’Aranda, confeccionat el 1768, amb característiques
similars al de Floridablanca, ja que hi conté informació sobre l’edat, el sexe i l’estat civil dels ondarencs, però no pel que fa a les seus ocupacions professionals. Amb tot, sí que inclou el nombre
d’individus exempts de fiscalitat: 3 individus pel Real Servicio, 3 per la Real Hacienda i 1 per la
Cruzada; també hi figura el personal eclesiàstic de l’església i el convent. Podeu consultar-ho en El
País Valencià en el Cens d’Aranda (1768), de Manuel ARDIT LUCAS, Miquel Àngel BADENES
MARTÍN i Joan Serafí BERNAT i MARTÍ, Universitat Jaume I i Universitat de València, 2001.�
15
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De les taules antecedents es desprén una distribució per edats i sexe pròpia de l’antic
règim, caracteritzada per un predomini de persones en edat infantil i jove fins els 25 anys
xifrada en un 49% del total, seguida per un 33,5 % de gent adulta de 26 a 50 anys, i un
escàs 17,5% de gent major amb més de 50 anys, és a dir, una piràmide de base ampla i
vèrtex reduït, amb una esperança de vida que no ultrapassava els 40 anys.
Professionalment (fig. 9), el cens també abunda en l’important nombre de jornalers
no propietaris de terra, condició laboral que, ja ho hem apuntat anteriorment, apareix
en els darrers anys de segle: 96 llauradors i 93 jornalers en el sector primari (77%), 32
artesans en el secundari (13%) i 3 criats, 2 comerciants, 1 advocat, 1 escrivà, 1 rector, 1
beneficiat, 1 sagristà, 1 acòlit, 8 ocupats amb fur militar i 4 assalariats del rei en el sector
terciari (6%).
Pel que fa a Pamis, el cens dóna una població de 88 habitants, repartits en 36 fadrins,
41 casats i 11 viudos. Per edats, 41 pamissans (un 46,5%) tenen entre 0-25 anys, 34 (un
38,6%) entre 25-50, i 13 (un 14,7%) amb més de 50 anys. Professionalment, el cens
enregistra 22 són llauradors i 1 jornaler, i cap artesà.
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L’agricultura és la vida
La informació aportada pel botànic Cavanilles en el seu cèlebre viatge per les terres
valencianes entre 1791 i 1793, resulta fonamental per al coneixement de l’activitat agrària
de l’Ondara d’aleshores.
L’il.lustrat valencià apunta en el seu periple pels pobles del marquesat de Dénia que,
en general, el terme general d’Ondara es troba molt aprofitat, especialment cap al llevant,
“[…] en los peculiares de Denia y Ondara”, ben proveïts d’aigua i fem, fent servir amb
gran eficàcia “[…] las algas que arroja el mar, las cuales mezcladas con tierra en podrideros,
ó esparcidas sobre los campos en capas de un palmo de grueso, fertilizan el suelo”.

L’assut de l’Alberca, a l’entrada de la població, una obra del segle XVIII.

Al subministre històric d’aigua per al reg procedent del riu Girona, conduïda a través
de la séquia dels Comuns, s’afegeix en aquest segle la regulació dels cabals del barranc de
l’Alberca, amb la construcció d’un assut 16 a l’entrada de la població, no sabem si sobre
un anterior o de nova planta, destinat a facilitar la transformació al regadiu de les terres
de les partides Pàtins, l’Almúnia, les Alfatares i del Molí d’en Coll, que Cavanilles valora
com a factor fertilitzador (“Vieron que el Barranco de la Alberca, que tiene su orígen en
Segons l’arquitecte Josep Ivars, “��������������������������������������������������������������
Su trazado es rectilíneo, con una disposición atípica, ya que
discurre prácticamente paralelo al cauce del río. Esta forma, que podría explicar un origen antiguo,
tiene su lógica constructiva, ya que ante fuertes avenidas solamente se destruiría una parte pequeña
del azud, prácticamente la que en la actualidad presenta una sección ataludada, desconociéndose si
se trata de fábrica original o refuerzo. Esta base ataludada funciona como refuerzo del muro, pero
también evita la erosión en su base. Constructivamente, está formado por un muro de cantos rodados trabados con mortero de cal, con un remate de muro enlucido con mortero de cemento, de
reciente reposición. No presenta el azud aliviaderos [la Comunitat en va fer un en els anys 90 del
segle passat], por lo que dada la horizontalidad del remate, el desagüe se realiza superficialmente a
lo largo de la coronación del azud.”
16
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La séquia de les Alfatares fertilitzava les terres dels Pàtins, l’Almúnia, les Alfatares i del molí d’en
Coll, amb l’aigua de l’assut de l’Alberca.

La 2ª caseta acollia les aigües de les caves Fonda i d’Enmig, més les sobrants de la de Parri,
per al reg.

las sierras próximas, y desemboca en el mar, pasando por las paredes del pueblo, llevando
un caudal de agua que aunque no grande ni constante, podía aprovecharse en riegos y,
efectivamente, pusieron en práctica su funcionamiento y construyeron un hermoso azud
de sillería de 2,9 m. de altura sobre la superficie, por 108 m. de longitud en sentido
diagonal a la corriente, estableciendo la toma de aguas por un canal de 1 m. de sección por
0,76 m. de luz, de mampostería ordinaria, por donde comienza la acequia de Alfatares”).
A més, s’hi van construir séquies, com la de Pamis, mencionada el 1769, i la de les
Hortes el 1780, que rebrà el nom de Nova i que transcorre en paral.lel al camí dels Llocs
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o dels Poblets. I, per últim, destaquem tres obres enormes d’enginyeria hídrica: “Ya en el
siglo pasado [la referència apareix en el preàmbul de les ordenances de reg de finals del
segle XIX], con el fin de dotar de aguas potables la población, se practicaron excavaciones
en el río Girona […] se llevaron por galería subterránea hasta un cano o caseta […] y las
que no eran necesarias para el abasto del pueblo, se destinaron al riego de tierras. Tal es
el origen de la acequia Fonda […] Siguiendo el mismo procedimiento otros propietarios
construyeron la acequia del Algarrobo (o d’Enmig) y la de Pamis.”

Amb tot els recursos descrits, i mitjançant els braçals de Parri o Pamis, del Mig i de
les Pujades, s’inicià el reg de la partida Hortes. En
������������������������������������������
un càlcul estimatiu, creiem que de les
366,5 fanecades d’horta de què disposava Ondara a l’endemà de l’expulsió dels moriscos,
es va passar al voltant de les 1.000 a les acaballes del segle XVIII.
Al seu pas per Ondara, Cavanilles no va ocultar l’admiració que li va produir el
treball dels llauradors locals 17, ponderant que “[…] en las áreas se ven maíces, trigos y
otras produccciones de huerta”. La producció, d’acord amb les dades facilitades per les
autoritats locals (fig. 10), és de “6.000 libras de seda, 600 cahices de trigo, 400 de maiz,
200 de cebada, 150 de habas, 1.200 arrobas de aceyte, 10.000 de algarrobas y 1.000
cántaros de vino” 18. Amb una renda estimada de 2 cafissos per hectàrea, el blat ocuparia
L’alta consideració de què gaudien els bons llauradors a ulls del veïnat queda retratada en un plet
de 1775, que enfrontà a Maria Martí de Veses i el seu marit, Maximí Lluís Pastor, on el testimoni
de Blai Giner resulta definidor, quan afirma “[...] que María Martí de Veses aportó al matrimonio
una heredad en la Partida Viñals, un trozo de tierra en la Marjal y una casa con distintos muebles,
frutos, dinero y acciones [...] Que su marido, Maximiano Pastor, solo una casa y una huerta de
cinco hanegadas, que no cuida y administra al estilo del buen labrador; antes al contrario, le viene
arrancando árboles, inutilizando viñas, no tratándolas como los otros labradores, lo que supone el
abandonamiento total [...] Que siempre está metido en pleitos, malversando los frutos del patrimonio de su mujer [...] Son muchos los problemas que esto ocasiona a su mujer, la cual está acostumbrada a pasar con mucha decencia”. ARV: Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, exp. 209.
18
Tant aquesta cita com les antecedents procedeixen de l’obra d’Antonio ������������
CAVANILLES: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia, Ed.
17
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unes 300 hectàrees i la civada al voltant de 100, sobre un total de 900 hectàrees que tenia
aleshores el terme municipal d’Ondara.
La significació que tenia dedicar la mitat de la terra treballada del terme als cereals
tenia com a únic propòsit el de garantir cada dia el pa a taula, un objectiu que en ocasions
resultava irrealitzable. El blat i la civada dominaven les terres no regades –però també una
part de les irrigades-, motiu pel que la seua dependència de la climatologia era total. Un
any de collita normal (90.000 kg de blat i 45.000 de civada) proporcionava una quantitat
de farina de 330 grams per persona i dia tot l’any. En un any de collita insuficient, la
disponibilitat de gra a penes servia per a alimentar la població entre 2 i 5 mesos.
Per a la mòlta dels grans, Ondara disposava de quatre molins fariners 19, que empraven
les aigües del Girona, l’Alberca i el de Fusta: el molí Nou o de Ferrando 20, construït a
Bancaixa, tom dedicat a Alacant.
19
CASTAÑEDA: op. cit., p. 110.
20
IVARS PÉREZ, Josep i SENDRA BAÑULS, Fernando: Molins hidràulics a la Marina Alta,
2000, editen Ajuntament de Teulada i Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, p. 44.
Segons aquests autors, el molí Nou rebia l’aigua de la cava que arranca de davall del pont de Beniarbeig i comptava amb una bassa i un cup, avui desapareguts. Originalment, tenia dues voltes i
tres rodes amb tres moles, però en 1848 s’hi va ampliar amb una volta lateral de pedra picada de
tosca, amb una roda i una mola més, remodelant el casal, del que li ve la denominació popular. En
total, té quatre rodes i quatre moles, tres catalanes i una francesa. L’aigua usada era recollida per
l’assut del Verger i conduïda al molí Coví a través de la cava Baixa. Propietat de la família Ferrando,
senyorets del Verger, els últims moliners foren dos germans de la Nucia, Fèlix i Miquel Llorens
Cano, els quals vingueren el 1940 de la mà de son pare, Joaquim Llorens Cano, cessant l’activitat
el 1960. �����������������������������������������������������������������������������������������
En l’expedient municipal de declaració del molí com a Bé de Rellevància Local, Ivars descriu originalment els elements de l’edifici, segons el recorregut de les aigües: “A) la cava del molí
Nou. Recogida subterránea de las aguas. Comienza en el puente de Beniarbeig, en el municipio de
Beniarbeig; quedan restos de la canalización. B) la séquia del molí. Acequia receptora de aguas, a
cielo abierto, a partir de la cava. Se conserva casi completa en la actualidad, exceptuando el inicio,
cortado por la autopista A-7, y el final, en contacto con la balsa, con una longitud de unos 60
m [també destruït impunement per les obres de la variant de la CN-332 Ondara-el Verger]. Sus
características geométricas son atípicas en el conjunto de molinos de la comarca, por su longitud
y ancho, siendo capaz de almacenar más agua que la propia balsa. La acequia está construída con
mampostería caliza tomada con mortero de cal, enlucida interiormente con mortero de cal. El cajero presenta las siguientes dimensiones: ancho, 2,80 m. de media; altura, 0,80 m.; espesor de los
muros, 0,45 m. En la actualidad se encuentra parcialmente aterrada [exactament, destruïda]. C) la
bassa. Balsa acumuladora de agua. Disponía de un o varios ventadors, desagües que comunicaban
el agua sobrante, en caso de lluvias o avenidas, a l’embellonada. En la actualidad desaparecida, se
desconocen sus características. D) els cups. Cubo cilíndrico que comunicaba el agua de la balsa
con las bóvedas o cacaus, a través de la botana, agujero rectangular de pequeñas dimensiones que
dirigía el agua con la ayuda de la sagetilla, canal de madera, a la roda. La altura del cup condicionaba la presión del agua y, por tanto, una mayor o menor fuerza motriz, al incidir esta sobre las
hélices o àlems de la rueda. El conjunto se controlaba desde la planta superior, en el interior del
edificio o molino. Desaparecido en la actualidad, se desconocen sus características, si bien se sabe
que originalmente solo tenía un cup. E) els cacaus. Sala abovedada donde se situaba la rueda y por
donde se eliminaba el agua. Se conservan en su totalidad, en número de cuatro, en perfecto estado de conservación. Las tres situadas más al Este, que forman en la salida una unidad, presentan
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la vora dreta del riu Girona a les darreries del segle XVIII; el molí Coví, del segle XVII,
bóvedas de cañón o rebajadas, siendo su primer tramo encofrado, y su extremo o salida de sillería
arenisca o tosca de Xàbia con una inscripción con la leyenda AÑO 1848. La situada más al Oeste
presenta una bóveda plana también encofrada. Se trata sin duda de la parte más interesante del
conjunto conservado, por su valor etnográfico, arquitectónico y constructivo. El contacto casi permanente de la sala o conducto abovedado con el agua, exigía una construcción sólida. De ahí el uso
de mortero de cal con piedras, a modo de hormigón ciclópeo, sobre encofrados. Para el encofrado
de la bóveda se utilizan canyissos o zarzos, estructura ligera y deformable formada por cañas, posiblemente reforzados con cimbras; sobre los zarzos se vertía una capa de mortero de cal y seguidamente mampuestos tomados con mortero, con predominio del mortero sobre la piedra. Los zarzos
quedaban ligeramente embebidos en la masa, por lo que no se retiraban; al ser un material muy
perecedero, más en contacto con la humedad, prontamente desaparecían, quedando el negativo de
las cañas y los cordeles de atado de éstas en la bóveda. Este sistema constructivo goza de una larga
tradición en toda la comarca. Su origen es musulmán, tal como se aprecia en los abundantes aljibes
de los castillos roqueros; fue utilizado por los moriscos, y posteriormente por los cristianos. Su uso
ha perdurado casi hasta hoy, pues todavía se localizan forjados planos de hormigón armado o en
masa que utilizan los zarzos como encofrado. F) el molí. Edificio situado sobre las bóvedas, donde
se realiza la moltura de los granos para su conversión en harina. Esta se realiza a través de les moles,
superior e inferior, movidas por la rueda y su eje. Tenía 4 moles o muelas, tres catalanas y una francesa. La reutilización del edificio en la década de los 80 como restaurante y posteriormente como
vivienda, conllevó remodelaciones irrespetuosas. Todos los elementos del molino, como muelas,
maquinarias, enseres, etc., desaparecieron en su totalidad. G) l’embellonada. Conjunto de acequias que trasvasan el agua de un molino a otro o hacia el río, o sirven de riego a algunas huertas
próximas al molino. En este molino las aguas eran vertidas al contiguo río Girona. Se desconoce su
existencia, pero previsiblemente se conservan en su totalidad. E) l’exterior del molí. Disponían los
molinos de un llavador o balsa donde se limpiaba el grano, desde donde era transportado al sequer,
rellano de baldosas cerámicas o losas de piedra, donde se secaba el grano previo a su moltura. No
queda ningún resto.”
Del molí d’Alcovir, Coví, de Fernando o de Pepe Tono, malgrat que els autors afirmen que fou
bastit entre els darrers anys del segle XVII i principis del XVIII, nosaltres l’hem pogut documentar en una acta de defunció de 1638. Era propietat de Fernando Pérez i, posteriorment, del seu
fill Salvador, fins que va passar a ocupar-lo Carmel Sendra Guitart, qui tancà el molí el 1958. ���
En
l’expedient municipal de declaració del molí com a Bé de Rellevància Local, Ivars descriu originalment els elements de l’edifici, segons el recorregut de les aigües: “ A) la cava del molí. Recogida
subterránea de las aguas. Recibe las de la cava Baixa, procedente del Assut del Verger, y las de la
cava Alta o cava de Beniarbeig, procedente del Riu Girona. Se desconoce su trazado exacto. B) la
séquia del molí. Acequia receptora de aguas, construída a cielo abierto. Se conserva casi completa
en la actualidad. La acequia está construída con mampostería caliza tomada con mortero de cal,
enlucida interiormente con mortero de cal. Su sección media es de 2,00 m. de ancho por 1,40 m.
de profundidad. Los muros laterales son de 45 cm. de espesor. C) la bassa. Balsa acumuladora de
agua. Con forma aproximada de pera, se conserva en su totalidad, parcialmente aterrada con vegetación exuberante, lo que dificulta su percepción. D) els cups. Cubo cilíndrico que comunicaba
el agua de la balsa con las bóvedas o cacaus, a través de la botana, agujero rectangular de pequeñas
dimensiones que dirigía el agua con la ayuda de la sagetilla, canal de madera, a la roda. La altura
del cup, condicionaba la presión del agua, y por tanto una mayor o menor fuerza motriz, al incidir
ésta sobre las hélices o àlems de la rueda. El conjunto se controlaba desde la planta superior, en el
interior del edificio o molino. Tiene dos cups, uno de 1,86 m. de diámetro y 4,30 m. de profundidad y otro de 1,56 m. de diámetro y 3,25 de profundidad. E) els cacaus. Sala abovedada donde
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també denominat d’en Coví, d’Alcovir, de Fernando Pérez Minarro o de Pepe Tono, junt
al Girona, que rebia les aigües “[…] de un pantano y azud, que tiene este lugar en mitad
del río Girona, a la parte del término de Ondara” 21; el molí de Sendra, sobre l’Alberca, que
aprofitava l’aigua de la séquia de les Alfatares procedent de l’assut de l’Alberca; i el molí
d’en Coll, conegut des de 1587 i amb referències documentades el 1623, 1740 i 1833,
que aprofitava les aigües del barranc de Fusta, a la fita de termes de Dénia i Ondara.

Restes de l’antic molí d’en Coll.

se situaba la rueda y por donde se eliminaba el agua. Se conservan en su totalidad, en número de
dos, en perfecto estado de conservación. Destacan por su elevada altura, de unos tres metros. F)
el molí. Edificio situado sobre las bóvedas, donde se realiza la moltura de los granos para su conversión en harina. Esta se realiza a través de les moles, superior e inferior, movidas por la rueda y su
eje. Tenía 3 moles o muelas, las tres catalanas. El edificio se conserva en su totalidad, aunque se le
ha añadido un riu-rau en sus fachadas principal y lateral derecha. Se trata de una nave diáfana de
planta rectangular, que por sus características formales y constructivas indican una construcción
de finales del siglo XIX, posiblemente en sustitución de otro anterior. Las actuales circunstancias
de la nave, repleta de balas de paja para alimentación del ganado de reses bravas existente en la
parcela, impiden una inspección del edificio, si bien se observa parte de la maquinaria original. G)
l’embellonada. Conjunto de acequias que trasvasan el agua de un molino a otro o hacia el río, o
sirven de riego a algunas huertas próximas al molino. En este molino las aguas eran vertidas al contiguo río Girona. Se desconoce su existencia, pero previsiblemente se conservan en su totalidad.
H) l’exterior del molí. Disponían los molinos de un llavador o balsa donde se limpiaba el grano,
desde donde era transportado al sequer, rellano de baldosas cerámicas o losas de piedra, donde se
secaba el grano previo a su moltura. Se observan restos del sequer adosados a la balsa.”
21
Visita senyorial a l’estat de Sogorb (1765) i al marquesat de Dénia (1766). Fonts històriques valencianes, 21. Edició a cura de Joan ROMERO i Antoni GRAU, editen Ajuntament de Dénia i
Universitat de València, 2005, p. 197
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Assut del Verger, la Setla i Mira-rosa, bastit en el segle XVIII sobre el riu Girona, i a poca
distància del molí Nou, movia el molí d’Alcovir i envia encara aigua a un sector de Vinyals i el
Salomó, al terme d’Ondara, i a vàries partides dels pobles abans indicats.

Voltes subterrànies del molí Nou.

La resta de cultius de secà hi ocupaven entre 150 i 200 hectàrees. De vi, venien a
elaborar-se uns 1.000 cànters o 10.270 litres anuals; en canvi, res no es diu de la producció
de pansa, producte que, en un càlcul estimat, creiem que rondaria les 2.000 arroves a l’any;
en una acta de defunció es parla d’un religios foraster que, mendicant, “habia recogido 5
capazos de pasa”.
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Garrofers, en cultiu aterrassat a Segària, avui abandonats.

Olivera centenària al camí vell del Verger a Xàbia, al terme d’Ondara.

En l’antic règim, el cultiu del garrofer representava per als animals el mateix que el
pa per a les persones, ja que les fulles i el seu fruit eren la base de l’alimentació del
bestiar, essencial en les labors del camp, la càrrega i el transport, sense oblidar el seu
paper d’aliment per a les famílies en determinats moments d’escassetat i manca de cereals
panificables. La producció anual era de 10.000 arroves i tota ella s’orientava al consum
local. El garrofer ocupava les foies o terrasses amargenades de la solana de Segària i altres
àrees marginals de la plana.
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L’ametler produïa 200 cafissos, és a dir, uns 30.000 Kg d’ametles. Per tractar-se
d’un fruit sec de gran aportació energètica, resultava fonamental per a complementar la
dieta dels ondarencs d’aquell temps. Un altre fruit d’origen musulmà i gran tradició al
marquesat de Dénia era la figa assecada, de la qual s’en feia un gran consum per part de les
famílies camperoles. Cavanilles no dóna cap notícia sobre aquest producte, però sí sabem,
per altres autors, de l’existència de figuerars a la partida Vinyals.
Per últim, ressenyem el cultiu de l’olivera, que s’expandeix i adquireix una major
importància en aquest segle, malgrat que a Ondara la seua producció continua sent
modesta, 1.200 arroves, que venia a proveir d’uns 50 litres d’oli per família i l’any. Per tal
de millorar el rendiment de l’olivera, Cavanilles recomanava esporgar la planta, eliminant
les branques gruixudes i aclarir-la pel cor, a fi d’assolellar-la, i evitar la caiguda de l’oliva a
terra quan es troba en saó, “[…] porque se empobrece, se engruesa y empieza alterarse.”

Cucs de seda.

Pel que fa als conreus de regadiu, aquests ocupaven al voltant de 100 hectàrees del
terme, més o menys un 15% del total conreat, sent el més important el cultiu de la
morera, fins a l’extrem que Cavanilles va deixar escrit que “[…] los campos de la villa
parecen bosques de moreras”. Ondara era, amb diferència, la major productora de seda
en brut de tots els pobles del marquesat, amb 6.000 lliures, la qual cosa exigia disposar
de 42.000 arroves de fulla de morera, ja que els cucs venien a consumir-ne unes set per
cada lliura de seda en brut produïda. La superfície del terme plantada de moreres era
de vora 90 hectàrees, comptant les parcel.les plantades en exclusivat i aquelles altres on
la morera ocupava els llindars dels bancals i les vores dels camins, séquies i barrancs, en
terres que disposaven de la suficient humitat, de la que tan sensibles eren aquests arbres
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. La producció de seda era majoritàriament enviada a Gandia, Alzira i València per a
la seua transformació i, en menor mesura, tractada per teixidors locals, alguns dels quals
exercien temporalment en altres pobles, com ara Vicent Vives, considerat un dels millors
mestres artesans de l’ofici que, al juny de 1771, va teixir seda a Dénia per un valor de 112
lliures.
22

Els preus assolits per la seda en el segle XVIII van tenir una importància excepcional, ja
que es tractava del primer producte valencià exportable i la matèria primera de la indústria
més important d’aquell temps, la tèxtil. La seda feia possible mantenir arrendaments de
terra alts, donar ocupació a un gran nombre de persones i proporcionar uns ingressos
addicionals, amb els quals poder adquirir més aliments i béns de consum. Els ingressos
derivats d’aquest preuat i delicat producte expliquen, en bona part, el desenrotllament
econòmic de l’Ondara en aquest segle. Les principals carències del país en matèria
alimentària, el blat i la carn, es compensaven, sobretot, amb els ingressos que s’obtenien
de l’exportació de seda. Les fluctuacions en el seu preu afectaven, doncs, a totes les classes
socials; tant és així que el comerç i la indústria de la seda entraren en crisi a partir de 1793,
quan l’Estat espanyol va declarar la guerra a la França revolucionària i s’enfrontà amb
l’Imperi britànic en terres nord-americanes el 1797-1801 i el 1804-1808.

Molí d’Alcovir o de Fernando.
Les cites sobre la seda son abundants en la documentació de l’època: “[...] toda la hoja de criar
gusanos que produjo la huerta de aquel, que la tenía en el camino de los Lugares [Els Llocs o
Poblets], cerca de la recién construída Acequia Nueva”. ARV: Reial Audiència, Escrivanies de
Cambra, 1780, exp. 131.
22
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En segon lloc, hi havia els llegums, que ocupaven vora 15 hectàrees, amb una producció
de 150 cafissos o 22.500 quilos, dirigida al consum familiar. El llegum més conreat eren
les faves, amb un gran valor proteínic en l’alimentació.
La dacsa era el tercer cultiu regat d’importància, amb unes 13 hectàrees. Ondara
produïa 400 cafissos o 60.000 quilos, que representaven la ¼ part de la producció total del
marquesat. Aquest conreu gaudia d’un gran prestigi per la seua vàlua nutritiva, a més de ser
el substitut ideal del pa quan la collita de blat era deficient. A diferència d’aquesta darrera
gramínia, la dacsa, amb bona terra, abundància d’aigua i suficients adobs, proporcionava
un gran rendiment als nostres avantpassats, que el tenien en alta estima.
Un altre valencià contemporani de Cavanilles, Josep Joaquim Castelló 23, en la
seua Descripción del Reino de Valencia por corregimientos (1783) aporta una interessant
informació agrària del camp ondarenc, però sense el grau de detall de l’obra del primer.
Castelló, també il.lustrat, diu que “Hai algunas huertas que riegan con las aguas que
vienen de Alauar [del riu Girona], y de otras que traen de una partida que llaman la
Alberca”, però al contrari que Cavanilles, ell no va visitar Ondara, sinó que empra fonts
indirectes. Castelló situa la dacsa, el cànem, les fruites i les hortalisses en terra d’horta, a
més d’alguna porció destinada a la producció de blat, mentre que el secà és ocupat pel
blat, sobretot, i altres grans, com l’ordi o civada, a més de l’olivera, la vinya -tant per a vi,
com per a pansa-, les figues, les ametles i les garrofes.
Per acabar, Espinalt 24, un altre il.lustrat català resident a València, ratifica allò dit pels
anteriors, però amb alguna aportació d’interés, quan diu que: “Ondara produce trigo,
cebada, maíz, vino, aceyte, seda, algarroba, pasa y almendra [...] y sus huertas mucha
fruta y hortaliza que se riega con el agua de una Fuente y una Azequia cubierta -la cava
Fonda-, hecha en el año de 1769 a expensas de sus interesados [...] Atraviesan su término
los rios de la Alberca y el de Girona o Na Pedrosa, el qual se aumenta mucho en este
término con la corriente de la Fuente de Amer -probablement, la Bolata- [...] está lleno de
olivos, viñas, moreras, almendros y arboles frutales, y los montes de Segaria 25 de encinas,
alcornoques, pinos y chaparros, en donde se halla caza mayor y menor, y buenos pastos
para la manutención de los ganados.”

CODINA BAS Juan Bautista: La Marina Alta de José Castelló, 1993, p. 75, editada pel propi
autor. També hi recull la transcripció de les notes dedicades a Pamis: “A algo menos de un quarto
de legua de Ondara está Pamis, de don Juan Josef Vertiz, con diez y ocho vecinos; este pueblo es
anexo, o dependiente en lo espiritual de Ondara; tiene su asiento en el llano; beven sus naturales
de una fuente que nace en las inmediaciones del lugar. Riegan algunos pedazos de tierra con las
aguas del Alberca: sus cosechas son las mismas que las de Ondara.”
24
ESPINALT: op. cit.
25
De 1729 hi ha una referència documentada en l’Arxiu Històric Municipal de gran interés, per
ser la primera i única anterior a 1800, sobre l’elaboració i l’ús que se’n feia de la palma del margalló
a Ondara: “A la Muger de Pedro Ant. Ferrando por un peso de palmas, seis sueldos.”
23
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Radiografia de la bonança econòmica
Amb un índex de partida de 100 per al decenni 1701-1710, podem dir que la producció
agrícola local es multiplicà per 4 en l’última dècada del segle, (fig. 11), increment prou
superior a l’augment de la població en el mateix període, que es multiplicà en un 2,7 i
que reflexa l’extraordinari vigor que va revestir tant l’extensió com la intensificació de
l’agricultura a Ondara i a tot el País Valencià.
L’evolució seguida per la producció agrària fou la següent: entre 1700 i 1712, els
preus de l’arrendament dels grans i del vi van anar baixant de les 582 lliures a les 445
lliures anuals, una xifra tan baixa que havíem de remuntar-nos a 1567 per trobar un preu
d’arrendament similar; el període comprés entre 1713 i el 1732 hi discorre entre les 651
lliures el 1713 a un mínim de 546, quan s’estanca la renda. El primer salt important
d’aquest indicador econòmic es dóna el 1733, amb 765 lliures; a partir d’aquesta data,
l’impuls ascendent és imparable: 800 lliures el 1737, 1251 el 1753, 1594 el 1765, 1847 el
1769, 2343 el 1773 i 2442 lliures el 1777. A partir de 1781, baixa a 1925 lliures i a quasi
la mitat entre 1789 i 1792, amb 1183 lliures. Després d’un fort impuls, que el fa arribar
a les 2000 lliures, se situa a les acaballes del segle en 2516 lliures.
La millora en la rendibilitat agrícola a Ondara anà precedida de l’increment demogràfic
que es produí uns anys després d’acabar la Guerra de Successió, el qual es perllongà, amb
pocs parèntesis, fins el 1750. Aquest augment hi va possibilitar de disposar d’un major
nombre de braços que feren possible la transformació i explotació d’aquelles terres del
territori municipal que duien més d’un segle ermes o de noves (la Marjal, Segària, etc),
fins arribar a la paulatina i pràctica ocupació de tot el sòl útil ja en la segona meitat del
segle.

Però la producció agrària també es veié beneficiada per l’expansió del regadiu, amb la
construcció de l’Assut i de les séquies de les Alfatares i de la azequia cubierta o cava Fonda,
esmentada per Espinalt el 1769, entre altres infraestructures hidràuliques, o l’expansió i
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el magnífic preu comercial d’alguns cultius, com la morera. La liberalització del comerç
amb Amèrica, decretada el 1778, va reforçar aquesta conjuntura positiva, impulsant una
reorientació de la tradicional economia de subsistència cap a l’exportació de productes
agrícoles i manufacturats –vi, pansa, ametles i seda en brut, amb destí a Andalusia, Castella
i Catalunya- i en la importació de teixits de França i de blat de Sicília i Sardenya. Aquesta
situació va variar amb els conflictes internacionals que va mantindre la Corona espanyola
amb la Gran Bretanya i la França revolucionària entre 1793 i 1808, que van ocasionar el
bloqueig dels mercats exteriors per als productes valencians.

Una terra hiperparcel.lada i en poques mans
D’entrada, s’ha de dir que els grans posseïdors de terra a l’Ondara del Set-cents eren
els integrants de la classe dirigent local: batles, alcaldes, regidors, professionals liberals,
algun noble foraster, etc, els quals constituïen el segon graó de la piràmide de poder que
emanava de la senyoria, que se situava en el cim, i de la qual n’eren els majors beneficiaris.
Cal recordar que la propietat camperola plena, és a dir, el dret útil i el domini directe
sobre la terra en les mateixes mans, pràcticament no va existir durant l’antic règim; com a
molt, va haver-hi una possessió familiar o domini útil permanent de la terra, subordinada
a la propietat o domini directe del senyor. A més de la fórmula emfitèutica, existia
l’arrendament com a forma més usual de possessió de la terra; en aquest cas, els propietaris
emfiteutes que arrendaven la terra també exercien un domini, encara que diferent, ja que
pactaven les rendes i les condicions de tinença de la terra, i obligaven els arrendataris
a renovar el contracte cada quatre, sis o huit anys 26. Segons Hamilton, la situació dels
jornalers, amb poca o gens de terra, va empitjorar notablement al llarg del segle XVIII,
degut a l’increment dels preus i al retard amb què el seguiren els salaris, la qual cosa va
agreujar el bandolerisme, especialment en l’últim terç del segle, fenomen de contestació
social que es nodria de gent desheretada i sense expectatives. En els Libros de Ajusticiados
de la Confraria de la Verge dels Desemparats de València 27 es troba inscrit el nom de
Joaquim Morell, natural d’Ondara, que fou penjat i, posteriorment, esquarterat el 9 de
juny de 1777 per la comissió de diversos delictes.
Poder polític i possessió de la terra anaven íntimament lligats; per exemple, en el Padró
de terratinents de 1729 28 figuren, en primer lloc, la viuda de Tomàs Morant, batle de
Pamis el 1699, amb 211 fanecades, seguida de Mateu Mestre, alcalde ordinari el 1731

El cas d’emfiteutes que subarrendaven les seues terres era habitual; per exemple, Josep Cascant
tenia arrendades a Francesc Bosch 2 fanecades d’horta per 17 lliures, pagadores el dia de Sant
Miquel, des de 1768 i fins que l’arrendatari canviara d’estat civil, ja que era fadrí. Per altra banda,
Josep Cascant devia al germà del seu arrendatari, Vicent Bosch, 148 lliures, per una fulla de cucs
de seda, ½ arrova d’oli i 2 barcelles de blat, entre altres. ARV: Reial Audiència, Escrivanies de
Cambra, 1780, exp. 131.
27
Biblioteca Valenciana, Llibre de l’Administració de Desemparats i Sentenciats (1759-1817), 116,
f. 25.
28
AMD: Contribución de terratenientes de 1729, Sèrie Governació, lligall 406.
26
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i el 1740, jurat major el 1744 i el 1758, amb 188 fanecades 29. U�������������������
na idea aproximada
de la posició social i el potencial econòmic d’aquest últim ens el proporciona el dot de
casament concedit a la seua filla, Teresa Mestre, que figura en el testament; en Mateu va
morir el 13 de març de 1769:
“[...] para mi alma dejo 60 libras, 40 en misas resadas y 20 para el entierro, hábito,
fábrica, asistencia de la reverenda comunidad y demás funerales [...] Nombro albaceas
testamentarios a Mosén Francisco Mestre, presbítero, y a Vicente Mestre, mis hijos [...]
Que sean pagadas puntualmente mis deudas [...] Que el ganado no es mío, sino de mi
hijo Vicente Mestre, pues lo compró mi mujer [...] Que casé dos veces, la primera con
Catharina Gayá, con quien tuve tres hijos: Mosén Antonio Mestre, sacerdote y beneficiado
en esta Parroquia, que murió; Joseph Mestre, que murió muchacho, y Teresa Mestre, casada
con Blas Giner, confitero. La dicha mujer aportó en dote 1200 libras, Mosén Antonio
Mestre me dejó heredero, y la tercera parte para Vicente Mestre, mi hijo, y a Teresa Mestre
le he dado una porción [...] La segunda vez casé con Luísa Giner, con quien tuve tres
hijos: Mosén Francisco Mestre, presbítero beneficiado de esta parroquia; Vicente Mestre,
casado con María Gavilà, y Jacinta Mestre, casada con Jayme Gavilà, a la que en tiempo
de casarse le di una porción [...] Mi segunda mujer aportó 300 libras, yo en arras le di 40
libras [...] A Theresa le debo 376 libras y 13 sueldos de la 1/3 parte de la legítima de Joseph
Morant; a Mosén Francisco Mestre dono las tierras de la dotación de la Iglesia y del pie del
beneficio, y la parte de la legítima de su madre Luísa Giner, y a Vicente Mestre 1782 libras
y 7 sueldos, en diferentes bienes, y los mulos [...] Nombro por mis herederos legítimos y
universales a Mosén Francisco Mestre, Vicente Mestre, Teresa Mestre y Jacinta Mestre, por
iguales partes y porciones [...] Los bienes en la herencia de Mateo Mestre son: la mitad de la
casa en la calle del Boticario; 7 jornales de secano de viñas y almendros en la partida Viñals,
junto al camino de Beniarbeig; 2 jornales de viña secana en Viñals; 3 jornales de secano

29

ARV: Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, 1769, exp. 80.
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con corral de encerrar ganado, con almendros, higueras y viñas cerca de Segaria; 2 jornales
de secano con algarrobos, camino de Beniarbeig; 1 jornal de huerta en el Partidor, lindante
con el río Girona; 4 hanegadas de huertas, distrito de la Fuente, junto al río Alberca; y 2
hanegadas de huerta, lindantes con la acequia de Parri, todo ello sujeto al dominio directo
y mayor del Marqués de Ariza, con sus censos, luismo y fadiga.”

Les dues persones abans citades encapçalaven una llista que continuava amb Vicent
Giner, de professió escrivà i jurat major el 1720, amb 129 fanecades; un Miralles, alcalde
el 1751; un Morant, batle entre 1708-1720; un Cendra, jurat major el 1720; un Giner,
jurat major el 1723, i un Gavilà, jurat major el 1717, amb 105 fanecades cadascun d’ells;
l’�������������������������������������������������������������������������������������
aleshores batle d’Ondara i el marqués del Ràfol venien, tot seguit, amb 58 fanecades
cadascun; en definitiva, llinatges il.lustres del poble. Aquesta burgesia agrícola intentarà
progressivament escalar la piràmide social mitjançant l’acumulació de terres, l’exercici de
professions liberals (notaris, com Josep Giner el 1701-1736, Vicent Giner el 1736, Pere
J. Morant el 1736, Gregori Giner el 1773 i Fulgenci Gavilà el 1773, i advocats, com
Francesc Giner el 1773, són els oficis favorits entre els fills d’aquesta gent) i l’ocupació de
càrrecs de poder. Serà, a més, l’embrió del grup social local que s’oposarà als privilegis dels
marquesos, interposant plets, promovent tensions i adobant el terreny per a la transició
d’una societat de característiques feudals i de privilegis a una altra de lliure mercat.
Tot i disposar de quatre llistats de l’equivalente (1729, 1734, 1738 i 1744), impost que
gravava la possessió o dret útil dels camperols sobre la terra, únicament hem comparat el
primer i l’últim dels anys mencionats, considerant que la superfície de terra sotmesa a la
contribució, en lliures, se situava, per aproximació, al voltant de les 500 hectàrees i 193
propietaris el 1729, i de 620 hectàrees i 253 propietaris el 1744. Analitzant
������������������������
les dades en
els gràfics corresponents (figures 12 i 13), veiem que el número total de posseïdors de terra
es va incrementar entre 1729 i 1744 en 60 nous titulars, per l’augment de la població, el
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Full primer de l’impost de l’equivalente de 1744. Arxiu Històric d’Ondara.
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costum valencià de fragmentar la terra i l’arribada de nous colons.
L’equivalente, impost de la nova administració borbònica, era, clarament, un excel.lent
indicador de la distribució de la riquesa i de l’estratificació social. El procés de concentració
de la propietat, i alhora, de fragmentació, que va caracteritzar aquest segle, accelerava
la jerarquització dels camperols en tres grups: a) els petits camperols, amb explotacions
insuficients o totalment desposseïts, que havien de llogar-se com a jornalers; b) els
llauradors mitjans, que completaven els ingressos de les seues heretats amb arrendaments o
en parceria; i c) una minoria benestant de llauradors rics, que acumulava grans extensions
de terra i recorria a la mà d’obra assalariada per explotar-la 30. El Padró de l’equivalente
de 1744 aporta un escenari clarificador de qui era qui i del pes de cada contribuent en la
societat ondarenca d’aleshores; per exemple, que l’estrat social més baix estava format pel
69,5% de la població, front el dels grans hisendats, que suposaven només que el 5,20%
(però, amb un 25,30% de la riquesa acumulada), i la classe, diguem-ne mitjana, que
sumava el 26%, el doble que el 1728.
Però, podríem parlar-ne també de les variacions del patrimoni rústic i dels seus
posseïdors a través del temps, és a dir, de com ascendeixen o reculen els terratinents en
l’escalafó de majors contribuents: per exemple, la viuda de Tomàs Morant, que era la
major propietària de terres el 1729, amb una contribució de 9 lliures, baixa a 8 lliures el
1734, a 4 el 1738 i a 3 lliures el 1744, potser a causa de la venda progressiva de terra per al
sosteniment propi o a la partició del patrimoni entre els fills; Mateu Mestre, segon major
propietari el 1728, amb 8 lliures de contribució, baixa de 7 lliures el 1734 a 5 el 1738,
per a recuperar-se el 1744 amb 6 lliures; Josep Carrió, que el 1728 apareix amb 4 lliures
de contribució, puja a 6 lliures el 1734, a 8 el 1738 i a 9 lliures el 1744, convertint-se en
el major terratinent d’Ondara; i, finalment, Crisòstom Bosch, que el 1728 paga 6 lliures
de contribució, passa a satisfer-ne 9 lliures el 1734 -el major contribuent del terme- i
desapareix del llistat de 1744.
En les taules següents es mostren algunes de les característiques essencials de la propietat
en 1720: el seu valor en lliures, la rendibilitat, la renda bruta, les càrregues, etc:

Propietaris locals
Propietaris forasters
Valor Renda bruta Càrregues Valor Renda bruta Càrregues
Ondara 47.328
2.891
781
3.674
323
50
Pamis
3.499
174
20
432
26
Quant als ingressos per la renda agrària, eren els que segueixen:
FURIÓ Antoni: Història del País Valencià, Edicions Alfons el Magnànim, 1995, ps. 406-407.
L’autor sosté que “[...] aquesta èlit de llauradors acomodats combinava el cultiu directe de les
seues propietats amb la comercialització i l’elaboració de productes agraris (per exemple, la seda) i
l’arrendament de drets feudals o d’altres terres, activitats afavorides per la disponibilitat de capital,
d’instal.lacions agràries i d’animals de labor, que els van permetre abandonar el cultiu directe per
a convertir-se en rendistes explotadors de la terra de diverses formes.”
30
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Ondara
Pamis

Renda neta
2.110
154

Robert Miralles

Ingressos personals
749
0

Total
3.674
154

Les xifres exposades són eloqüents: el valor de les terres que eren propietat de veïns
d’Ondara, així com la seua renda, representaven el 92,8% i el 90% sobre el total,
respectivament. Les càrregues que suportaven els emfiteutes locals i que engrossien les
arques senyorials i eclesiàstiques eren d’1/3 de tots els productes, pel que fa al senyor
territorial, i de l’1/15 dels cereals, l’1/8 de les olives, l’oli, el raïm i el vi, l’1/15 dels
llegums, l’1/18 de les ametles i les figues i l’1/22,5 de les garrofes (la pansa s’abonava en
diners) a l’església, conceptes que es distribuïen de la següent manera: el delme major (un
50%), per a l’arquebisbe; el terç delme (25%), per al senyor territorial, i la primícia (el
25% restant), per a la manutenció del rector local 31. Així, la càrrega assumida venia a ser
d’1 lliura per cada 3,7 de renda bruta, mentre que els forasters en pagaven 1 de cada 7,5.
De camperols emfiteutes locals amb possessions a d’altres termes, també n’hi havia;
per exemple, a Dénia i Xàbia, on deu i nou ondarencs, respectivament, tenien terres pels
anys 1733-34 32, mentre que a Dénia n’hi havia trenta-quatre el 1741 33, setanta el 1750
34
, seixanta-dos el 1769 35, cinquanta-quatre el 1770 i seixanta-quatre el 1785 36. Una
MESTRE SANCHIS, Antonio: Actes del 2n. Congrés d’Estudis del País Valencià, Relació dels
delmes de la diòcesi valenciana, d’acord amb els resultats de les enquestes trameses pels rectors
(1758).
32
GRAU ESCRIHUELA, Antoni F.: Domini i propietat a la Marina Alta. Dénia, Xàbia i el Verger.
Segles XV-XIX, Institut de Cultura Juan Gil-Albert i Ajuntament de Dénia, 2001, p. 121.
33
AMD: Repartimiento del equivalente y valimiento del año 1741, exp. 371/5/3. Els majors propietaris eren el Dr. Francesc Bertomeu (94 fanecades), el Dr. Josep Cascant (81), Clara Miró (74),
i D. Joan Gil (governador del marqués d’Ariza), Melcior Mur, Vicent Giner de Blai, el Dr. Giner
major, el Dr. Francesc Giner menor, Llorenç Alberola, Guillem Pla i Vicent Pla, que tenien entre
57 i 33 fanecades.
34
AMD: Terratenientes de Ondara de 1750, exp. 370/9/10. La
�������������������������������������
majoria de les propietats dels ondarencs s’agrupaven en el sector occidental del terme de Dénia, fitant amb Ondara. Hi figuren
propietats a les partides Racons (terres de la Marjal de Pego), Palmar, Rafalet, Francs, Devesa,
Molinell, Pinella, Mirambells, Pont de Fusta, Aigualós, Llobera, Beniadlà i Foia. ����������������
Entre els propietaris, hi destaquen els hereus del Dr. Francesc Giner i el mateix Francesc Giner, Jaume Miralles,
el Dr. Josep Cascant, Carles Pla (amb terra, casa i almàssera d’oli), D. Joan Gil, els frares mínims
del Convent, D. Diego Grustán, Ferran Giner, Francesc Bosch, Vicent Bosch, la viuda de Joaquim
Gavilà, Blai Giner de Vicent, etc.
35
AMD: Renta líquida de los vecinos y terratenientes para el repartimiento del equivalente de 1769,
con expresión de la disminución por el daño ocasionado por el temporal del día de Santa Bárbara, exp.
374/20/22. En aquesta relació hi destaquen el Dr. Francesc Giner major, Vicent Mur, Joan Estarca, Anna Maria Gavilà, Francesc Bosch, Jaume Miralles, Carles Pla, Francesc Bosch, Blai Giner,
Bertomeu Pastor, Sebastià Piera, Baptista Morant i Joan Gayà.
36
AMD: Llistats del Repartiment de l’equivalent dels anys 1771, 1773, 1775 i 1779; de la Renda Líquida de 1770 i 1777; i de la Renda Líquida i l’equivalente de 1783, 1784 i 1785. Exps. 375/14/2,
375/10/3, 376/3/4, 376/10/7, 375/1/1, 376/6/5, 376/6/8, 377/7/9 i 377/8/10, respectivament.
31
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simple ullada als padrons de rústica reafirma la presència de gent notable del poble. Un
cas d’excepció és el metge d’Ondara, Tomàs Cascant, que aconseguí el domini directe,
és a dir, la propietat plena d’una parcel.la de terra de 81 fanecades, mitjançant nou
adquisicions realitzades entre 1713 i 1730 37, en una conjuntura òptima de postguerra,
on la venda de propietats era un recurs de subsistència. En el Llibre de la peita de 1726,
solament es constata un ondarenc propietari d’un habitatge al casc urbà de Dénia 38, i
uns béns immobles propietat del convent de la Puríssima Concepció d’Ondara 39. ������
En la
següent taula comparada, presentem un llistat dels deu majors terratinents de la localitat
amb propietats al terme de Dénia:

����
1741
Dr. Francesc Bertomeu
Dr. Josep Cascant
Clara Miró
D. Joan Gil
Melcior Mur
Vicent Giner de Blai
Dr. Giner, major
Dr. Francesc Giner, menor
Llorenç Alberola
Guillem Pla
Vicent Pla

1770
Francesc Giner, menor
Vicent Mur
Joan Estarca
Jaume Miralles
Francesc Bosch
Blai Giner, d’Àgueda
Bertomeu Pastor
Carles Pla
Sebastià Piera
Diego Llusar
Baptista Morant

1785
Maximí Pastor
Blai Miralles
Baptista Giner
Joan Bta. Miralles
Francesc Bosch
Joan Gayà
Vicent Mur
Joan Estarca
Carles Planes
Jaume Morell
Germà de Marià Vives

Les rendes que el marqués d’Ariza obtenia a Ondara eren generoses i anaren
incrementant-se en la mateixa mesura que la producció agrícola local ho féu conforme
avançava el segle. El 1738 era senyor d’Ondara�����������������������������������������
Joaquín Antonio de Palafox y Centurión,
sisé marqués d’Ariza; a l’igual que son pare, Juan Antonio, primer Ariza que ocupà la
senyoria d’Ondara, l’explotació dels drets senyorials els arrendava a un particular en
subhasta pública durant quatre anys. L’any abans assenyalat, l’arrendament en qüestió
li reportà la suma de 940 lliures valencianes, que el concessionari de l’explotació li féu
efectiu en dos vegades, els dies de Sant Joan i de Nadal 40. Per tal que ens fem una
idea aproximada del seu valor, cal dir que 940 lliures venien a representar quasi tres
vegades el pressupost municipal d’un any normal. Tanmateix, aquesta suma no era néta
de pols i palla, devent-li restar els següents conceptes: 100 lliures a Joan Gil, governador
(procurador) dels interessos del marqués a Ondara i alhora arrendador de les rendes; 10
lliures al corrector del convent de Sant Francesc de Paula i de la capella de la Mare de Déu
de la Soledat ; 25 lliures a Onofre Candao, per representació en plets judicials; 17 lliures
i 13 sous en cera i altres del dia de Tots Sants pels funerals dels Almiralls al convent, etc,
GRAU ESCRIHUELA, Antoni F.: op. cit., p. 137.
Ibidem, p. 147.
39
Ibidem, p. 155.
40
AHN (Secció Noblesa, Toledo), Comptabilitat d’Ondara, 1738, Fernán Núñez, C. 1206, D8
(2) i D10 (1-2).
37
38
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fins totalitzar una despesa de 250 lliures i una renda néta de 690 lliures.

Qui la fa, la paga
El 1730, la comunitat agrària local es va dotar d’una reglamentació específica, les
Ordenanzas y Capítulos del buen gobierno del campo, que vam tindre la fortuna���������������
de localitzar
en la documentació d’un litigi celebrat el 1767, on quedaren retratats els diferents -i
oposats- interessos dels propietaris de bestiar de la localitat i el batle local, que actuava
com a garant de la comunitat agrària 41. El text ve a tipificar les diferents violacions contra
la riquesa de la propietat rústica i les sancions pecuniàries exigibles, amb el clar objectiu
de defensar l’activitat agrícola front els danys que ocasionaven els moviments del bestiar
pel terme, els amos del qual eren personatges de l’èlit local.
La irrupció de les ordenances en aquest precís moment no és casual, ja que coincideix
amb el primer gran impuls de l’activitat agrícola a Ondara, una vegada superada la
crisi desencadenada pels efectes de la Guerra de Successió, tot, amb una visió, insistim,
proteccionista. La seua elaboració és atribuïble a l’Ajuntament d’Ondara, que aleshores
estava presidit per l’alcalde ordinari, Francesc Giner, de professió advocat, i pel regidor
major, Vicent Giner, el regidor menor, Tomàs Giner, el tinent d’alcalde, Baltasar Fornés,
i els regidors Guillem Gavilà, Miquel Ferrando, Pere Cendra i Vicent Trilles, els quals
comptaren amb el suport de Josep Borja i Xaló, procurador general del marqués d’Ariza i
senyor d’Ondara. Aquest és el seu contingut:
1.- Qui siga sorprés furtant pansa o figa de sequer, pagarà 3 lliures de pena si el robatori és
de dia, i el doble si es comet de nit; si du cistella o cabàs, la pena serà del doble.
2.- Qui faça llenya vella d’arbres o vinyes d’altri, pagarà 3 lliures de dia i el doble si és de
nit.
3.- Qui destrosse marges per fer caragols, enduent-se pedra o cavant en terra d’altri, pagarà
3 lliures de dia i el doble si és de nit.
4.- Qui talle o creme un arbre mort, pagarà 3 lliures de dia i el doble si és de nit.
5.- Qui cave en terra o vinya d’altri, pagarà 3 lliures de dia i el doble si és de nit.
6.- Qui escalive 42 terra d’altri, pagarà 3 lliures de dia i el doble si és de nit, fent-se saber
hissant una bandera blava a la torre del Campanar.
7.- Qui pasture amb bestiar per terres en rostoll durant els tres dies posteriors a la sega del
blat, pagarà 1 lliura de dia i el doble de nit.
8.- Qui pasture amb ramat en vinyes i mallols 43 abans d’escaldar el raïm al setembre, o bé
en vinyes de vi abans d’octubre, o bé en mallols abans de tres anys, o bé en camp on hi haja
10 arbres de menys de tres anys, pagarà 3 lliures de dia i el doble si és de nit.
9.- Qui faça brosta o herba en camp d’altri, des de primers de maig fins la festa de Sant
Miquel, pagarà 1 lliura de dia i el doble si és de nit.
10.- Qui danye el Bovalar, ignorant-se el causant, l’avituallador quedarà obligat a pagar 1
lliura.
11.- Qui talle canyes, segue herba o pasture cavalleries en els canyars, pagarà 15 sous de dia
i el doble si és de nit.
12.- Qui furte raïm o altres fruits, pagarà 5 sous; si ho fa amb cistella o cabàs, pagarà 3 lliures
ARV: Secció Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, exp. 47, 1767.
Verb sinònim de ‘cremar’, ‘socarrar’.
43
Vinyes plantades a mitjans de febrer.
41
42
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de dia i el doble si és de nit, i si és amb càrrega la pena serà la que determine l’alcalde.
13.- Qui furte en camp d’altri amb una cistella a les mans, pagarà 5 sous, i si el fruit el du
a les mans, la pena serà a judici de l’alcalde.
14.- Qui culla bacores per menjar, pagarà 5 sous i si les du en cistella 10 sous.
15.- Qui segue en camp d’altri, pagarà 10 sous, però si el camp està plantat d’alfals, civada,
panís, blat o avena, pagarà 3 sous de dia i el doble si és de nit.
16.- Qui tinga porcs nugats al voltant de la vila, els faça pasturar en heretats sembrades o
entrar en les séquies, pagarà 3 sous per cada animal si és de dia i el doble si és de nit.
17.- Qui transite el terme amb bous, cabres, matxos i altres, en qualsevol estació de l’any,
pagarà 3 lliures de dia i el doble si és de nit, inclús en el cas de no produir cap dany, excepció
feta dels camps pròxims a la muntanya, els incults i els que no tinguen fruits ni arbres.
18.- Qui transite per propietat particular amb bestiar de llana, fent malbé els arbres, els
sembrats o altres, pagarà 4 diners per cada animal, fins un màxim de deu diners; si ho fa
amb més de deu animals, pagarà 3 lliures de dia i el doble si és de nit.
19.- Qui trega gallines a pasturar i faça mal, pagarà 2 diners cadascuna; si els animals són
galls, pagarà 4 diners.
20.- Qui pasture animals que salten o travessen les séquies, pagarà 10 sous per cap (cavalls,
ases, matxos); si ho fa amb ramat, pagarà 4 diners, fins deu caps, i 3 lliures si en són més
de deu.
21.- Qui faça la bugada i embrute les séquies de les hortes o el barranc de l’Assut, pagarà
3 lliures.
22.- Qui talle figueres, pagarà 3 sous la primera vegada i el doble si l’arbre és empeltat.
23.- A l’hora de les primeres oracions, els ramats de llana han d’estar tancats als corrals o bé
circulant pel camí reial o per l’assegador.
24.- Qui siga sorprés caçant per camps sembrats, pagarà 10 sous.
25.- Qui travesse a peu un camp sembrat, pagarà 10 sous; si ho fa a cavall, en pagarà 20, i
5 sous si el camp es troba erm.
26.- Qui travesse un camp acabat de segar o bé en els tres dies següents amb ramat de llana,
pagarà 3 lliures; si ho fa amb altres animals pagarà, 10 sous per cap.
27.- Qui espigole el blat fins tres dies després d’haver-lo segat, o bé l’ametla abans d’acabar
l’agost o bé la garrofa abans de Sant Miquel, pagarà 1 lliura.
28.- Qui traga els eixams d’abelles l’1 d’agost i els mantinga en llibertat abans que finalitze
la recol.lecció de la pansa pagarà 3 lliures.
29.- Qui furte mel o cera, pagarà 3 lliures i serà empresonat els dies que determine
l’alcalde.
30.- Qui furte pedres de l’Assut de la vila o a 25 passes del seu voltant, pagarà 3 lliures.
31.- Quan s’ignore el causant d’un mal ocasionat a la propietat, es farà responsable la
persona que es trobe a menys de 300 passes del lloc on s’ha comés el dany.
32.- Si el responsable del mal ocasionat no vol pagar, serà tancat a la presó fins que salde
el deute.
33.- Qui s’enduga palla, blat o altres grans de l’Era de la vila, pagarà 3 lliures.
34.- Que els pares i els amos siguen obligats a pagar el mal que causen fills i criats,
respectivament.
35.- Que cap veí sense 10 jornals de terra al terme, no puga tenir ramat seu ni a mitges amb
altri, llevat que aquest siga veí del poble, baix pena de pagar 3 lliures.

De l’articulat d’aquestes ordenances es pot extraure una valuosa informació relativa als
següents aspectes:
a. La producció agrícola: s’hi mencionen el raïm, la pansa, les bacores, la figa de sequer, el
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Foies de Ronda (serra de Segària), amb marges de pedra seca bastits en aquesta època.

panís, la civada, el blat, l’avena, les ametles, l’alfals i les garrofes.
b. Les cavalleries i el bestiar de càrrega: matxos, cavalls i ases.
c. Els animals de pastura i altres: ovelles, cabres, bous, porcs, galls i gallines.
d. L’activitat apícola: bucs d’abelles per a mel i cera.
e. Les infraestructures hídriques: s’hi nomenen el barranc de l’Assut, és a dir, de l’Alberca,
i la séquia de les Hortes.
f. Els espais d’explotació comunal: el Bovalar i l’Era.
g. Edificis comunitaris i vies de comunicació: la torre del Campanar, la presó, el camí reial
i l’assegador.
h. La condició social dels ondarencs: amos i criats.
i. Monedes d’ús corrent: lliures, sous i diners.
Ja hem fet esment dels interessos contraposats que defensaven els camperols i els
ramaders del poble, activitat aquesta última que exercien alguns dels més importants
terratinents. ������������������������������������������������������������������������
Els problemes entre aquests van ser constants al llarg del segle XVIII,
esclatant amb especial virulència a principis de 1767. El conflicte va tenir el seu moment
àlgid quan el marqués de Guadalest féu publicar una ordre per tal que tots els veïns
propietaris de ramats els tragueren del terme en el termini de tres dies, llevat d’aquells
que foren necessaris per a l’abastiment de carn a la població. La reacció dels ramaders fou
fulminant, i un recurs presentat per Francesc Bosch i Jaume Miralles a l’alcalde -i jutgeVicent Gavilà, va fixar els punts bàsics de les seues reivindicacions:
1.- Que els ramaders d’Ondara posseïen de temps immemorial el dret de pasturar els
ramats pel terme, sense que cap autoritat no haguera ordenat mai el contrari.
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2.- Que treure els ramats del terme seria perjudicial per a les terres, els arbres i els sembrats,
i que, sense el fem que proporcionen els animals, minvarien els fruits.
3.- Que les pèrdues serien extensibles al marqués i a la parròquia, puix que disminuirien
la partició dels fruits, el terç delme de la llana, el delme major, les primícies i la regalia
del rei.
4.- Que no disposaven del temps suficient per complimentar l’ordre rebuda, i més “[...]
cuando esta villa no tiene montañas ni prados donde pacer.”
Per la seua banda, els propietaris agrícoles es van dirigir per escrit al marqués de
Guadalest en els següents termes:
“Exmo. Sr.: Diferentes vasallos de Va., labradores de esta villa, con el mayor respeto y
veneración dicen que de tiempo inmemorial está en posesión de esta villa el derecho de
herbaje en su término durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y piden que se
observe mandar otra costumbre en beneficio de su Exma. y sus vasallos, gracia que esperan
recibir de la gran piedad de Va. Exm.”

L’almirall contestarà la missiva, aconsellant que es recabe informació d’altres pobles
del marquesat en relació al problema exposat. De les indagacions practicades resulta ser
que a Murla no es permetia de transitar els ramats pel terme des del 2 de juliol fins Sant
Miquel, “[...] que es cuando los frutos y las cosechas comienzan a madurar y la de los
árboles también”; a Xaló i Alcalalí, la prohibició afectava el període comprés entre Sant
Jaume a Sant Miquel; a Sanet, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre; a Orba,
de l’1 de juliol al dia de Sant Miquel, i a Benidoleig, del 10 de juliol a Sant Miquel.
Aquestes dades, clarament favorables als camperols, ajudaran enormement a la resolució
del plet 44 que enfrontarà els ramaders i a Don Diego Grustán que, en la seua condició
de síndic del comú, assumirà la defensa dels propietaris agrícoles. Vet ací la declaració de
Grustán i la de dos llauradors, Blai Giner i Francesc Giner, durant el juí:
“El término de esta villa es bastante reducido, se encuentra todo el cultivado, trabajado,
plantado y panificado; que, por lo general, los ganaderos de esta villa son hacendados y se
encuentran a menudo ejercitando oficios de gobierno, y los años que esto no ocurre, lo son
parientes próximos de los gobernantes, motivo por el que intimidan a los pobres labradores
que no se atreven a denunciar los graves perjuicios que causan los ganados a los frutos y
tierras en los meses citados, y si alguien tuvo el atrevimiento, no fue escuchado.”
[Testimoni de Don Diego Grustán, síndic del comú]
“El término de Ondara no llega por la parte superior a medio cuarto de legua, y se encuentra
tan plantado de toda especie de árboles que abraza este País y viñas, que no se encuentra
ningún trozo que pueda ser productivo que no esté cultivado y ocupado en las dichas
especies [...] y por la gran cantidad de ganados que pacen en él, provocan graves daños y
perjuicios en los frutos, especialmente, en junio, julio, agosto y septiembre, a no ser que
se saquen del término durante esos cuatro meses [...] y que ese beneficio sería mayor que
todo el estiércol producido en el supuesto de que permaneciesen en el término [...] desde el
año 40 en adelante, en que vino el Sr. Almirante de Aragón a esta villa como amo de ella,
siempre se han sacado [...] y que son hombres hacendados, ocupados en cargos de gobierno
44

ARV: Secció Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, exp. 47, 1767.
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o de justicia, y que si no son ellos, son sus parientes próximos y amigos íntimos, como
ahora que son parientes de Sebastián Piera, regidor mayor, y el Dr. Gregorio Giner, síndico
procurador general de esta villa, motivo por el que los labradores aunque sean objeto de
daños, no se atreven a presentar quejas ni denuncias.”
[Testimoni de Blai Giner]
“Todo el término está plantado de viñas, almendros, algarrobos, higueras, olivos, moreras
y demás árboles [...] nada inculto se encuentra [...] el denunciar los graves daños que nos
ocasionan no provoca más que la enemistad de estos, como le ocurrió a este testigo.”
[Testimoni de Francesc Giner]

Al remat, el judici es va resoldre amb la victòria dels camperols, donat que la justícia
senyorial va decidir que els ramats es tragueren del terme durant els mesos de juny, juliol,
agost i setembre. Malgrat açò, com consta en la documentació del propi contenciós, no
foren pocs els ramaders que incompliren aquest manament i enviaren els pastors a pasturar
el bestiar pel terme. Una documentació municipal de 1790 45 conté vàries denúncies
o clams contra propietaris d’animals, tant de forasters com del poble, per vulnerar la
normativa vigent:
“A Juan Ferrando, de Pedreguer, encontrando su ganado de ovejas en la tierra Marjal de
este término, molleando la tierra, trasteando unos olivos y talando una higuera, pena de 3
libras.
A Matheo Fornés, de Pedreguer, que entró su ganado en este término, 3 libras.
A Pasqual Servera, de Beniarbeig, por entrar un ato de cabras en unos campitos sembrados
de cevada que tiene Francisco Vicente Bosch en el monte de Segaria, 3 libras.
A Francisco Llopis, de esta villa, por tener un cerdo comiendo las avas en las tierras que
tiene arrendadas el Hospital en la partida Patins, 1 libra.
Una vaca pasturando por la cevada de los campitos de esta villa, 1 libra.
Un ato de ovejas en un rastrojo de la partida Sotet, 3 libras.
Un ato de ganado lanar por una tierra de la partida Viñals, 3 libras.
Un ato de ganado lanar en una tierra de pesoles de la partida Racó, 3 libras.
Un ato de ganado lanar en la femada de ... (?), 3 libras.
Unos bueyes pasturando en una tierra partida Viñals junto al río, en que hay unas parras
y un cañar, 3 libras.”

Malgrat que el terme estava vigilat per un guarda zelador, la vulneració de la norma era
freqüent. Valguen com a exemples el 1791, en què s’hi van produir més denúncies, per
raó de fer malbé un planter de moreres al molí d’Alcovir; a Antoni Gil, per unes panolles
de dacsa que ocultava dins d’una flassada; a Sebastià Escuder, per furtar quatre xinglots
de raïm, etc; o el 1792, en què el veí Pau Gavilà fou protagonista d’un fet lamentable,
en ser denunciat com a responsable d’arrancar i fer malbé un planter de pebrers que
tenia l’alcalde Maximí Pastor al molí d’Alcovir, succeït que li reportaria a l’infractor ser
empresonat el 21 d’octubre de 1791 a València, morint el 1794 a la mateixa presó.

45

AHMO: Cuentas de Propios y Arbitrios de la villa de Ondara, 1790, llig. 1405.
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El poble s’estira
D’acord amb Espinalt 46, “A una legua de la Ciudad de Denia y a media del
Mediterraneo, está situada la villa de Ondara, en la margen del río de la Alberca, en
terreno llano, a los diez y seis grados y cincuenta y un minutos de longitud, y treinta y
ocho grados y cincuenta y ocho minutos de latitud”, una referència de gran valor per
ser la primera descripció coneguda que precisa detalladament l’emplaçament d’Ondara
amb criteris geogràfics i científics. Aquest home, que aleshores ocupava l’administració
principal del correu de la ciutat i el Regne de València, proporciona, a més, una valuosa
informació sobre alguns trets urbanístics del nostre poble el 1786.
Per exemple, del casc urbà afirma que comptava amb 250 cases; que tot ell s’emplaçava
a la ribera dreta de l’Alberca; que hi disposava de “cinco puertas para entrar en la población”,
sent les més importants la de la plaça del Convent i la de la baixada de la Comare/carrer
Dénia; que les vies més importants hi eren els carrers Major –obert en els darrers anys
del segle XVII i citat el 1772-, Església i Sant Josep; i que hi tenia com a principals espais
i edificis urbans la plaça Major -mencionada així el 1728, en una notícia relativa a un
forn-, “el fuerte Castillo que existe, aunque solo conserva dos Torres de las quatro que

En l’arrancada de la baixada de la Comare s’iniciava el camí de Dénia i es trobava, segons
Espinalt, una de les cinc portes que tancaven el poble.
��������������������������������������������������������������������������������������
ESPINALT Y GARCÍA, Bernat: Atlante Español. Descripción General Geográfica, Cronológica e Histórica de España, por Reynos, y Provincias: de sus Ciudades, Villas y Lugares más famosos,
de su Población, Ríos, Montes, adornado de estampas finas, 1786, Imprenta de Hilario Santos
Alonso, Madrid, ps. 208-211.
46
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en aquel tiempo, cuya arquitectura es de los Arabes”, l’església parroquial de Santa Anna,
el convent de franciscans mínims de la Puríssima Concepció, l’Hospital de transeünts,
dedicat a la Santísima Trinitat, l’escola de primeres lletres i “[…] una capilla situada a
extramuros [és a dir, als afores del poble], en la que se dice una Misa todos los Viernes
de la Quaresma”, una construcció esborrada de la memòria dels ondarencs moderns que
l’Informe Fabián y Fuero 47, descriu com “La hermita del Calvario, con invocación del St.
Christo”, situada en un lloc indeterminat, que podria ocupar un emplaçament pròxim a
l’actual ermita del Crist, bastida a finals del segle XIX.
De 1780 coneixem el nom de dos carrers: el d’Enmig i el de l’Apotecari 48 o Sant Joan;
de 1799 apareix documentada la Casa de la Vila o Ajuntament, un edifici porticat situat a
la cara sud-oest de la plaça Major. La pervivència del castell, a finals del segle XVIII, és una
realitat objectiva. De 1729 es conserva una factura de reparació de la coberta de la “capilla
del Castillo”, on se celebraven els oficis religiosos molt abans de la construcció del temple
parroquial. Espinalt ho reforça, dient que el castell “[…] fue fortaleza de consideración
en tiempos de Mahometanos […] y lo prueba el fuerte Castillo que existe, aunque solo
conserva dos Torres de las quatro, que en aquel tiempo tenía, cuya arquitectura es de los
Arabes.” Una d’aquestes torres tenia incorporada una campana, que es feia servir per a

La torre del Rellotge, testimoni solitari del desparegut castell d’Ondara.
IVARS i CERVERA, Joan: La Marina Alta, segons l’informe Fabián y Fuero (1791), Ajuntament
de Dénia i Institut d’Estudis Comarcal de la Marina Alta, 2007.
48
ARV: Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, sign. 131,
����������������������������������������
1780, Plet entre Teresa Gilabert i
Francesc Bosch sobre pagament de quantitat.
47
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avisar a la població en cas de foc, enlairant una bandera blava. Una part considerable
dels materials del castell, en estat ruïnós des de la Guerra de Successió, va ser emprada en
la construcció de nous habitatges, ben visibles fins fa ben poc a les parets dels patis i els
corrals de vàries cases del carrer Serra que recauen al jardí de la Residència d’Ancians.
Una infraestructura important amb què comptava Ondara el 1777 era el pont sobre
l’Alberca, del que es tenen notícies, com a mínim, des de 1761, si atenem a la descripció
realitzada pel rector de Benissa, Joan Baptista Orts: “A la parte de Poniente ai un arroio
que se llama la Alberca de muy poco agua, pero tiene un puente dando al convento”
49
. D’aquest pontarró, que garantia el pas còmode de cavalcadures i de carruatges sobre
l’Alberca i la comunicació amb les poblacions del nord (el Verger, els Poblets, Oliva…) i

Pont antic sobre l’Alberca, erigit en 1766, a l’entrada històrica de la població.

El carrer Roser s’obri en la segona mitat del segle XVIII i, junt amb el carrers Major i Llibertat,
conforma el perímetre del primer eixample urbanístic del poble, a partir del nucli medieval.
CASTAÑEDA Y ALVOVER, Vicente: Relaciones Geográficas, Topográficas e Históricas del Reino
de Valencia hechas en el siglo XVIII a ruego de Don Tomás López, Vol I, edició facsímil del Consell
Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, 1998.
49
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En el segle XVIII el poble creix cap a l’est i el sud (Josep Ivars).
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Carrer Sant Joan, 6 (1764).

Carrer Major, 10

Carrer Sant Joan, 20.

Carrer Ferrers, 14
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el ponent d’Ondara (Beniarbeig, la Rectoria…), quan el barranc baixava fúriós, arrancava
el camí vell del Verger, també denominat com el camí de València o camí reial.
Altres obres realitzades en aquest segle, i que han perdurat en el temps, són la font de
la Carxofa, a la plaça del Convent (“Se sintió la necesidad de dotar de aguas potables a
la población y de acuerdo con esta idea, algunos propietarios de tierras y el Municipio
practicaron excavaciones en el río Girona, para hacer surgir a la superficie las aguas que
iban por el suelo filtradas en su lecho de grava, y ya alumbradas, se llevaron por galería
subterránea hasta un punto próximo a la villa, en donde se construyó un cano o caseta
para desde allí dirigir las aguas a la entrada de la población, o a la salida de la plaza del
Convento”) i l’abeurador d’animals, a l’altra banda de l’Alberca 50.
El creixement urbanístic d’Ondara durant el segle XVIII va íntimament lligat a
l’increment poblacional al llarg de la centúria. El desplegament del casc, a partir del nucli
primitiu musulmà, viu els seus moments més brillants entre els anys 1760 i 1780, i es
desplega cap al sud, l’area més pròxima al nucli primitiu i de menor desnivell. No hem
d’oblidar que l’enfonsament demogràfic provocat per l’expulsió dels moriscos, va deixar
abandonada una part substancial del patrimoni immobiliari del poble. Si el 1609 Ondara
comptava amb unes 180 cases habitades, les ocupades el 1700 n’eren a penes 150. Serà
ja transcorreguda la primera meitat del segle, en els anys abans esmentats, quan, per

Detalls de dos immobles del segle XVIII: pany i picaport de la casa nº 10 del carrer Major i
finestral i reixa (recaient a la plaça del Convent) de la casa nº del carrer Purísima nº 11.
Ordenanzas y Reglamentos del Sindicato y Jurado de la Comunidad de regantes de Ondara (aprovades per Reial Orde de 27 de Febrer de 1897). Arxiu Històric Municipal d’Ondara.
50
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primera vegada, Ondara aconseguisca superar la població absoluta de 1609. Amb una
tendència general favorable, ben aviat s’imposa la necessitat d’obrir nous carrers i d’erigir
noves cases que donen resposta al ràpid augment demogràfic dels últims trenta anys del
segle XVIII. El botànic Cavanilles ha deixat escrit que el 1793 Ondara tenia 300 cases i
que era “[…] muy decente, mejorado y aumentado en los últimos setenta años”, és a dir,
que en l’interval d’unes poques dècades s’hi van alçar al voltant de 120 habitatges, un
número ben significatiu si tenim en compte que en els 150 anys anteriors, a Ondara la
paràlisi immobiliària havia estat total. D’aquest període històric, i com a reflex de l’impuls
a l’urbanisme local que ha quedat ressaltat, queden en peu algunes vivendes esplèndides
(Sant Joan, 6 i 10; Major, 10; Virtuts, 11 i 30; Sant Vicent, 12; Ferrers, 14; Purísima, 11,
i Sant Antoni, 20), i d’altres que han estat desfigurades per la modernitat mal entesa, és
a dir, per la coentor.
La construcció rural disseminada pel terme municipal sí que és més difícil de determinar.
Amb tota probabilitat, les cases de camp no hi devien ser massa abundants, si atenem a
la informació revelada per Joan Ivars en l’Informe Fabián y Fuero [1791], segons el qual
Ondara comptava amb quatre edificacions rurals: una casa amb cultiu i tres cases amb
molí, algunes de les quals el text original situa èrroniament a la partida Vinyals 51: “[…]
una casa con labranza de Juan Morán [Morant?], habitada; la casa molino de N. Alcuvir;
la casa molino de Joseph Nival, vulgo el molino de Alfatara y la casa molino vulgo de la
Huerta, de Antonio Sendra”, i al fet que la producció massiva de pansa i la consegüent
extensió del riu-rau no es produí fins els anys 30 i 40 del segle XIX. No obstant, l’arxiu
parroquial recull una notícia interessant sobre el particular: el metge local, Josep Martí,
vivia a una caseta de la Marjal.

L’Ajuntament i les autoritats municipals
Amb la pèrdua del règim foral valencià, com a conseqüència de la Guerra de Successió,
l’estructura territorial de l’antic Regne i l’organització dels municipis valencians sofriren
un gran canvi, forçats com es veren a adaptar-se al nou ordre polític borbònic, inspirat
en el centralisme francés. Des de 1304, Ondara no havia deixat de pertànyer a la
governació de Xàtiva�����������������������������������������������������������������������
, que abraçava el territori comprés entre el riu Xúquer i la històrica
línia Biar-Xixona-Busot����������������������������������
; ara, el nou règim establirà els corregiments o noves governacions,
tretze en total, que substituiran les fragmentades quatre governacions forals. La reforma
administrativa de 1789, impulsada pel comte de Floridablanca, ratificarà aquesta divisió,
de forma que fins el 1812 Ondara pertanyerà al corregiment o governació de Dénia, sota
el comandament d’un governador militar designat per la Corona, juntament amb totes
les terres i poblacions d’una àrea que limitava pel nord amb Gandia, pel sud amb l’Alfàs i
Finestrat, i per l’oest, amb la valls de Gallinera i d’Alcalà, Confrides, etc.
L’autoritat del corregidor o governador militar sobre els ajuntaments serà indiscutible:
els tutel.la i els dirigeix en aspectes tan diversos com la prohibició d’introduir farina en
mal estat, la prescripció de normes per a evitar abusos en el comerç de grans, la captura
51

Es tracta del molí de Coví/Alcovir/de Fernando, el d’en Coll i el de l’Almúnia.
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de ganduls i altra gent malentretenida, els preceptes religiosos d’obligat compliment, la
fidelitat dels estrangers residents, la prohibició d’usar armes blanques curtes, la il.licitud
d’algunes diversions públiques, la cacera de teuladins, els focs artificials, la desautorització
de disparar arcabussos i escopetes dins del poble, etc, tot per damunt de qualsevol privilegi
específic local.

Pedra calcària esculpida amb l’escut d’Ondara, de 1767, originalment encastada en la cara
sud de l’àntic pont sobre l’Alberca.

Simultàniament a aquests canvis, es manté un altre ens territorial antic, el marquesat
de Dénia, que integren els mateixos nuclis poblacionals de sempre, al cap del qual se situa
el marqués d’aquella ciutat i, com a representant d’aquest, un governador polític, que
ostenta l’autoritat judicial suprema a tota la demarcació: a la Cort de Dénia es jutjaran
casos, com els que van afectar el 1716 als germans Joan i Pere Sapena, “[…] por haber
hurtado varios carneros”; a Joan Salort, el 1719, “[…] por haber desflorado a Hipolita
Miralles, de la misma vecindad”; a Joan Prieto, 1756, “[…] por haber herido a un hombre
en el Hospital de la villa de Ondara”, els expedients processals dels quals es troben en
l’Archivo de la Casa de Medinaceli, Sevilla, si bé en contínua disputa i oposició amb alguns
senyors del marquesat, contraris a l’assumpció de competències exclusives en matèria
judicial de què fruïen els ducs de Medinaceli, entre ells el d’Ondara, on el 1768 la senyoria
reivindicava la jurisdicció suprema, criminal i el mer i mixt imperi 52.
52

GRAU ESCRIHUELA, Antoni F.: op. cit., ps. 38 i 181.
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Respecte dels límits territorials del poble en el segle XVIII, interessa ressaltar una
iniciativa que va ajudar a reforçar i validar definitivament el que hem vingut denominant,
fins ara, com el terme particular d’Ondara, i que hem d’entendre com “[…] las tierras
que posehen sus vezinos y están más inmediatas a la villa”, l’antecedent més pròxim del
terme municipal modern, un concepte que apareix amb freqüència des del segle XIV, i
que ja el 1717 era una realitat tangible 53, en virtut de l’acte d’amollonament del terme
particular de Dénia realitzat el 1735, novament ratificat en els anys 1736 i 1766 amb tots
els termes particulars de les poblacions veïnes 54 pertanyents al terme general de Dénia,
operació amb la qual es pretenia salvaguardar la integritar territorial del terme particular
de Dénia.
L’acte d’amollonament de 1735 entre Dénia i Ondara es va efectuar l’1 de desembre
per pèrits agrimensors sobre el propi terreny i sense cap incidència per les dues parts.
Assistiren, en nom del duc de Medinaceli i marqués de Dénia, D. Pedro Gaytán, procurador
del primer, i En Joan Gil, governador de la vila d’Ondara, en representació de l’almirall,
el marqués d’Ariza, autoritzat per poders per Pere Josep Morant, escrivà de l’Ajuntament
d’Ondara i de l’almirall, i, finalment, Pere Pastor, síndic d’Ondara. Les fites entre les terres
d’Ondara i Dénia, de sempre havien seguit elements físics permanents. Així, els límits
d’ambdós termes particulars va quedar establerta en una línia que arrancava a l’extrem
sud del terme particular del Verger, i seguia pel camí de Xàbia, que servia de fita; després,
hi continuava pel barranc de l’Alberca, fins on aquest s’uneix amb el barranc del Murtar
(avui, de Fusta), en el lloc anomenat la Punta del barranc del Murtar o del molí d’en Coll;
tot seguit, hi seguia pel barranc del Murtar fins arribar al pont de Fusta, on la divisòria
prosseguia per una aigüera subsidiària del barranc, l’Aigualós, fins arribar al terme de
Pedreguer, en unes fites que el temps no ha modificat.
En aquest context, cal situar algunes reivindicacions de municipis del marquesat,
sotmesos tradicionalment a l’òrbita jurisdiccional de la ciutat de Dénia, per a obtenir
alguns drets i privilegis, tot aprofitant el seu decaïment general. El 1724, l’alcalde i els
regidors de l’Ajuntament de Dénia dirigeixen una carta al duc de Medinaceli mostrant la
seua impotència pel moviment emancipador dels pobles de la demarcació: “[…] todos los
lugares circunvezinos se atreven a quererle despojar de sus más justos y devidos derechos”
55
. Aquest temor quedaria palés també en 1766, quan els procuradors del duc, després de
consignar que “en Ondara hay un lugar derruido, Viñals”, es denuncia que “[…] como
el resto de lugares del marquesado se ha extendido por la parte que les ha proporcionado
su codizia y interés de sus señores, propasándose a conzeder establecimientos de terrenos
incultos para fabricar en lo que es término general de Denia”, citant com a exemple la
instància formulada contra els veïns d’Ondara, “[…] Francisco Flores de Bruno, Esteban
Carpi y Onofre Cabrera, por usurpación de cauze y aguas de la azequia del Vergel” 56. Una
ARV: Mapes i plànols 255, Escrivanies de Cambra, any 1717, exp. 115, fulls 14-17.
TORRES FAUS Francesc: Les divisions territorials de la Marina, Institut de Cultura Juan GilAlbert, 1998, p. 115. ��������������������������������������������������������������������
També, a l’Arxiu Municipal de Dénia, Sèrie Governació, lligall 395.
55
MIRALLES I CEBRIÀ Robert: Guerra i població a la Marina Alta. 1700-1720, 1r Congrés
d’Estudis de la Marina Alta, 1978, p. 235.
56
Visita senyorial al marquesat de Dénia (1766), edició a cura de Joan ROMERO i Antoni GRAU,
53
54
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dada curiosa és la notícia recollida pel Cens d’Aranda (1768), on es consigna que Ondara
“confina con la Almadrava del Molinell”, una apreciació que cal traduir com que les terres
propietat d’ondarencs aplegaven fins la mar, la qual cosa no resulta gens estranya si tenim
en compte que ja els musulmans d’Ondara tenien terres al Palmar de Dénia a primeries
del segle XV.
Pel que fa a l’administració municipal, Felip V, en acabar la guerra que el dugué a
coronar-se rei d’Espanya, va eliminar l’organització secular dels consells i les universitats
valencianes, traslladant l’esquema organitzatiu municipal castellà al nostre país. L’Ordre
Reial de 8 d’octubre de 1709 va resoldre establir “[…] en las ciudades, villas y lugares
de ese Reino de Valencia las leyes, estilos, práctica y gobierno político de Castilla por el
delito de rebelión que cometieron”. En lloc d’una universitat, del consell, del justícia i dels
jurats, sorgiren l’ajuntament, l’alcalde (en el nostre cas, ordinari) i els regidors, per bé que,
per exemple, la denominació foral de jurat es mantingué viva a Ondara, simultàniament
i esporàdica a la de regidor, com a mínim fins el 1760; el síndic passaria a denominar-se
procurador síndico general, i el terme batle perviurà fins el 1720, moment en què canvia
el nom pel de governador, amb les mateixes funcions que abans. Les atribucions dels
municipis minven progressivament en favor de la Corona i passen a ser fiscalitzades pel
corregidor, amb seu a la ciutat de Dénia, limitant-se a certs aspectes de la policia urbana i
a l’administració dels béns de propis i les rendes, cada vegada més precàries.

Escut d’Ondara, segons El Atlante Español, de B. Espinalt (1786).
Universitat de València, 2005, ps. 147 i següents. La iniciativa d’amollonar els termes particulars
del marquesat afectà també “...el lugar de Pamies, propio de Don Francisco Xabier Vives, residente
en Yndias”, que abans hi pertanyia a Joseph de Bertís y Ontañón, capità general de la nova Biscaia
de les Índies.
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En els llocs de jurisdicció senyorial, com el nostre, si bé l’Ajuntament disfrutava de
més llibertat en l’elecció dels regidors i l’alcalde que a les viles reials, aquests continuaven
sent nomenats, en última instància, per la senyoria, llevat del període comprés entre el
final de la Guerra de Successió i 1723, en què les designacions les feren les autoritats
militars. Les propostes de les diferents candidatures municipals es feien al desembre de
cada any per l’òrgan cessant, de forma binària, mitjançant la presentació de ternes per
cada un dels càrrecs a elegir. La tria la feia el governador, amb el vist-i-plau del marqués
d’Ariza. La introducció del model castellà i les noves directrius centralitzadores van afectar
l’autonomia municipal de l’època foral, en retallar les seues competències i facilitar l’accés
als càrrecs públics únicament als membres de l’oligarquia local.
La reforma introduïda per la Corona el 1766, motivada per l’escassesa de blat
i els moviments de protesta que açò va provocar a tota la península, introduirà noves
figures elegides democràticament, contribuint a canviar lleument el funcionament dels
ajuntaments, com vorem.
L’òrgan màxim de decisió, el Consell, es mantingué durant algun temps amb aquesta
denominació. Aquesta era la seua composició el 1735, reunida a la Sala capitular per
tractar sobre l’amollonament de Dénia i Ondara:
Governador del marqués: En Joan Gil i Gavilà (*)
Alcalde ordinari: Pere Francés
Tinent d’alcalde: Alexandre Soldevila
Regidor major: el Dr. Francesc Giner, advocat

Plafó del benefici de Vicent Planes, a l’església parroquial.
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Regidor menor: Jaume Barber
Síndic procurador: Josep Pastor
Escrivà públic (secretari): Pere Josep Morant
(*) En Joan Gil i Gavilà fou abans que governador del marqués, arrendador del
senyoriu de la vila el 1729 i artifex de la construcció de l’Hospital de pobres i transeünts
del poble. Procuradors dels Ariza en els seus senyorius valencians també ho foren Mossén
Antoni Planes, prevere (‘cristià facultat per exercir el ministeri eclesial en una comunitat
de creients’; era el titular del benefici de la Perxa de la parròquia d’Ondara, en l’interior de
la qual figura una placa de l’època amb el nom de son pare, de qui va heretar el benefici),
o Josep Borja i Xaló el 1767. Abans, ho havia estat Francesc Morant entre 1708 i 1720.
Els càrrecs municipals de més rang i les funcions que hi exercien eren els següents:
a) L’alcalde ordinari: aquesta figura ostentava la presidència municipal en nom del
marqués d’Ariza durant el termini d’un any i fiscalitzava la labor dels jurats o regidors.
Segons resa en alguna documentació municipal, a les acaballes del segle fruïa d’un salari
de 6 lliures anuals; entre altres, hi ocuparen l’alcaldia les següents persones:

Alcaldes ordinaris
Vicent Salort
Vicent Giner
Francesc Carpi
Francesc Morant

Guillem Gavilà

Mateu Mestre
Josep Pastor
Tomàs Giner
Pere Francés
Sebastià Piera
Francesc Pastor
Jaume Miralles
Vicent Mur
Gregori Giner

Any
1716
1717
1718
1726
1729. A més d’alcalde, hi feia
de recaptador i vigilant “[…]
para cobrar las paradas de la
feria y cuidar de la quietud y
sosiego de la feria, assí de dia
como de noche”, labor per la
que va cobrar 6 lliures.
1738
1740
1744
1745
1746
1748
1751
1759
1763. Escrivà
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Francesc Barber
Francesc Giner
Diego Lluzar
Bertomeu Pastor
Josep Cascant
Joaquim Giner
Vicent Gadea
Blai Giner
Bautista Giner
Matías Ferrando
Maximilià Pastor
Carles Planes
Roc Mestre
Francesc Sendra
Baptista Giner
Josep Pastor
Maties Ferrando
Vicent Mestre
Jaume Morell

1765
1767. Advocat
1769
1770
1775 1
1778
1779
1780
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

b) Els regidors: en número de dos, el major o degà i el menor, i amb una duració de
mandat d’un any, els regidors s’ocupaven del govern polític i econòmic del municipi, el
proveïment de productes bàsics per al poble i la policia i l’administració de les rendes
municipals. El regidor major era l’encarregat de proposar els diferents assumptes en una
mena de ple corporatiu que es reunia a la Sala capitular, a més de representar el comú,
ordenar els pagaments i d’assumir el càrrec de clavari o dipositari de les rendes municipals
i ordenar els pagaments, responsabilitats per les quals percebia un sou anual de 4 lliures;
el regidor menor en cobrava 2.

Jurats/Regidor majors (*)
Francesc Piera i Roc Gavilà
Francesc Sendra
Vicent Giner
Miquel Ferrando
Vicent Giner de Blai
Francesc Giner

Any
1717
1719
1720
1723
1729
1730
313

CAPITOL 7.indd 313

16/4/13 16:12:02

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

Jaume Gavilà
Antoni Gil
Vicent Giner de Blai
Francesc Morant de Miquel
Vicent Giner de Blai
Mateu Mestre
Pere Sendra
Blai Giner
Mateu Mestre
Josep Sánchez, Blai Giner i Joan Peris
Vicent Giner i Sebastià Peris
Josep Giner
Blai Miralles
Ferran Giner
Pau Gayà
Crisòstom Bosch
Josep Iñareta
Pasqual Pastor
Tomàs Maricón
Josep Pastor
Alexandre Soldevila
Josep Gayà

1731
1732 i 1733
1734
1738
1740
1744
1745
1746
1758
1759
1767
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

Jurats/Regidor menors (**)
Francesc Sendra
Miquel Joan Morant
Miquel Barber
Gaspar Gavilà
Francesc Pastor
Pere Francés
Pere Sendra
Maties Gil
Sebastià Piera
Antoni Gil
Tomàs Morant
Jaume Barber
Esteve Giner
Blai Giner
Josep Giner
Vicent Mur

1702
1703
1705
1707
1721
1724
1729
1731
1732
1733
1734
1735
1738
1740
1744
1745

Any
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Joan Estarca
Francesc Bosch
Vicent Gavilà
Tomàs Giner, Guillem Gavilà, Miquel
Ferrando, Pere Cendra i Vicent Trilles
Pere Bolufer
Jaume Pérez
Tomàs Maricón
Francesc Carpi
Josep Sánchez
Alexandre Soldevila
Josep Iñareta
Jaume Company
Jaume Soler
Josep Iñareta
Josep Pastor

1746
1752. Qualificat com el ciutadà
“mas acomodado de esta villa,
con criados”.
1758
1767
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

(*) i (**) Ambdós denominacions, la foral i la borbònica, s’empraren indistintament
fins ben entrat el segle, quan la primera acabà imposant-se sobre la segona.
L’escrivà reial: hereu funcional, en part, del justícia de l’època foral
denominació que perdura fins el 1730-, duia el jutjat local i la secretaria de l’Auntament.
Blai Giner fou justícia el 1705; Vicent Vives, el 1721; Vicent Giner, el 1729; Pere Josep
Morant, ja amb el nom d’escrivà del rei, entre 1729 i 1744, i també el 1765; Josep
Giner, el 1744; Francesc Giner, el 1744; Francesc Vicent Giner, el 1768; Josep Puig, el
1776; Vicent Giner, el 1777; Vicent Herrero, el 1780, i Gregori Giner, que s’hi intitulava
“Escribano del rey Nuestro Señor y de los Juzgados y Ayuntamiento de la villa de Ondara”,
des de 1775, com a mínim, fins més allà del nou segle.
El síndic procurador general: mantenia la mateixa funció que hi exercia el síndic
durant l’època foral, és a dir, representar la vila davant els tribunals. Càrrec d’elecció
municipal des de 1735, adopta el nom de procurador síndic en el transcurs del regnat de
Carles III. Ocuparen el càrrec Francesc Piera, Pere Gay i Batiste Buigues, el 1717; Pere
Francés, el 1727; Maties Soldevila i Francesc Giner, el 1729 i el 1759; Josep Pastor, el
1735; el Dr. Gregori Giner, el 1767; Jaume Pérez, el 1798, i Francesc Sendra, el 1799.
A més d’aquests personatges públics, i per a prevenir el desabastiment d’aliments i
assegurar la llibertat del comerç, el rei Carles III decretà el 5 de maig de 1766 l’Auto
Acordado, instituint els càrrecs de diputats del comú, en número de dos i d’elecció
universal, amb capacitat de vot en la Junta de Propis i Arbitris municipals des de 1767,
i la missió de solucionar els problemes de proveïment de cereals en els pobles amb una
població inferior als 2.000 habitants, com Ondara. Diego Lluzar fou diputat del comú
el 1766; Diego Grustán, el 1767; Josep Iñareta i Pedro Lago, el 1790; Pedro Lago i
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Josep Marí, el 1791; Josep Sánchez, el 1792; Maties Ferrando i Marià Soldevila, el 1793;
Francesc Carpi i Josep Sánchez, el 1794; Carles Planes i Jaume Company, el 1795, i Josep
Sánchez, el 1796. El segon càrrec de nova creació, el síndic personer, era elegit igualment
per la totalitat dels veïns i tenia com a missió vigilar els cabals municipals o Béns de propis
i les obres públiques. A diferència dels primers, que tenien vot en els assumptes de la
seua competència i podien participar en les sessions capitulars, el segon sols tenia veu per
demanar o proposar el que més convenia en matèria d’abastiment, policia, etc. Jaume
Soler i Vicent Peris ostentaren aquest càrrec el 1794 i el 1797, respectivament.
L’aparició d’aquestes noves figures en l’organigrama políticoadministratiu del municipi
fou aprofitada per a entaular una ferotge oposició antifeudal contra els monopolis senyorials,
mitjançant la presentació de demandes 57. Els monopolis sobre la botiga de queviures, la
taverna i la fleca o forn, que explotava l’arrendador dels drets dominicals, Valerià Martí,
només permetien als veïns de comprar o vendre lliurement els seus productes en el mercat
dels dissabtes; però açò no era suficient per al regidor Diego Lluçar, que aconseguí de
l’Ajuntament l’emissió d’un bàndol el 4 d’octubre de 1766, on s’informava que qualsevol
veí, ja fóra del poble o foraster, podia fer servir sa casa per prendre piedra y precio, és a
dir, comprar i vendre pa i qualsevol altra vitualla sense cap impediment. L’objectiu era
obstruir i arruïnar els monopolis del senyor. Davant l’actitud del regidor Lluçar, ben
secundat per la totalitat dels seus companys de corporació, el marqués d’Ariza i Guadalest
es va dirigir a la Real Audiencia per reclamar que “[…] bajo la pena que se estimare
conveniente, se exigirá de los propios a los capitulares se pongan las cosas al estado que
tenían”. El 26 de novembre, el Real Acuerdo declarà “[…] por nulo y atentado el acuerdo
del consejo, justicia y regimiento de la villa de Ondara [...] y se repone el estado de las
regalías de tienda, panadería y demás al estado que tenían en dicho día quatro de octubre
[...] y se condena en las costas a todos los regidores capitulares” 58. Al remat, els privilegis
senyorials no van sofrir cap alteració, amb la complicitat de la Real Audiencia, valedora de
l’ordre establert, però el front antifeudal cada vegada era més sòlid i nombrós.
S’ha escrit que la concessió del títol formal de vila a Ondara fou una gràcia del primer
Borbó, Felip V, però el privilegi, de moment, no apareix enlloc, malgrat haver-se practicat
abundants indagacions. El que resulta innegable és que Ondara ja era reconeguda com
a vila durant el regnat dels Àustries i inclús abans, en documents que abracen els segles
XVI i XVII (1513, 1563, 1572, 1610, 1611, 1619, 1690, etc), considerant estrany i
contradictori que aquest títol fóra concedit per premiar una població que s’havia decantat
amb entusiasme pels enemics del candidat francés. Qui sí es va alinear amb Felip V fou
el marqués d’Ariza i senyor d’Ondara, a qui en gratitud va nomenar dues vegades Gran
d’Espanya.
L’escut de la vila, idèntic a l’actual, apareix per primera vegada explicat i il.lustrat en
SASTRE REUS, Maria José: La lluita pel poder municipal: Pego a la segona meitat del segle XVIII,
Revista Aguaits, n. 12, 1996, p. 50, i GIMÉNEZ CHORNET, Vicent: Disputes del comú i síndic
personer: lluita antifeudal (1766-1769), Revista Estudis, n. 11, 1984, Universitat de València, Departament d’Història Moderna, ps. 83-94. La font documental es troba a ARV, Reial, Registros
1875, any 1766, ps. 657-679.
58
Ibidem.
57
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1786, concretament en El Atlante Español d’Espinalt, tot i que és anterior (1767) el que
presideix el saló de plens de l’Ajuntament, llaurat en pedra calcària de Segària. En l’obra
citada, Espinalt explica les seues característiques: “La Villa tiene como Armas, en Campo
de azur, un gran Castillo con tres Torres, del modo que están demostradas en la estampa
segunda número veinte y uno del Tomo VIII.”
Respecte a l’existència d’una hipotètica bandera de la vila, seguim les sàvies paraules
de l’insigne erudit Pere Maria Orts i Bosc 59: “Per a la millor organització de les milícies
urbanes o efectives, el Regne de València es va dividir en partits. L’organització d’aquests,
vigents fins a l’any 1707, va ser la que segueix, pel que fa a les ciutats i viles: València
[...], Dénia, Oliva, Gandia, Benissa i ONDARA [...] En total, eren 7720 homes. Les
milícies, sota el comandament de llurs capitans, actuaven convocades pel rei en accions
de socors i urgència. Per lògica militar, quan el rei convocava les milícies i feia eixir la
senyera, aquesta és la que anava al davant de l’exèrcit, peró les distintes unitats havien
de dur banderes diferents a fi d’indicar on era qui les comandava [...] Aquest és l’origen
de les banderes de Gandia, Dénia [...], és a dir, les banderes de camp, de les quals tants
testimonis hi ha als textos”. D’acord amb açò, Ondara devia tenir la seua bandera de camp,
amb unes característiques que, d’existir, ens en són desconegudes i que, com a mínim,
va ser utilitzada fins la Guerra de Successió. Al llarg del segle XVIII, les antigues milícies
efectives que tenien a càrrec seu la defensa del Regne varen ser convertides en milícies
urbanes; després, adoptaren el nom de Milicias provinciales, amb una major disciplina i
una organització militar més eficient.

Penúria municipal
Si alguna cosa unia a tots els ajuntaments de l’antic règim, era la pobresa de recursos.
Els anomenats Béns de propis constituïen els únics ingressos del Càrrec o estat d’ingressos
del pressupost municipal. Aquests béns patrimonials estaven formats pels monopolis
comunals, és a dir, els béns, propietats i serveis privatius que podien ser arrendats o
sortejats a canvi d’un cànon anual, amb els ingressos obtinguts dels quals s’atenien les
despeses corrents i el funcionament del municipi amb grans dificultats.
Amb l’objectiu de centralitzar les hisendes locals i posar límit a les pràctiques corruptes
de les oligarquies locals, la Corona va assumir el 1738 la gestió dels Béns de propis, sent
reintegrats novament als pobles el 1760 -malgrat açò, un 9,5% del producte d’aquests
s’ingressava en les arques reials-, en virtut de diverses normes dictades pel rei Ferran VI,
amb el permanent i estricte control del Consejo de Castilla i la Contaduria de Propios, a
través d’un nou órgan, la Junta Local de propis, integrada per l’alcalde, el regidor major,
el síndic procurador, el diputat personer i, a partir de 1767, un diputat del comú, per tal
d’impedir “todo monopolio y mala versación” dels recursos locals. No sembla que la Junta
suscitara un gran entusiasme entre els veïns, si atenem les paraules de Gregori Giner que,
en referir-se als membres que l’integraven el 1761 i 1762, afirmava que “[…] son rústicos
ORTS i BOSCH, Pere Maria: Història de la Senyera al País Valencià, Ed. Tres i Quatre, 1979,
p. 81.
59
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labradores e ignorantes en estos asumptos, por lo que unicamente nos governamos por
nuestros Escrivanos.” Curiosament, açò ho deia un escrivà.
Els ingressos procedents dels Béns de propis 60, en un any arreu del període 1760-80,
ascendien al voltant de 355 lliures. Els conceptes eren els següents:
- la Fira 61....................................................................150 lliures
- l’arrendament del forn 62...........................................53 lliures i 10 sous
- el pasturatge al Bovalar o piló 63................................100 lliures
�������
- la venda d’herba 64....................................................9 lliures
�������
- el pes i la mesura.......................................................15 lliures
�������
- la botiga d’alimentació..............................................10 lliures
- l’arrendament d’una casa...........................................5 lliures
- les dos eres de batre...................................................10 lliures
- la pensió d’un cens....................................................2 lliures i 10 sous
Amb el producte dels Béns de propis, l’Ajuntament d’Ondara satisfeia 296 lliures
i 18 sous per atendre les següents despeses, que conformaven la despesa o Data: el
personal municipal, les festivitats religioses, la contribució a la hisenda pública, els censos
emfitèutics del marqués d’Ariza, les veredes (avisos i ordes provinents del corregidor) i les
obres públics:
- a l’alcalde i els regidors..............................................12 lliures
Libro de cuentas de propios 1760-1776, informe investigador de 1780, Arxiu Municipal
d’Ondara.
61
El producte de les parades de las Fira variava poc d’un any per al següent.
62
D’acord amb el testimoni de Gregori Giner, escrivà públic municipal, de març de 1780, “[…]
En las Partidas de propios que dise goza esta Villa, no se encuentra ninguna que se diga tienda
o Panadería [...] cuando esta regalía nunca la gozó, ni debe gozarla este Común, por haver sido
siempre y ser actualmente del Patrimonio y Mayorazgo del Exmo. Sr. Almirante de Aragón, dueño
y Señor Directo de la villa [...] sí posehe esta Villa el propio del Almodín, o derecho de vender
harina de tiempo inmemorial, sin que la villa tenga título perpetuo, ni temporal, por los motivos
referidos de la guerra”, en clara referència a la Guerra de Successió, que destruí gran part de l’arxiu
municipal. Cal dir que la relació dels monopolis públics en 1730 incloïa els arrendaments per a la
venda d’aiguardent i de carn, sent el més important el de les parades de la Fira, concepte pel que
ja s’ingressaven 153 lliures.
63
El piló o herbatge era el privilegi exclusiu que tenia l’adjudicatari d’abastir de carn a la població,
per pasturar els ramats en una part del terme, el Bovalar. El preu de la concessió tampoc no hi
variava.
64
La parada de venda d’herba no excloïa el dret dels llauradors a vendre lliurement la seua. El
preu de la concessió variava, perquè se subhastava tots els anys.
60
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- al dipositari de fons...................................................5 lliures i 5 sous
- a l’escrivà..................................................................20 lliures
- al pregoner................................................................20 lliures
- a la granadora de l’església.........................................2 lliures
- al rellotger.....................................................................2 lliures i 10 sous
- al mestre de Gramàtica..................................................40 lliures
- al metge........................................................................25 lliures
- al cirurgià......................................................................16 lliures
- al dolçainer...................................................................5 lliures
- al predicador de Quaresma............................................16 lliures
- les palmes del Diumenge de Rams................................1 lliures i 10 sous
- la cera del monument...................................................7 lliures
- els sermons....................................................................6 lliures
- els coets de la festa........................................................15 lliures
- el manteniment del pont de la vila................................6 lliures
- la fusta per als firers.......................................................25 lliures
- la música per a la festa de Santa Anna...........................1 lliures i 4 sous
- les veredes, el paper, els segells i altres............................20 lliures
- les pensions de 2 censos................................................41 lliures i 2 sous
- per satisfer els censos de la senyoria...............................25 lliures i 12 sous
- al rector i beneficiats de la parròquia per les
���������������
festivitats
de Sant Vicent, Corpus, ���������������������������
Santa Anna i Sant Cristòfol.......7 lliures i 15 sous
De vegades, un dispendi incloïa conceptes ben singulars, com ara els de pagar la carn
que consumia el capellà Vicent Oltra, o el que es va fer al Nadal de 1729 per obsequiar
els regidors amb aliments o “[…] para un regalito que se le hizo al Inspector por haber
logrado espera para el pago del quartel en unos pollos y biscochos.”
Els ingressos dels Béns de propis de 1790, amb 367 lliures i 1 sou de recaptació,
incorporaren alguns elements recaptatoris nous, com l’arrendament de l’almodí, el pallús
de les eres i l’administració del tabac.
Els censos que el marqués d’Ariza tenia carregats sobre els immobles ocupats per
l’Ajuntament, li suposaven a les arques municipals un cost inalterable de 29 lliures i
12 sous a l’any, i eren abonats directament a l’arrendador dels drets dominicals, Antoni
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Canyamàs Carrió 65. Estos censos emfitèutics corresponien a les cases i els terrenys que
albergaven antics monopolis explotats per l’administració senyorial, com el forn -en clara
disputa amb el marqués que, al seu juí, havia estat usurpat il.legalment per l’Ajuntament-,
les eres de batre i el Bovalar o piló, però que ara ho eren pel propi municipi, que era qui
tenia la possessió o domini útil, junt amb altres monopolis i regalies senyorials que al llarg
del present segle s’havien incorporat al comú (les parades de la Fira, el pes i la mesura, la
botiga de queviures, etc).
En el camp de la fiscalitat, la derogació del règim fiscal foral suposà que el 1715
se substituïren els impostos que venien cobrant-se per un sòl, l’equivalente, el producte
del qual havia de ser igual a la recaptació de tots els anteriors, el qual s’hi mantingué
vigent fins el 1846. La Intendencia General, segons l’estimació calculada sobre la riquesa
patrimonial privada de cada municipi, assignava una quantitat que l’Ajuntament repartia
entre tots aquells que posseïen rendes i propietats dins del terme municipal, les quals
eren revisades per experts no vinculats a la població, per tal d’evitar el frau fiscal. A partir
de 1729, aquesta imposició es carregarà també sobre el consum, en concret, un 8% del
valor de totes les mercaderies. El 1716, any de la seua implantació a Ondara, l’impost
arribà al seu zenit recaptatori, amb una aportació extraordinària de 1.036 lliures. Les
protestes posteriors dels veïns rebaixarien la càrrega a 585 lliures el 1717, i a quantitats
que fluctuarien entre les 897 lliures el 1718, 966 el 1724, 92 el 1726 i les 224 lliures de
1732.
Però els gravàmens que havia de suportar la població local no es limitaven únicament
a l’equivalente. La pèrdua de la guerra i l’establiment de guarnicions militars a la Marina
obligà els pobles a costejar el seu manteniment: llenya per guisar i calfar-se, palla per als
animals, queviures per als soldats, etc; era l’anomenat dret de quarter, que a l’Ajuntament
d’Ondara li suposà un desembossament adicional de 900 lliures el 1720, 318 el 1722
o de 900 lliures el 1729. La sèrie completa dels comptes municipals entre 1790 i 1800
66
reflexa la dificultat econòmica de la hisenda local fins 1796 -escàs increment en els
ingressos, despeses superiors als ingressos en la mitat dels anys, balanç enganyosament
positiu en tots els exercicis, gràcies a l’alcance, una mena de romanent incorporat al
pressupost de 1790 que permet de finalitzar els exercicis amb superàvit pressupostari, etc, i la remuntada i posterior estabilització que experimenta en els darrers anys de segle.

Any
1790
1791

Càrrec
367
350

Data
290
267

+/- Any ant.
+891
+970

Balanç final
+970
+1.206

Antoni Canyamàs Carrió, amb una gran fortuna personal, era natural d’Oliva i amo de la finca la
Moia (Dénia). La seua posició solvent va fer que un fill seu, Blai Jeroni Canyamás Savalls (Ondara,
1780-1824) es maridara amb Lluïsa Bosch Polart, filla d’una de les grans fortunes del poble, la
formada per Francesc Lluís Bosch Piera i Mª Josepa Polart Marqués, i néta de Francesc Bosch,
membre de la primera generació dels Bosch que s’estableix a Ondara un poc abans de mitjans del
segle XVIII.
66
Comptes municipals de 1790 a 1800. Arxiu Diputació Provincial d’Alacant.
65
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1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799 4
1800

398
375
415
423
377
229
407
6.132
6.379

1.176 2
676
459
397
651 3
328
309
7.719
4.761

+1.206
+450
+490
+446
+503
+406
+328
+6.406
+4.819

+450
+490
+446
+503
+188
+307
+388
+4.819 5
+6,437 6

La Carxofa, la font
Entre les escasses competències municipals hi havia la prestació de diversos serveis
púbics i el manteniment dels edificis municipals, com “Dos días de Maestro para
componer por ensima la capilla del Castillo para Escuela”, “Para un trastallador para el
partidor” -punt d’on es derivava la conducció que abastia d’aigua la font del poble-, “Una
cerraja y llave para la puerta de la sala del trigo” –l’almodí-,��������������������������
�������������������������
“U�����������������������
n hombre para tapar la
Era”, “Un dia de Maestro para reparar el tejado del Orno y la del Portico nuevo” de la
plaça, etc, actuacions que es practicaren el 1729 i de les que s’hi conserven els manaments
de pagament. D����������������������������������������������������������������������������
’aquest mateix any hi ha una relació de factures de la reparació de què fou
objecte la presó municipal:���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
“De una puerta para la cárcel, 16 sueldos;��������������������
d������������������
e un día de obrar
un Maestro para asentar la puerta de la cárcel, 16 sueldos; de veinte clavos para la puerta,
5 sueldos; de una cerradura y llave para la puerta, 18 sueldos, y de un día de obrar un
peón para ayuda a assentar la puerta, 4 sueldos.”

Primer cano o partidor de la cava de Parri, d’on s’abastia la font de la Carxofa i l’abeurador
d’animals, mitjançant una conducció subterrània que recorria l’actual avinguda del general
Bosch.
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Detall de la Carxofa.

Igualment, l’Arxiu local atresora diferents documents comptables de 1790, relatius a
diferents reparacions en edificis públics i materials per a la prestació de serveis municipals:
“[…] 200 ladrillos para la acequia del bebedor que pasa por encima del puente, amasar
cal durante dos días, y trabajo del maestro de obras Vicente Vallés y varios peones, 1 libra,
15 sueldos y 4 dineros; 18 arrobas de yeso para reparar el tabique de la escuela, a cargo del
maestro de obras Josep Sapena, 12 sueldos y 4 dineros; 200 tejas para la casa del ministro
pregonero, 1 libra; ������������������������������������������������������������������������
2 cargas de yeso para tapar agujeros del horno de cocer pan, 5 sueldos;
2 docenas de tablones para la feria al maestro carpintero Josep Pastor, 6 libras; 1 medida
o medio celemín para medir la sal al mestre cerrajero Miguel Ferrando, 11 sueldos, y 1
arroba barnizada para medir el aceite destinado al medidor de la villa al maestro alfarero
Juan Miralles, 1 libra.
Però l’obra més emblemàtica dels darrers anys de segle i, segurament, de moltes
dècades, és la remodelació que afecta la font, que hui coneixem com de la Carxofa, en
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la que l’Ajuntament va invertir 300 lliures, una suma que representava la mitat dels
ingressos anuals i que va requerir de l’autorització prèvia del Consejo de Estado. El projecte,
denominat com de Construcción de cañería desde el Partidor hasta la Fuente de Agua Dulce
a la entrada de la población, va ser dirigit pel mestre d’obres Josep Moratal, de la Font d’en
Carròs, i executat pel mestre picapedrer Blai Mulet, del Poble Nou de Benitatxell, el qual
va percebre pels seus treballs la notable xifra de 102 lliures.

La font de la Carxofa.

L’obra va comptar amb la participació de molts veïns, mitjançant tandes de peonades
i el transport de materials: 904 canons de fang cuit, 7 almodins de calç, 3.000 taulells
gruixuts, 1 porta amb pany per al partidor d’aigües, 3 canons de bronze (dos per a la font
i un per al desguàs), 28 cabassos d’espart, 1 pila, el frontispici de pedra jaspi de color rosa
i 3 capitells per al remat de la font, que els ondarencs batejaren aviat, per la seua similitud,
amb el nom de Carxofa. L’obra va durar 36 dies i els jornals diaris es pagaren a raó d’1
lliura per al mestre director de l’obra, 12 sous per a l’obrer, 8 per a l’oficial i 6 sous per al
peó.

Millor quedar-se a casa
L’inici del sistema viari radial, model imposat per la monarquia borbònica a la xarxa
de comunicacions espanyol, comença a reflectir-se l’any 1720 quan es planifica un servei
de correus i es dibuixa un mapa de les carreteres de postes. Aquell model estelat va quedar
revalidat el 1761 per Campomanes en l’Itinerario Real de las Carreras de Postas. Pel que fa
al tram València-Dénia, amb parades a Cullera, Gandia i Dénia, aprofitava el camí reial

323

CAPITOL 7.indd 323

16/4/13 16:12:09

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Robert Miralles

ja preexistent 67, un simple camí carreter, més enllà del qual sols hi havia que camins de
ferradura (sendes). Les terres de la Marina no tenien camins carreters, llevat del ja esmentat
camí reial de València a Dénia, amb un ramal que partia del Verger i finalitzava a Ondara;
en algun cas, com ara la vila de Xàbia, l’accés marítim continuava sent el millor.

La torre de Carrals dominava l’antiga comunicació entre Ondara i Dénia.

En el mapa de Cavanilles (1795) només s’arreplega el camí de postes que unia València
i Dénia, passant per Almussafes i Gandia. A banda d’aquest, el botànic dóna notícia del
camí de ferradura Dénia-Xàbia-Benissa-Calp-Altea-Alacant.
Per contra, Castañeda 68, amb informació subministrada pel rector de Benissa, escriu
que “[…] Caminando de esta villa de Benissa por el camino Real que va a Valencia, a dos
leguas de distancia ai una villa que se llama Ondara de Denia”; a més, ressenya un pont
sobre l’Alberca, a l’entrada d’Ondara, i un altre sobre el Molinell (“Hai un sitio de una
PIQUERAS Juan i SANCHIS Carmen, L’Organització Històrica del Territori Valencià, COPUT,
Generalitat Valenciana, 1992, ps. 83-89.
68
CASTAÑEDA, op. cit., ps. 28, 33, 43, 110 i 127.
67
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Mapa de la comarca del botànic Cavanilles (1795).

Carta de sendes i camins de 1771-1779, de Relaciones Geográficas, topográficas e históricas del
Reino de Valencia, de V. Castañeda y Alcocer, on s’aprecien els camins que ixen d’Ondara: un,
cap al sud (Gata), i l’altre, cap a l’est (Dénia).
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grande asequia con un puente”), la qual cosa deixa entreveure que el pas del riu Girona
-que ell anomena del Verger-, entre Ondara i el Verger, s’havia d’efectuar pel mateix caixer
del riu. No són els únics testimonis: el r�����������������������������������������������
ector de Parcent informa que Ondara “tiene sus
caminos reales para su entrada”, informació ratificada pel capellà de Parcent (“tiene sus
caminos reales para su entrada”) i el rector del Ràfol de l’Almúnia, Francesc Català, qui
afirma que “para pasarle ay un puente de una arcada o un ojo”, dotat de baranes de pedra
i morter de calç (1798).
Sobre l’estat i les condicions dels camins, Castañeda destaca que “[...] todos estos
caminos son impracticables para las ruedas, a distinción del de Verger, Ondara, Denia,
Gata y Jabea que entran por la parte de Valencia al Molinell y bajan a los referidos lugares;
a los demás es impracticable y por aora solo corre la herradura”. En conseqüència, es pot
concloure que a les acaballes del segle XVIII, el camí d’accés a Ondara, des del Verger,
no era una senda sinó un camí carreter, amb les mateixes característiques que el camí
reial de Dénia a València. De Calp a Benissa ressalta que “el camino es un barranco y
muchas questas”, i de Teulada a Gata, que “se pasa por un camino muy estrecho, entre
dos montes”, la Garganta, ruta que rebia el pompós nom de Camino Real de Denia para
Alicante.

Per fi, l’església
L’any 1729 69 ocupa un lloc clau en la història vital de la parròquia. La data, que
figura gravada en una lloseta calcària encastada en la façana de la parròquia, ens retrotrau
probablement al final d’obra de la primera gran ampliació de l’església, tant en amplària,
entre metre i mig per l’esquerra i quasi dos metres per la dreta, i també en profunditat,
amb 5 m més, que va proporcionar a l’edifici, a més, una nova façana, un campanar més
alt, dos naus o corredors laterals, una nova ubicació de les capelles, altar nou, sagristia,
una decoració neoclàssica, pròpia del segle XVIII, etc, quasi cent-cinquanta anys després
d’erigir-se. Regia la parròquia aleshores el capellà Vicent Oltra. El cost parcial de l’obra,
en concret, “por la fábrica de la puerta de la iglesia”, de 170 lliures, fou sufragat a fons
perdut, per l’Ajuntament.
La construcció definitiva “[…] se situa entre mitgeres i amb una altura de cornisa
similar a la de les altres cases del carrer, circumstància que, unida a la inexistència d’una
plaça o espai públic en el seu front, fa que es tracte d’un temple poc habitual. La planta
és de creu llatina, sense creuer, i amb un braç afegit amb posterioritat, on es troba una
capella de la comunió per celebrar culte independent. La nau principal està coberta amb
volta de canó i rep la llum d’unes modestes finestres situades sobre les capelles laterals que,
alhora, es cobreixen amb voltes de canó perpendiculars a la de la nau central. Els elements
ornamentals són propis del llenguatge clàssic, amb dos ordes de pilastres i entaulament
corregut, on se centren els policromats. A la frontera destaca la porta d’accés, emmarcada
per dos pilastres que suporten un entaulament pla amb fris i cornises sobre les quals hi ha
HERNÁNDEZ GUARDIOLA Lorenzo: Historia de la Marina Alta, Tom II, p. 457, Institut
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta i diaris Levante i Información.

69
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una capelleta i un òcul. La torre, en un lateral, és de base quadrada, de tres cossos 70.”
En l’àmbit idiomàtic de l’administració parroquial, l’ús del valencià en els documents
interns va sofrir un canvi radical, a pitjor, si exceptuem les actes dels batejats i els difunts
de novembre de 1725 a desembre de 1727, i en les de casament, que es perllonguen fins
el gener de 1728, redactades en valencià, així com també els noms dels seus protagonistes.
Aleshores, era rector de la parròquia Vicent Oltra i Tudela i, ocasionalment, en absència
d’aquest, era el frare mínim Melcior Ayela qui se’n feia càrrec. Llevat d’aqueixos anys,
l’hegemonia del castellà és absoluta, malgrat que noms com Josef, Josepa, Joan o Joana,
continuaren escrivint-se en valencià fins ben entrat el segle. L’actitud patriòtica dels
religiosos esmentats, va tindre, probablement, una ràpida resposta per part de la jerarquia
religiosa; això explica, potser, que els mateixos rector i monjo mínim, sense cap explicació,
passen a redactar les actes en castellà des de primeries de 1728, un canvi que afectarà
al propi Dr. Vicent Oltra, que castellanitzarà el seu nom d’immediat. La introducció
obligatòria del castellà i la seua expansió en tots els àmbits oficials era ja, per eixes dates,

En aquesta imatge presa des del campanar, observem al fons i a l’esquerra el cos afegit al temple
primitiu, que li va proporcionar una major profunditat i nous espais (altar major, sagristia);
igualment, cal destacar els contraforts laterals.
Guía de Arquitectura de la provincia de Alicante, Gaspar JAEN i URBAN i altres, p. 219, Institut
de Cultura Juan Gil-Albert i Col.legi d’Arquitectes d’ Alacant, 1999.
70
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un fet irreversible al si de l’església valentina. Poc temps després, el 1744, l’arquebisbe
Mayoral donarà el colp d’estoc a la llengua del país amb la seua famosa instrucció pastoral
prohibint l’ús del valencià en les parròquies valencianes.
Els quinque libri de l’Arxiu Parroquial, que contenen la informació estadística del segle
XVIII són els que, tot seguit, s’indiquen:
1. Volum III: inclou els baptismes del 24-1-1701 al 4-5-1737, excepte els compresos
entre l’1-3-1709 al 30-12-1709 i els de l’1-2-1710 al 12-9-1710, que es troben registrats
en el volum II; les defuncions del 6-9-1700 al 7-12-1738, llevat de les de gener de 1700
al 5-9-1700 i tres actes de 1710, que consten en el volum II; els casaments del 7-2-1701
al 27-7-1738, exceptuats els del 31-1-1709 al 20-11-1709 i del 16-2-1710 al 8-10-1710,
i les confirmacions de 1733 (616 persones confirmades per D. Juan Francisco Navarro
Salvador y Gilabert, bisbe d’Albarrasí, autoritzat per l’arquebisbe de València, D. Andrés
de Orbe).
2. Volum IV: enregistra els baptismes compresos entre el 28-10-1738 i el 31-12-1762,
les defuncions del 3-1-1739 al 27-12-1762, els casaments del 24-11-1738 al 28-12-1762
i les confirmacions de 1738 (d’Ondara i Pamis, Orba i Benidoleig, el Verger, els Llocs,
la Rectoria, Pedreguer, Senija, Gata i Laguar, conjuntament), 1744 i 1758 (d’Ondara i
Pamis, Pedreguer, el Verger, els Llocs, Gata, Orba i Benidoleig, Xaló i Llíber, etc).
3. Volum V: recull els baptismes de 16-1-1781 a 28-12-1781, les defuncions de l’13-1763 al 29-12-1781, els casaments de l’1-1-1763 al 9-12-1781 i les confirmacions de

Mapa de l’arquebisbat de València, de Tomàs Vilanova (1761), on figuren Ondara i Pamis.
328

CAPITOL 7.indd 328

16/4/13 16:12:15

7. EL POBLE ES MOU (SEGLE XVIII)

1763 (213 confirmats d’Ondara i 11 de Pamis, a més d’altres pobles), 1762 (diferents
pobles) i 1772 (102 confirmats d’Ondara i 24 de Pamis, entre altres).
4. Volum VI: té anotats els baptismes de 4-1-1782 a 1800, les defuncions de l’1-11782 a 1800 i els casaments de l’11-2-1782 a 1800.
Aquestes són algunes de les curiositats que hem extret del buidat d’aquesta valuosa
documentació sagramental:
- El 1725 se celebren distintes cerimònies per la mort de l’almirall i senyor d’Ondara, el
marqués d’Ariza, Juan Antonio de Palafox y Centurión, el qual va ser soterrat al monestir
de Piedra, pròxim a Saragossa.
- El 29 d’agost de 1729 s’oficien exèquies pel duc de Parma, que va servir a la segona
dona de Felip V. L’arquebisbe de València, per manament reial, ordena que la “[…] muy
ilustre Villa disponga para los funerales un túmulo con un cojín negro, y sobre él, una
corona real y velas, conforme toca a la lealtad y a las personas reales.”
- El 10 de desembre de 1730 se celebren exèquies per “l’Exma. Sra. marquesa de
Ariza, dueña de Ondara”, vídua del marqués i, fins la seua mort, esposa de En Joan Gil,
governador seu al poble.

Els elements d’inspiració neoclàssica, que caracteritzen el segle XVIII,
dominen la decoració del temple.

- El 28 de setembre de 1737, Josep Pérez Clemente, rector de la parròquia, beneïx
“[…] las dos campanas que se han fabricado, la mayor baxo la invocación de Santa Anna y
la menor baxo la invocación de S. Christoval, guardando la forma del Ritual Valentino.”
- L’11 de novembre de 1756 mor En Joan Gil, sent soterrat al convent de Sant Nicolau
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de Bari del Convent, a València, parròquia de la qual era patró, amb hàbit de Sant Francesc
de Paula, és a dir, dels mínims d’Ondara.
- El 3 d’octubre de 1780 mor Josep Sánchez, el qual deixa per a la seua ànima “un
caballico o jaca propia.”
- El 6 de febrer de 1769 mor Josep Bosch, viudo de Josepa Maria Bolufer i germà de
Francesc i Vicent Bosch, considerat el llaurador més ric d’Ondara, el qual és soterrat a la
sepultura de Sant Joan Crisòstom, de la qual era propietari, deixant per a la seua ànima
300 lliures, 200 més destinades al convent de Sant Francesc de València, 300 al convent
de mínims d’Ondara, 200 a l’Hospital de Pobres, 50 a la Verge dels Desemparats de
València, 5 lliures i 4 diners als Llocs Sants de Jerusalem, 20 per fundar un aniversari a
celebrar cada dany el dia de la seua mort, 100 per als pobres vergonzantes d’Ondara, 1000
per celebrar una dobla anual en la festivitat de la Verge dels Desemparats, incloent missa,
sermó i processó amb la imatge que tenia a casa seua i, al migdia “[…] mesa franca para
todos los pobres que acudiesen a comer, según yo lo he practicado cada año.”
- El 29 de desembre de 1783, en l’acta de defunció de Francesca Maria Benavent,
apareix transcrita la primera missa a la Verge de la Soledat.

Portalada principal de l’església parroquial (1729).
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Aquests són els sacerdots que ocuparen la parroquia, com a rectors o vicaris, al llarg
del segle XVIII:
Dr. Joan Ganga (1693-1725)
Dr. Vicent Oltra Oltra i Tudela (1725-1728)
Dr. Josep Pérez Clemente (1734-1747)
Dr. Ferran Giner (1747)
Dr. Josep Català (1747-1756)
Dr. Juan B. Burgos (1756-1760, traslladat a Xulilla)
Dr. Josep Domínguez (1761-1787)
Dr. Francesc Mestre (1789-1811)
D’acord amb el Cens d’Aranda, la parròquia comptava el 1768 amb 2 beneficiats,
2 sagristans i el rector. A l’igual que en el segle XVII, no era infreqüent que la plaça de
rector estiguera vacant; en aquest cas, o quan el seu titular es trobava fora del poble, eren
normalment els����������������������������������������������������������������������
monjos franciscans del convent i, en menor mesura, els ecònoms i els
beneficiats, qui se’n feien càrrec de la situació.
Aquestes eren les capelles i els vasos de l’església i el convent 71:
a) A l’església de Santa Anna hi havia les capelles amb les imatges de Sant Pere Apòstol
(propietat del veí Carles Planes), Sant Joan Crisòstom (propietat de Josep Bosch), Sant
Vicent Màrtir, Sant Antoni Abad�������������������������������������������������������
, Sant Cristòfol, Sant Josep, Sant Nicolau, la Mare de
Déu dels Desemparats, la Verge del Carme i la Verge del Roser, a més d�������������������
el v���������������
asos o fossars
de la Mare de Déu del Roser, de gran acceptació popular, i del fossar de les Ànimes.
b) Al convent de la Puríssima Concepció hi havia les capelles amb les imatges de la
Verge de la Soledat (propietat de la marquesa de Guadalest), la Puríssima, Sant Francesc
de Paula, Sant Francesc d’Assís, Sant Francesc Xavier i Sant Lluís, i diferents vasos
particulars.
Pel que fa als llocs d’enterrament dels ondarencs, cal dir que, després de dos segles,
el costum d’inhumar els cossos i els albats en els vasos o fossars de la parròquia, el
convent i l’esglesieta de Pamis, tenia els dies comptats. En efecte, cap al
����������������
1780, el rei
Carlos III ordena, per primera vegada, “que nadie se enterrase en las Iglesias, sino en
Cementerios”, disposició de la qual quedaven exempts els religiosos i les persones amb
recursos econòmics, (el 1788, encara és soterrat davalls delpresbiteri el sacerdot Josep
Domínguez), una mesura que encara tardaria alguns anys a implantar-se. La falta d’espai
i raons sanitàries decantaren el manament reial cap a instal.lacions mortuòries externes a
les poblacions.
Cal ressenyar, per últim, la participació del rector d’Ondara i Pamis, Josep Domínguez,
en la reclamació formulada el 1767 (estimada el 1770) pel vicari perpetu de Dénia,
a resultes de l’expulsió dels jesuïtes d’Espanya, juntament amb els rectors del Verger,
Pedreguer, Beniarbeig i el Ràfol d’Almúnia, per recuperar el fruit de les primícies que, per
butlla promulgada pel papa Pau III el 1544, anaven destinades “[…] a la manutencion del
GAVILÀ PERELLÓ Joan: Sabía Ud?... Datos para la Historia de Nuestra Villa, Llibre de Festes
de la Soledat, 1998, p. 42, i AHN, Causa General, exp. 1395.
71
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L’escultura de Santa Anna, expatrona d’Ondara i titular de la parròquia,
amb el Jesuset, presideix la portalada principal del temple.

Colegio y mantenimiento de los neophitos de dichos pueblos, enseñandoles Latinidad y
estudios mayores”, fundat pel duc de Gandia, Sant Francesc de Borja 72, en aquesta mateixa
ciutat, i que rendaven 480 lliures anuals.

Un inquisidor de l’idioma
La visita pastoral a Ondara i el seu annex de Pamis (1744) d’Andrés Mayoral,
l’arquebisbe de València que va prohibir l’ús del valencià en l’àmbit eclesial, va ser realitzada
en virtut de les constitucions sinodals fetes per l’arquebisbe Urbina el 1657, sent rector de
la parròquia de Santa Anna el prevere Josep Pérez Clemente. La cita tenia com a objecte
conéixer detalladament l’estat de la parròquia en el transcurs d’una estada de dos dies, el
fruit de la qual va quedar recollida en un manuscrit de 82 folis redactat en castellà. El
document en qüestió, ofereix una interessant visió de l’església d’Ondara de mitjans del
segle XVIII i una informació de gran valor relacionada amb els següents aspectes:
a) Els ingressos del rector: el seu titular obtenia una renda anual de 119 lliures, 4
d’elles satisfetes per l’Ajuntament, en atenció a la celebració de processons i altres serveis
72

ARV: Clero, lligall n. 156, caixa 384.
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Plafó ceràmic de Santa Bàrbera, protectora de les tronades (segona meitat del segle XVIII, carrer
Virtuts), mostra de religiositat popular i de creença en els poders divins per a la protecció dels
fruits i la renda agrícola, simbolitzada en l’escut del poble.

religiosos; per contra, 100 lliures eren ingressades en les arques de l’arquebisbat. A açò
s’afegirà el producte derivat de les primícies a partir de la promulgació d’un decret del
Consejo Extraordinario de 12 de maig de 1770, data en què les obligacions del censal que
els jesuïtes tenien a Ondara passaran a girar-se a l’Estat 73.
b) Les obligacions del rector: consistien a celebrar els oficis religiosos a Ondara i
Pamis els dies festius, cantar les maitines de Nadal i Divendres Sant, cantar la Passió el
Diumenge de Rams i el Divendres Sant, celebrar processons els dies de la Resurrecció i
el Corpus, etc.
c) Els beneficiats perpetus:
- El benefici de Santa Maria Magdalena: fundat per Pelegrí de Rocados, senyor que fou
d’Ondara en el segle XIV, i que en el moment de la visita era regentat per Antoni Planes,
amb una renda de 32 lliures i 6 sous. Tenia com a obligació la celebració de 45 misses a
l’any, a benefici de l’ànima del fundador, Vicent Planes.
IVARS CERVERA, Joan: Revista Aguaits, n. 4, Primavera-Hivern 90, p. 26, Institut d’Estudis
Comarcals de la Marina Alta.

73
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- El benefici de la Mare de Déu del Roser: fundat pel notari Vicent Giner a finals del
segle XVII, aleshores n’era el seu titular el seu fill Ferran Giner, amb una renda de 30
lliures i l’obligació de celebrar 25 misses a Ondara, i dos més a Pamis, per l’ànima del
fundador.
- El benefici de Santa Anna: fundat per Mateu Mestre el 1734 74, pare del posseïdor, el
prevere Antonio Mestre, amb una renda de 30 lliures i l’obligació de celebrar 20 misses a
l’any, i una més tots els matins, per l’ànima del fundador. La donació inicial a la parròquia
va consistir en 1200 lliures (600 lliures per a dotació de l’església i 600 més per al benefici)
i els següents béns mobles i immobles: tres parcel.les de 3, 4 i 2 fanecades d’horta a la
séquia de Parri, amb un valor de 150, 280 i 140 lliures, respectivament; 2 jornals de secà
a la Fonteta (100 lliures), 4 jornals de secà al camí de Pedreguer (315 ll.), 7 jornals de
moreres a la Marjal (500 ll.), 4 jornals de secà a Dénia (120 ll.) i 1 cens de 120 lliures.
d) Aniversaris de la parròquia: diferents ingressos per la celebració d’actes litúrgics.
e) Confraria de la Mare de Déu del Roser: cada confrare contribuïa amb dos sous
anuals; a més, cada soterrar en la sepultura de la confraria es pagava a raó de 10 sous els
adults i 5 els albats 75.
f ) Plat i demandes de les ànimes del purgatori: producte de les almoines de les col.
lectes realitzades a l’església, carrers i forns.
g) Administració dels drets de sepultura i fàbrica: els soterrats a l’església sense sepultura
pròpia (el fossar), pagaven a raó de 3 lliures els adults i 1 lliura i 10 sous els infants o albats,
tarifes instituïdes en el sínode de l’arquebisbe Urbina (1675) celebrat a València. Les dues
terceres parts dels ingressos per aquest concepte es destinaven a la fundació d’aniversaris,
i la resta, per sufragar els costos de fàbrica, ornaments, etc, del temple.
h) Administració de les terres de Santa Anna: l’arrendament d’aquestes terres suposava
l’ingrés de 39 lliures i 6 sous; 15 lliures eren per al rector, 4 per al sagristà, 6 per als
acòlits, 3 per a la bugada de roba de l’església, i 1 lliura, 13 sous i 4 diners per al rei, com
a contribució o subsidi de les galeres.

ARV: Reial Audiència, Escrivanies de Cambra, 1769, exp. 80, Dña. Teresa Mestre amb D. Francisco Mestre, sobre herència.
75
Les cacterístiques comuns a aquesta confraria, de gran seguiment en altres pobles, eren la facilitat
d’accés: “[…] las personas de cualquier estado, sexo y condición que sean pueden entrar en esta
Cofradía”; els deures: “[…] cada Cofrade ha de rezar cada semana un Rosario”, “[…] los Cofrades deven asistir con los rosarios en la mano a los cuatro aniversarios anuales por las almas de los
difuntos Cofrades”, “[…] cada primer domingo del mes se haga procesión a la que deven asistir
los Cofrades”, “[…] el domingo primero de Octubre se celebre la fiesta principal del Rosario con
asistencia de todos los Cofrades”, i el dret dels confrares a ser soterrats en el vas de la confraria a
un preu inferior al d’altres sepultures. FERRER SERER, Felipe: La Parroquia de Palma de Gandía,
Ed. Ajuntament de Palma de Gandia, 1987, p. 118.
74
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El convent
El 1778, l’ordre dels mínims tenia a extramurs de la ciutat de València un convent en
honor de Sant Sebastià, que acollia els estudis de més de 70 religiosos. Tot i que duien
una vida que no ratllava la perfecció, adoptaven la forma de comunitat. El juí que els seus
integrants mereixien en l’informe de la visita arquebisbal d’aquell any resulta demolidora:
“[…] en estos religiosos se ha advertido también mucha libertad en salir a la calle y ha
reinado en ellos más que en otras comunidades el espíritu de partido sobre elecciones de
empleos, originándose de aquí en estos últimos años muchas discordias y escándalos” 76,
una valoració crítica que no deixava en bon lloc l’orde franciscana. L’intent de solucionar
aquest estat de coses va ser abordat pel general de la comunitat, fra Pedro Segura, amb
la partició de la província en dues parts: el sector Citramontà, de San Felipe (Xàtiva) cap
al llevant, i l’Ultramontà, de San Felipe al ponent dels regnes de València i Múrcia, que
incloïa el convent d’Ondara, i l’establiment de càrrecs (provincial o corrector de València)
alternatius d’una i altra demarcacions.
Una de les activitats més importants a què es dedicaven els franciscans mínims a
Ondara era la docència, labor que tenien encomanada per l’Ajuntament i gratificada
amb un salari. El 1729, l’escoleta, ubicada a l’interior de la capella del castell, atenia
a 12 estudiants gramáticos, 12 escrivientes i 16 parvulets que no escriben. La formació
d’aquests xiquets suposava als pares el desembossament de 2 sous al bimestre, i a haver de
“[…] enviarlos a la escuela y custuras tres horas por la mañana y tres por la tarde” (Abril
de 1797). El nombre de criatures era molt baix en relació al total de població en edat
escolar, sent l’absentisme bastant freqüent, puix que d’una matrícula de 40 alumnes, 11
hi assistien una mitja de 4 mesos solament. Fra Josep Camarena, síndic i procurador del
convent, era el religiós responsable d’ensenyar a les criatures, labor per la que rebia 40
lliures anuals el dia de Sant Miquel.
En l’Arxiu Històric Municipal es conserven un grapat d’expedients de peticions
d’ingrés al convent, de joves ondarencs la majoria, que buscaven en l’activitat religiosa
una vida més segura i còmoda que la que podien disfrutar la majoria dels veïns o, potser,
un cert prestigi en el cas dels fills de les famílies benestants del poble, que acaparaven
els càrrecs de direcció del convent. El procés per a l’ingrés en l’ordre no era senzill, ja
que tenia com a objectiu “verificar y probar la limpieza de sangre y buenas costumbres”
de l’interessat. Una vegada superada aquesta prova, els joves ingressaven al convent de
Sant Sebastià (València), on cursaven estudis reglamentaris. El convent d’Ondara arribà a
comptar el 1732 77 amb 15 religiosos, i el 1768 amb 13 religiosos, 13 germans de religió
i 3 demandants d’hospital 78.
Els aspirants a ingressar en el convent havien de ser avalats per persones que havien de
testimoniar favorablement sobre la idoneïtat moral i social dels peticionaris:
1.- Si coneixien l’aspirant, els seus pares i si sabien que era fill legítim d’aquests.
CÁRCEL ORTÍ Mª Milagros: op. cit., visita de 1778.
Ibidem,�����������������
: visita de 1732.
78
Cens d’Aranda: op. cit., p. 130.
76
77
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2.- Si els pares del peticionari o els seus ascendents eren d’estirp mora o jueva; si havien
apostatat de la santa fe o havien estat castigats públicament per algun jutge eclesiàstic
secular, i si les famílies de la mare i el pare eren convenients i considerades com a tals.
3.- Si era persona de bons costums.
4.- Si havia sigut novici o profés en una altra religió; si es trobava compromés en casament;
si havia comés algun crim que el forçara a fugir, i si tenia deutes i, per no pagar-les,
buscava refugi en la religió.
5.- Si tenia alguna malaltia incurable o contagiosa.
6.- Si la demanda d’ingrés era voluntària i no forçada.
7.- I si, finalment, l’aspirant era lliure i no estava subjecte a cap esclavatge.

Arcs del claustre de l’antic convent de mínims, avui Casa de la Vila.

El 1734 demanà el seu ingrés Vitorí Miralles, davant del reverend pare prior fra
Cristòfol Sarrió, vicari corrector del convent, actuant de testimonis Antoni Llidó, de
professió ferrer, Jaume Vives, llaurador, Miquel Ferrando, llaurador, Francesc Ferrer,
fuster, Vicent Giner, escrivà, i Gaetà Moll, llaurador, tots d’Ondara.
El 1738 ho féu Joaquín Giner, davant del reverend fra Melcior Aiela, sent els testimonis
Guillem Marí, llaurador, Guillem Planes, llaurador, Joan Peris, llaurador, Joaquim Gavilà,
llaurador, Antoni Llidó, ferrer, i Vicent Roca, espardenyer, tots d’Ondara.
El 1739 ho sol.licità Pere Fuster, davant de fra Francesc Gregori, sacerdot mínim, sent
els testimonis Bertomeu Llopis i Gesuald Sala, llauradors de Potries, Tomàs Joanes i Josep
Català, llauradors de l’Alqueria de la Comtessa, i Joan Gilis i Joan Frasquet, llauradors de
Beniarjó.
El 1756 ho feren Rafael i Josep Giner, davant de fra Alexis Martines, corrector del
336

CAPITOL 7.indd 336

16/4/13 16:12:29

7. EL POBLE ES MOU (SEGLE XVIII)

convent, fills del Dr. Francesc Giner i Antònia Morant, veïns d’Ondara, actuant com a
testimonis Maties Gil, Antoni Soldevila, Pere Sendra, Vicent Gadea, Francesc Barber i
Francesc Company, tots llauradors del poble.
I, per últim, el 1758 ho demanà Tomàs Vallés, davant del frare predicador del convent,
Tomàs Cascant, sent els testimonis Bertomeu Ferrando, Guillem Gavilà, Jaume Miralles,
Maties Soldevila, Onofre Cabrera i Francesc Marqués, tots llauradors d’Ondara.
Una altra labor important desenvolupada pels monjos del convent era la de l’assistència
social; aquesta funció se satisfeia el 1799 en l’Hospital de la vila, una instal.lació ubicada
en un edifici annex al convent, sobre el mateix solar on avui s’alça la Residència d’Ancians,
a la placeta de les Escoles, on s’atenien les persones sense recursos i els transeünts.

Plat ceràmic de Paterna decorat amb una mata de cascall, recuperat en les excavacions de
l’església del convent. Segona mitat del segle XVIII.
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L’escoleta del poble la dirigien els monjos franciscans del convent. En aquest document de 1729,
els poquets xiquets que a Ondara rebien educació bàsica eren dividits en “gramáticos, escrivientes
y los que no escriben.” Pareu atenció en el fet que no hi ha cap xiqueta. Arxiu Històric d’Ondara.
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Les festes
El calendari festiu local del segle XVIII presenta similituds i diferències amb l’actual;
així els ondarencs celebraven festes que han perdurat fins avui, com ara les dedicades a
Sant Vicent, al Corpus Christi o la mateixa Fira, i altres que han desaparegut o han perdut
la importància que aleshores tenien, com les de Sant Cristòfol i Santa Anna, “titulares y
patronos de esta villa”, les més importants del poble, segons s’acredita en els documents
de l’època. Del Llibre d’actes del Consell 79 de 1729 recollim la relació de despeses que
van ocasionar les distintes celebracions d’eixe any:
“[...] En la sera que se quemo en la ascension de la Vera Cruz, dos sueldos y seis dineros.
[...] Otrosí, Sábado Santo por un papel de pólvora para disparar a la Gloria, cinco
sueldos.
[...] Otrosí, día de Pascua de resurrección por un papel de pólvora, cinco sueldos.
[...] Otrosí, por el sermón y dobla y procesión del día de Corpus, dos libras y dies y seis
sueldos, y al músico, 2 libras. A Luís Dasí por los cohetes, una libra y un sueldo. En el
pan bendito para dicho día del Corpus, onse sueldos. En siete papeles de pólvora para los
cohetes y demás fuegos para dicho día, una libra y quinse sueldos.
[...] Otrosí, en los panes benditos y murta de los días de Santa Ana y el día que se hizo la
fiesta retardada de San Vicente, una libra y dos sueldos. En los gallos para el día de Santa
Ana, siete sueldos. Por el sermón de Santa Ana, dos libras. Al músico por tocar tres días, tres
libras. A Luís Dasí por los cohetes y fuegos para dicha fiesta, cinco libras y siete sueldos. A
los cantores el día de Santa Anna, una libra y cuatro sueldos.
[...] Otrosí, en siete bigas redondas para la Feria, una libra y un sueldo. En duzientos clavos
más para componer las paradas de la feria, diez sueldos. En dos cahizes y tres barchillas
de yeso para componer las paradas, quinse sueldos. En catorse cañizos o sarsos que se
alquilaron para las paradas de la feria, onse sueldos.”

En el pressupost municipal de 1790 figura una consignació de 33 lliures i 14 sous
destinada a celebrar els dies assenyalats. Com a novetat, respecte a la relació de l’any
anterior, incorpora la celebració de la Benedicción del término, festivitat que procurava la
intercessió divina per garantir una bona renda agrícola.
La Fira se celebrava una vegada a l’any, “la que empieza el 15 d’octubre, dia de Santa
Teresa”, a part del “Mercado el Sabado de cada semana”, seguint el privilegi concedit pel
rei Carles II. La celebrada el 1790 va reportar a l’Ajuntament la considerable suma de
104 lliures i 9 sous, i va aconseguir aplegar a 81 firers distribuïts per la plaça Major de la
forma següent:
- En primera fila, 11 confiters, 2 cordellers, 9 sabaters i barreters i 14 torners i
corretgers.
- En segona fila, 14 quincallers maltesos.
- En tercera fila, 11 quincallers catalans.
- Davant els pilars, 5 quincallers.
- Entre els pilars, 4 argenters.
- Davall dels pòrtics, 9 argenters.
- I, sense precisar el lloc, 2 venedors de flassades.

79

AMD: Libro de actas del Consejo, Sèrie Governació, 1717-1746.
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Primera pàgina de la relació de firers de 1729. Arxiu Històric d’Ondara.
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L’ambient a la plaça en els dies de Fira devia ser extraordinàriament bulliciós, atenent
el nombre de comerciants que hi acudia, així com per la concurrència d’una gentada
provinent de totes les poblacions del marquesat i d’altres comarques veïnes, àvida de
poder admirar i adquirir una gran varietat de béns de consum que, durant la resta de
l’any, els estaven vedats o restringits, puix que els desplaçaments fora dels límits del
poble resultaven excepcionals i reservats als membres de l’oligarquia local. Que la Fira
beneficiava a tots, era evident; fins i tot a la senyoria, que no cobrava per l’establiment
de les parades, però que obtenia un gran guany amb els ingressos que li proporcionava el
mesón de la plaza, regentat per Vicent Blasco, la taverna, etc.
De la segona meitat del segle provenen uns suposats fets, escassament rigorosos, que
marcaran el futur de les festes patronals amb l’entrada en escena de la Verge de la Soledat.
Un opuscle editat a València 80, amb motiu de celebrar-se la primera festa en honor a la
Mare de Déu, ja com a patrona d’Ondara, explica com s’iniciaria la veneració a aquesta
figura:
“La tradición admitida y confesada por los vecinos de Ondara y pueblos limítrofes,
afirma que el Exmo. Sr. Don Andrés Avelino de Arteaga de Silva, Marqués de Valmediano,
de Ariza y de Estepa, conocido vulgarmente con el nombre de Marqués de las Cuatro
Torres, que vivió por el año 1753, dueño y señor en aquella época de la mayor parte de
los términos de Ondara y Benidoleig, donó dicha imagen a Ondara.
Para atender los muchos intereses que poseía en esta región, pasaba en Ondara una
gran parte del año. Hacía los viajes en un coche tirado por mulas. En uno de ellos,
desenfrenadas las mulas, volcó el vehículo, se rompió una pierna y viose en inminente
peligro de muerte. Llamó en su auxilio a la Virgen de la Soledad, que ya se veneraba en
Madrid, en la calle de la Paloma, y a la que profesaba tierna devoción, y milagrosamente
salvó su vida.
Contó a su señora lo acaecido y el por qué de haberse librado de la muerte, y en
testimonio de gratitud convinieron adquirir una imagen de la Virgen de la Soledad. Como
el señor Marqués pasaba en esta villa la mayor parte del año, y como había prometido orar
todos los días ante la imagen, la trasladó a Ondara.”
Segons l’autor de la publicació, aquest incident constitueix el punt de partida de la
devoció que els ondarencs han professat i professen a la Mare de Déu de la Soledat.
Sobre el protagonista de l’accident, hem de precisar que va nàixer el 1833, pel que resulta
físicament impossible la seua participació en el succés. El 1751, el senyor territorial
d’Ondara era Fausto Francisco de Palafox Pérez Claros (1731-1778) i no l’esmentat
Andrés Avelino. Però açò no és tot, perquè la presència de la Soledat a Ondara és bastant
anterior als fets abans narrats, puix que una marquesa, Dña. Luísa de Sotomayor i Lima,
va ser soterrada el 23 de novembre de 1694 “en su capilla de Nstra. Sra. de la Soledad”
del convent.
Com a dada d’interés, el fullet aporta la data de la primera celebració a la Soledat -la
Memoria del origen, Devoción y Culto de Nuestra Señora de la Soledad de Ondara, Anònim,
València, 1924, Impremta i Litografia E. Mirabet.
80
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primera missa documentada a la Soledat és d’un funeral de 29 de desembre de 1783-, en
concret el 1791, segons consta en el Llibre del Racional de la parròquia, avui desaparegut,
on apareix anotada la distribució de drets d’una festa solemne celebrada eixe any en honor
de la Verge de la Soledat. Així mateix, s’afirma que, des d’aleshores (fa 132 anys), mai
no ha deixat de celebrar-se aquesta festa, asseveració no corroborada per la nombrosa
documentació municipal comptable del segle XIX, on no consta enlloc.

Llenç amb la imatge de la Soledat, al convent.

La Revolució arriba a Ondara
L’esclat de la revolució a França el 1789, que va tenir una ràpida expansió per Europa,
adquirí una enorme virulència a casa nostra. El triomf del nou orde republicà el 1793,
l’execució del rei francés Lluís XVI el 21 de gener i la declaració de guerra de la Convenció
francesa a Espanya, van produir d’immediat una reacció contra els interessos d’eixe país
al País Valencià, amb el llançament de pedres a les cases dels comerciants francesos a
València, Gandia, etc, entre els mesos de febrer i abril, fet que ha de lligar-se al tradicional
sentiment d’antipatia front a la nombrosa i rica colònia de francesos, que acabà amb
l’ordre d’expulsió del 4 d’abril.
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La correspondència rebuda en l’Ajuntament des d’abril de 1793 no pot ser més
explícita: l’alcalde rep veredes de la declaració de guerra contra els francesos, donant-los
un ultimàtum perquè els residents gals abandonen el Regne de València en tres dies i se’ls
embarguen els seus béns -no obstant, prorrogar-se el no boicot als productes francesos-, i
s’hi fa una crida per a l’allistament de voluntaris joves –“cóvenes”, segons resa el documenten les Milicias de Ciudadanos Honrados que s’estaven organitzant.
Eixe mateix any, en resposta a la publicació d’una Cèdula Reial cridant al reclutament,
distints particulars, entre els quals destacaven alguns nobles i membres de la burgesia
mercantil de la ciutat de València, institucions i municipis van reclutar 4.026 voluntaris
dispostos a unir-se a l’exèrcit en guerra amb França, en un cos anomenat Ejército de
voluntarios honrados del reino de Valencia con motivo de la Revolución francesa, iniciativa
que alguns historiadors han interpretat com una clara manipulació de les capes populars
per part de l’ordre absolut i catòlic establert, enemic acèrrim de qualsevol canvi polític i
social que poguera derivar-se del contagi de les idees revolucionàries al nostre país.
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Llaurador
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Jornaler
Llaurador
Manobre

Estat
civil
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Casat
Casat
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Casat
Casat

Antoni Bosch
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Jornaler
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Llaurador
Llaurador
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Jornaler
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Casat
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Xavier Torres
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Sabater
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Casat
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Francesc Martínez
Bonifaci Marcos
Blai Gil
Manuel Barber
Blai Miralles
Batiste Bañó
Jaume Morell
Francesc Timoner
Lluís Gadea
Ferran Grimalt
Pere Gadea
Tiburci Álvarez

Jornaler
Jornaler
Jornaler
Jornaler
Llaurador
Jornaler
Jornaler
Llaurador
Jornaler
Jornaler
Llaurador
Sabater
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Casat
Casat
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Roc Mestre
Jaume Soler
Simó Sastre
Francesc Sivera
Joan Ortolà
Mateu Gavilà
Josep Sapena
Francesc
Marco
Antoni Cendra
Sebastià Ferrer
Josep Dalmau
Josep Picornell
Miquel Ortolà
Batiste Pastor
Pere Joan Marí
Antoni Fullana
Pere Fornali
Vicent Álvarez
Vicent Peris
Lluís Sastre

Nom
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343

CAPITOL 7.indd 343

16/4/13 16:12:37

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

Antoni Vicent
Benet Miralles
Pau Gayà
Vicent Ronda
Antoni Ayela
Josep Gavilà
Lluís Guillem

Llaurador
Llaurador
Llaurador
Jornaler
Jornaler
Llaurador
Jornaler

Robert Miralles

Casat
Casat
Casat
Casat
Casat
Casat
Casat

Francesc Barber
Marià Peris
Batiste Cabrera
Antoni Trenti
Vicent Mestre
Diego Riv(b)ero
Josep Llusar

Llaurador
Jornaler
Llaurador
Llaurador
Llaurador
Llaurador
Llaurador

Casat
Casat
Casat
Fadrí
Fadrí
Fadrí
Fadrí

A Ondara 81, el grup local d’aquest cos l’integraven 58 voluntaris (aleshores, el poble
comptava “oficialment” amb 230 veïns), 4 d’ells de Pamis (d’un total de 18 veïns),
un nombre important que prova la popularitat que aquesta guerra va assolir entre la
població, i era comandat per “Don Diego Grustán menor, noble, y Don Jaime Mur,
mozo, abogado, por ser sujetos idoneos para ocupar lugares de oficiales según su clase”.
A més, en el llistat figuraven Francesc Lluís Bosch i Crisòstom Bosch, “labradores de
respeto”, els alcaldes d’Ondara i de Pamis, Roc Mestre, llaurador de professió, i Pere Joan
Soler, respectivament, i els regidors d’Ondara, Josep Sánchez, Francesc Carpi i Jaume
Soler. Quant a l’ofici dels voluntaris, hi havia 29 llauradors, 25 jornalers, 3 sabaters i 1
manobre; tots eren casats, excepte 4 fadrins. Els pobles, i Ondara no va ser l’excepció,
es van bolcar amb entusiasme proporcionant homes, donatius econòmics i ajuts variats
per al manteniment d’aquesta força. Fet i fet, el 22 de juliol de 1795 Espanya signava
la pau de Basilea, posant fi a la guerra amb França. L’Ajuntament d’Ondara rebria la
comunicació amb una clara indicació de què aquells ciutadans francesos que havien estat
foragitats podien tornar a les seues cases.
Res no se sap de les accions militars a què es van vore obligats a intervindre els voluntaris
ondarencs, ni tampoc hi ha constància de quants d’ells van tornar a Ondara sans i estalvis.
Sí sabem, però, que 15 anys més tard, alguns d’aquests s’alçarien en armes contra l’exèrcit
napoleònic, destacant especialment el ja anomenat Diego Grustán, que va adquirir una
gran notorietat durant els anys de resistència a l’ocupació francesa, en liderar un grup de
guerrillers a la Marina Alta. El cos de Voluntarios honrados va ser dissolt al novembre de
1798.

Ondara estrena nous senyors (i forasters)
Juan Antonio Palafox y Zúñiga 82
Fill de Francisco de Palafox i Cardona i de Francisca de Zúñiga, va nàixer el 28 de
AMD: Sèrie Governació, lligall 415, 1794. Els veïns de Pamis foren: Marià Soler (casat i llaurador), Josep Cabrera (casat i llaurador), Bernat Soler (casat i llaurador) i Josep Soler (fadrí i
llaurador).
82
La informació sobre aquest personatge i els següents els la devem a Jaume PASTOR FLUIXÀ i
81
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juliol de 1674 i batejat tres dies més tard, sent el seu padrí Llorenç Folch de Cardona.
Ingressà en l’ordre de Santiago el 6 de juny de 1689, d’on fou comanador de Paracuellos.
Del seu testimoni ha quedat el següent relat, on la presència de tan insigne oficiant en la
cerimònia matrimonial indica clarament l’ascens social del llinatge Palafox.
“En Madrid a 4 de setiembre de 1695, el Exmo. Sr. Don Luís Manuel de Título de Santa
Sabina, Presbítero, Cardenal Portocarrero, Protector de España, Arzobispo de Toledo,
Primado de las Españas, Chanciller Mayor de Castilla, del Consejo de Estado de SM.
Desposó por palabras de presente que ha en verdadero y lexítimo matrimonio en las casas
propias del Exmo. Sr. Conde de Lemos, a los Sres. Dn Juan de Palafox y Zúñiga cavallero
de la Orden de Santiago, natural de esta villa, con la Sra. Francisca Zenturión, Marquesa de
Almunia, natural de la villa de Estepa, dispensadas las amonestaciones que manda el santo
Concilio por causas que hubo para ello.”

L’esposa, Doña Francisca Centurión de Córdoba y Mejía, batejada el 13 d’abril de
1670, era natural d’Estepa, cinquena marquesa de Laula, de Vivola, de Monte Vay,
d’Almúnia i de la Guàrdia, i filla del comte de Monclova i de Santa Eufèmia, dues vegades
Gran d’Espanya, títols que usaren al llarg del segle XVIII els Palafox. El matrimoni residí
a les cases de Piquinoti, al carrer Alcalà. Don Juan Antonio i Doña Francisca eren pares
de Joaquín Antonio de Palafox y Centurión, que heretà els títols dels seus pares, incloses
naturalment les baronies d’Altea, Calp, amb Benissa i Teulada, i Ondara; de Juan José,
que fou mariscal de camp de l’exèrcit del rei i cavaller de Santiago, i de dues filles, Juliana
Paulina, que es va casar amb Miguel Sarmiento de los Cobos, marqués de Camarasa, i
Manuela, monja del Convent de l’Encarnació.
El 5 d’agost del 1699 va morir Isidre Tomàs de Cardona i Sotomayor, VII marqués
de Guadalest, almirall d’Aragó, cavaller de l’ordre d’Alcàntara i comanador de l’orde de
Montesa a Vinaròs i Benicarló. A la mort d’aquest, al.legant ser nét de Maria Felipa Folch
de Cardona i Ligné, germana de Francesc -V marqués de Guadalest-, que, alhora, era casat
amb Lucrècia Palafox, tia-àvia de Juan Antonio, aquest reclamà l’herència. La mateixa
dignitat i títols van ser pretesos per Vicent Folch de Cardona, marqués de Castelnovo i
de Pons.
El 28 de juliol de 1699, nou dies abans de faltar Isidre Tomàs, el marqués d’Ariza,
des de Conca, va donar poders a Fèlix Patricio Oller perquè prenguera possessió del
marquesat de Guadalest, de la vila d’Ondara i de la baronia de Betxí. De resultes d’aquells
poders, el dia de la Mare de Déu d’Agost, Francesc Bono, procurador del marqués
d’Ariza, prengué possessió de Beniardà, Benifato i Guadalest, fent diferents concessions
als vassalls d’aquestes poblacions. En aquesta ocasió, va emprar els cognoms familiars
d’aquesta manera “Juan Antonio de Urrea Doris Blanes de Palafox y Cardona, Ruís de
Lihori (olim) de Revolledo.”
Quan s’inicià la Guerra de Successió, la part contrària als Palafox que va assumir els
drets sobre el marquesat de Guadalest, estigué representada en la persona de Sanç Roís de
Liori, olim Josep Folch de Cardona Eril i Borja, de la casa de Castelnovo (València 1650Viena 1730). Aquest era casat amb Isabel Bas i Cardona, i havia estat ambaixador de
Júlia CAMPÓN: El Palau de l’Almirall, Generalitat Valenciana, ps. 72-75.
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Carles II a Viena, on va conéixer l’arxiduc Carles, el qual el nomenà virrei de València.
La decidida participació d’aquest en les campanyes militars austracistes i la seua
pertinença en la Junta de govern, li creà l’animadversió de Felip V, ja que inclús el 1706
estigué en la proclamació de Carles III a Madrid. Una vegada vençuts els partidaris de
l’arxiduc al Regne de València, el rei Borbó donà el senyoriu de Guadalest i Ondara a
l’altre pretenent que li era fidel. D’aquesta manera, el litigi es va resoldre a favor d’un
senyor que, fins aquell moment, únicament tenia en terres valencianes els senyorius
d’Altea, Calp, Benissa i Teulada. Juan Antonio, mitjançant una cèdula atorgada el 20
de juny de 1707 des del palau del Buen Retiro per Felip V, dies abans de la promulgació
dels decrets de Nova Planta (revalidats poc després), incrementava notablement la seua
presència al Regne de València. No obstant això, el plet es perllongà en el temps, ja que
en aquesta conjuntura, el marqués de Montellano va reclamar els seus drets. Finalment,
en la dècada dels cinquanta, els Palafox guanyaren definitivament aquest plet. D’ara en
avant, els Palafox anteposaran el títol honorífic d’almirall d’Aragó a tots els altres. A més,
Felip V els concedirà el 19 de juliol de 1721 la “Grandeza de España de Primera Classe
para su persona y casa.”
El nou almirall d’Aragó va fer testament a Madrid el 6 de juny de 1722, document
on es ressenya que la seua muller està soterrada en l’oratori de San Felipe Neri “sito en la
plazuela del Ángel”, i demana que, quan mora ell, traslladen els seus cossos al monestir de
Nuestra Señora de Piedra, “de monxes Bernardos, en el reyno de Aragón, donde tienen su
entierro los Excmos. Srs. Marqueses de Ariza”. L’almirall d’Aragó va morir l’any 1725.
Joaquín Antonio de Palafox y Centurión
Va ser batejat el 17 de març de 1697. Segons García Carraffa, va ser el sisé marqués
d’Ariza i es va casar dues vegades: la primera, el 1722, amb Rosa Pérez de Guzmán y Silva,
natural de Madrid; la segona vegada, amb Anna Maria Croy de Havre y Lantí. Del primer
matrimoni va nàixer Fausto Francisco de Palafox Rebolledo Pérez Clarós de Guzmán el
Bueno, i del segon, Felip de Palafox de Croy Centurión y de Havre, comte de Montijo i
cavaller de l’orde de Carles III.
Joaquín Antonio hagué de continuar els contenciosos sobre Guadalest. L’any 1764
s’intitulava de la manera següent: “Don Joaquín Antonio de Palafox Zenturión, Mesía
Folch de Cardona Ruís de Liori y Blanes, Almirante de Aragón, Marqués de Ariza, la
Guardia, Armuña y Guadalest, señor de las villas de Calpe, Altea, Benissa y Teulada, y de
las de Ondara, Gorga, Valles de Zeta y Travadell, Baronías de Betxí, Ribarroja y Cotes,
Grande de España de Primera Clase, gentilhombre de cámara de Su Magestad y residente
en esta villa de Madrid”. Possiblement, aquesta fóra la intitulació abreujada o l’emprada
per al Regne de València, ja que en l’arxiu familiar hi ha d’altres que són més prolífiques
i detallistes, amb títols que ací no s’esmenten. El va succeir el seu fill major, que va pagar
els drets pels títols del marqués d’Ariza i comte de la Monclova el 6 d’octubre de 1775;
son pare, l’almirall d’Aragó, havia mort poc abans.
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Fausto Francisco de Palafox Pérez Clarós
Va nàixer a Madrid el 5 d’octubre de 1731. Heretà
����������������������������������������������
tots els títols de son pare, inclòs el
d’almirall d’Aragó, i els de sa mare. Va
�������������������������������������������������������
ingressar en l’orde de Carles III el 26 de març del
1777, i va ser cavaller del Toisó d’Or i “caballerizo mayor de S. M.”
Es va casar el 12 de juny de 1751 amb María Teresa de Silva-Bazán y Sarmiento,
filla dels marquesos de Sant Cruz. D’aquest matrimoni nasqueren Mariana i Vicente de
Palafox Centurión Silva. En segones noces es va casar l’any 1774 amb Joaquina Fernández
de Heredia, comtessa de Cocentaina. Aquest almirall, seté marqués d’Ariza, va morir l’any
1778.
Vicente de Palafox Silva
Natural de Madrid, va heretar els títols dels seus pares i, ell mateix, va ser nomenat
cavaller de l’orde de Carles III el 16 de maig de 1789. Es casà en primeres noces amb Maria
de la Concepció Belvís, i el 1800, amb la seua cosina Teresa Silva y Palafox Sarmiento,
vídua del duc de Berwick i de Llíria, i filla dels ducs d’Íxer, en segones noces. Només
tingueren una filla, María Elena, la qual heretà la baronia d’Altea, Calp, amb Benissa i
Teulada.
Amb aquest marqués es va procedir a una àmplia remodelació del seu palau a València;
potser, la casa principal dels almiralls d’Aragó ja començava a estar en mal estat i, per això,
aquest senyor va decidir reparar l’altra, que era més menuda, i a la qual se li donava una
funció específica, com era la de l’administració dels senyorius valencians. Aquest almirall
va morir el 1820.

Personatges de no oblidar
Antoni Folch de Cardona
Antoni Folc de Cardona-Borja i de Sotomayor (València 1657-Viena 1724) 83 era
fill de l’almirall d’Aragó, Felip de Cardona i Palafox, sisé marqués de Guadalest i senyor
d’Ondara, fruit d’una relació extramatrimonial que tingué amb una senyora de la noblesa
valenciana. No obstant ser batejat a la parròquia valenciana dels Sants Joans, Antoni va ser
confiat a una família d’Ondara fins que va complir 15 anys, on va rebre “[...] educación
esmerada y fue instruído convenientemente, mostrando el niño gran aptitud para todo
linaje de disciplinas.”
Mort el pare el 1672, Antoni passà a Madrid per viure a la cort amb el seu germà
patern, Isidre Tomàs, ingressant a l’exèrcit, on arribà a capità. Més tard, entrà en l’ordre
franciscana, a Palència. Estudià a la Universitat d’Alcalà d’Henares i fou nomenat comissari
general de les Índies. Nomenat per Carles II arquebisbe de València el 1699, va protegir
artistes i literats i inicià la formació de la biblioteca episcopal. Segons els seus biògrafs,
OLMOS i CANALDA Elías: Los Prelados valencianos, Arquebisbat de València, València, 1949,
ps. 224-228. També a la GEC, p. 412.
83
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era una persona “[...] docta, justa, magnánima y acérrima defensora de los derechos de
la Iglesia que en circunstancias menos aciagas de las que caracterizaron su Pontificado,
su actuación al frente de nuestra archidiócesis, a no dudarlo, hubiese emulado la de los
prelados valencianos más ilustres.”
En esclatar la Guerra de Successió, es mantingué fidel a Felip de Borbó, i quan el
general Basset ocupà València (1705), es retirà al seu castell de Biar i després a Castella.
Retornat el 1708, s’oposà a la repressió felipista duta a terme per Melchor de Macanaz
contra Xàtiva i els eclesiàstics valencians. El 1710, després de la ruptura entre Felip V i
el papa, es mostrà partidari del rei-arxiduc Carles III i s’hagué d’exiliar. Passà a la cort
imperial d’aquest, on es trobà amb altres familiars seus i fou nomenat conseller àulic i
president del Consejo de España el 1714. Va publicar Cartas pastorales i una Representación
al Sumo Pontífice Clemente XI sobre la beatificación del V.P. Jerónimo Simó.
Joan Gil
Nascut a Ondara, aquest personatge no ha de ser confós amb un altre Joan Gil,
també ondarenc, que va protagonitzar la vida local de la primera meitat del segle XVIII,
en qualitat de governador i procurador del marqués d’Ariza durant molts anys, i que,
inclús, s’arribà a maridar amb la viuda del marqués. L’estat de deteriorament dels primers
quinque libri ha fet materialment impossible de localitzar la partida de baptisme de Joan
Gil i Barber, ja que hi ha registres il.legibles. Malgrat açò, a la resta d’anotacions sempre
figura com a “natural, habitador d’Ondara i llaurador”. Del Joan Gil que ens interessa
ara i ací, sabem que hi va contraure matrimoni dues voltes: la primera, el 16 de juliol
de 1685, amb Anna Morant, d’Ondara, que aleshores tenia 23 anys acabats de complir,
i amb qui va tindre tres fills: Francesc Joan Antoni Josep, Àgueda i Pere Joan Francesc
Josep -Anna va morir el 1692, un mes després de l’últim part-. La seua segona dona fou
Anna Maria Soldevila, amb qui es va casar el 1694, tenint dos fills: Isabel Maria Josepa
Francesca i Maties.
El personatge en qüestió salta a la fama gràcies a l’historiador Roc Chabás 84 i, més
recentment, a d’altres autors, com Cervera Torrejón 85. El canonge denier situa aquest
ondarenc en el pròleg de la Guerra de Successió:
“El 8 de agosto de 1705, presentáronse los confederados -anglesos i portuguesos- frente a
Alicante, cuya ciudad rechazó las proposiciones que se le hicieron. Prosiguieron entonces
adelante, dando fondo en Altea, donde acudió, desde Ondara, un tal don Juan Gil, antiguo
capitán del regimiento de Saboya, al cual entregaron cuatrocientos fusiles y algunos
tambores, para que levantara y armara partidas de paisanos en la comarca dejándole cartas
para el arzobispo de Valencia, el conde Cardona, y otros de su partido [...] Don Juan Gil
había repartido los fusiles que la escuadra le entregó en Altea, y andaba ya con su tropa
de paisanos en cuerpo de camisa, con sus alpargatas de esparto en los pies y sus piernas
desnudas, primeras tropas que se forman siempre en las guerras civiles.”
CHABÀS LLORENS, Roc: Historia de la ciudad de Denia, Instituto de Estudios Alicantinos,
Diputación Provincial de Alicante, 1972, ps. 134, 136 i 137.
85
CERVERA TORREJÓN, José Luís:, Basset: mite i realitat de l’heroi valencià, Ed. 3i4, 2003.
84
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Al setembre de 1705, seguint el relat de Chabás, apareix per segona vegada Joan Gil.
És en la defensa de Dénia, que llavors és assetjada per les tropes borbòniques:
“Para la defensa de Denia no tenían los rebeldes sino un solo cañón, pero Don Juan Gil,
que había acudido con sus paisanos armados, supo engañar a las tropas sitiadoras figurando
cañones de troncos pintados y haciendo hileras de bultos que remedaban hombres. Al día
siguiente al avance, don Luís de Zúñiga levantó el sitio, el cual convirtió en bloqueo.”

Dubta Chabás “[...] hasta qué punto sea verdad, pero respecto a los cañones consta en
los libros de actas, que el Virrey de Valencia los había perdido con insistencia, y Denia se
había opuesto mucho a esta medida. Es difícil de creer que sólo quedase uno.”
Per la seua banda, el mencionat Cervera Castejón afirma que Joan Gil era natural
d’Ondara i que havia combatut amb el seu pare a les guerres de Milà i Llombardia, on va
arribar a ser capità del terç de Savoia i des d’on es va retirar quan estava destinat a la ciutat
nord-africana d’Orà. Més tard, va marxar a Lisboa a lliurar cartes d’un personatge de
València i, d’aquesta manera, es va posar en contacte amb les forces aliades angloholandeses,
que recolzaven l’entronització de Carles III d’Àustria com a nou rei d’Espanya a la causa
del qual va servir el futur general Joan Baptista Basset. Seguint el relat de Cervera Castejón,
el 10 d’agost de 1705 la flota dels aliats va fondejar front a la costa d’Altea, a la Marina
Baixa, per proporcionar quatre-centes armes de foc i tambors -imprescindibles per a
convocar els voluntaris dispersos- al capità Joan Gil, al qual es qualifica de “personatge
clau en aquells moments, però força desconegut” 86 que, juntament amb el seu germà
Josep, alçaven una partida a la Marina Alta. L’objectiu era dotar d’armament i organitzar
els primers partidaris del candidat austríac a la corona espanyola, aprofitant el clima
de descontentament general que hi havia envers l’odiat règim senyorial que patien els
camperols de la Marina. D’aquesta manera, “[...] es declararen a favor de l’arxiduc, tant
Ondara com altres 20 llocs de la comarca, amb el resultat de la formació d’una tropa,
qualificada de ridícula per Belando” 87.
Tot just havien passat quatre dies d’açò, que Joan Gil va aconseguir formar una partida
en què “[...] los más iban con alpargatas de esparto, sin medias, en cuerpo de camisa,
unos con zurrones, otros armados con palos, y otros con escopetas” 88. Amb el repic
dels tambors sonant des de les altures, semblava que l’armada havia desembarcat una
nombrosa tropa; i així, per convenciment o per por, Ondara i vint llocs més de la Marina
i les muntanyes de l’interior van canviar el rei borbó pel rei austríac. El benefici immediat
per als camperols explotats era clar, ja que els aliats van oferir “[...] la exempció y llibertat
de pagar los censos, y part de fruits tocants als Senyors, sustant la pretensió, que motivà
lo motí y conmoció dels vehins dels pobles dels senyors del any 1693”. El dia 16 d’agost,
camí de Dénia, a la qual esperaven guanyar per a la seua causa, el grup armat a Altea va
PÉREZ i APARICIO, Carme: La Guerra de Successió i el bloqueig de Dénia del 1705, Revista
Aguaits, 24-25 (2007), IECMA, p. 24.
87
GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Els borbònics valencians davant la pèrdua de Dénia el 1705, Revista Aguaits, 24-25 (2007), IECMA, p. 13.
88
BELANDO V.: Historia civil de España, sucesos de la guerra, y tratados de paz, desde el año de mil
setecientos, hasta el de mil setecientos treinta y tres…, Vol. I, p. 185.
86
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Proclamació del rei Carles III d’Àustria el 8 d’agost de 1705 a la plaça Major de Dénia, un
esdeveniment que va presenciar Joan Gil.

anar proclamant el rei Carles en trenta llocs i cinc viles, Ondara entre elles. El 18 d’agost,
la pressió amenaçadora dels insurrectes de Francesc Garcia d’Àvila i del capità Joan Gil
davant les muralles de Dénia, i d’un petit comboi de naus comandades per Basset, des de
la mar, van decantar la ciutat de Dénia a la causa austracista.
Per assegurar la defensa de Dénia i la propagació de l’alçament a tot el Regne, se li
encomanà a Joan Gil la defensa del triangle format per Dénia-Ondara-el Molinell, el qual
no comptava amb forces regulars, però sí amb gent del poble que l’obeïen cegament, a
l’igual que al líder del moviment, el general Basset. Per assegurar el nord de la comarca de
l’amenaça de les tropes felipistes procedents de València i garantir les subsistències, Joan
Gil es va apoderar dels molins del marquesat situats al Molinell, punt d’obligat pas entre
Oliva i Dénia, i va formar una palissada i una trinxera per defensar la torre i el molí mogut
per la séquia amb una petita tropa i un canó, complementats per a enganyar l’enemic amb
embalums que semblaven homes i troncs pintats de negre que simulaven peces d’artilleria,
un fet que, per contra, Chabás situa en el setge que va patir Dénia al setembre del mateix
any per les tropes borbòniques.
La reacció felipista no es va fer esperar. El 8 de setembre, el mariscal de camp Lluís de
Zúñiga, comandant de les milícies del Regne, ben reforçat amb companyies de cavalleria
i infanteria, es va llançar a l’atac sobre el Molinell, el port de Sagra i la Gola de la séquia,
amb tal superioritat de recursos que Gil va haver de capitular, quedant expedit el camí per
a assetjar i atacar Dénia. En un relat menys heroic, Pérez Aparicio afirma que “A penes
dos tirs de canó i l’oferiment de perdonar-los la vida van ser prou perquè els rebels, uns
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400 homes dirigits per Josep Gil, d’Ondara, victorejaren Felip V” 89. Immediatament, es
va ordenar l’incendi i saqueig de les poblacions rebel.lades a la Marina, així com la seua
ocupació militar 90:
“El regiment de cavalleria comandat pel coronel català Rafael Nebot s’establí a Ondara,
sent reforçat posteriorment per cent homes del capità d’una milícia borbònica, Don Pere
Corbí [...] El control d’Ondara era considerat clau, per la seua proximitat a Dénia [...] Les
topades borbòniques amb els austracistes de la comarca eren freqüents [...] Uns quants
soldats, sota el comandament d’un tinent, havien capturat a Pedreguer unes càrregues de
neu i de farina que eren conduïdes a Dénia. Quan marxaven cap a Ondara amb el botí,
van ser sorpresos als afores del poble per un escamot austracista que els havia preparat
una emboscada. No va acodir ningú a ajudar-los [...] El 10 de desembre, a poqueta nit,
arribaven al Palau del Reial unes lletres que anunciaven que Nebot i els soldats del seu
regiment havien canviat de bàndol [...] Els fets havien començat la matinada del dia 10,
quan el coronel Nebot va arreplegar les companyies allotjades a Ondara, amb el pretext que
anaven a una operació...”.

Ondara fou una de les primeres i més castigades, en una desagradable experiència que
es repetiria dos anys més tard, el 8 de novembre de 1707, com ja ha quedat ressenyat en
el capítol dedicat a la demografia. Perduda la guerra, molts austracistes abandonaren el
país per evitar-se mals majors. Ignorem les circumstàncies que van concórrer en el seu
alliberament, però la figura de Joan Gil reapareixerà més tard, prosseguint la seua carrera
militar al servici de l’emperador Carles III d’Àustria, com molts militars que havien lluitat
a Espanya. Organitzats inicialment en dos regiments d’infanteria i tres de cavalleria, Joan
Gil va ser destinat a lluitar contra els turcs a Hongria 91. Agustí Alcoverro, historiador
català i màxim especialista en el seguiment dels austracistes que s’instal.laren en l’imperi
austro-hongarés, fou requerit perquè ens proporcionara alguna notícia de la sort que va
córrer Joan Gil, sense èxit, ja que el seu rastre es perd per aquelles terres.

PÉREZ i APARICIO: op. esm., p. 31.
Ibidem, ps. 40, 43, 45 i 46.
91
La batalla d’Almansa, publicació commemorativa, Generalitat Valenciana, 2007, p. 211.
89
90
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Perímetre del casc urbà d’Ondara a finals del segle XIX.
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8.1 EL SEGLE XIX
El gran salt
Ondara va experimentar en el segle XIX un gran increment demogràfic en termes
absoluts, el major de la seua història. Mentre que el País Valencià va multiplicar per dos la
seua població, la Marina Alta ho va fer per dos i mig, i l’Estat espanyol no doblà els seus
efectius fins ben entrat el segle XX, el nostre municipi va quasi triplicar el seu número
d’habitants, passant dels vora 1.200 habitants amb què comptava el 1800 a les 3.544
ànimes de 1900. Seguint la tònica general, Ondara inicia tímidament la seua transició a la
modernitat demogràfica durant la segona mitat de la centúria, culminant-la en el primer
terç del segle XX.

El canvi demogràfic i sanitari a casa nostra es va caracteritzar, en primer lloc, per la
substitució de les causes fonamentals que havien causat la mort dels ondarencs en èpoques
anteriors i les carències primàries que actuaven com a factors de risc: les deficiències en
la nutrició -tant en quantitat com en qualitat-, el subministrament d’aigua no potable,
uns habitatges inadequats, unes condicions de treball dolentes, problemes greus d’higiene
individual i col.lectiva, etc.
En segon lloc, la morbiditat i la mortalitat que abans afectaven especialment als infants
i els joves, es traslladen ara a les edats més avançades, contribuint de manera notable al
descens generalitzat del número de defuncions.
Per últim, la malaltia passa de considerar-se com un procés agut que podia concloure
amb la mort dels afectats a un procés crònic que patia molta gent en etapes prolongades
de la seua vida.
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Tots estos canvis es van produir en dues grans fases: a) de finals del segle XVIII al
primer terç del XIX, amb la reducció, en intensitat i freqüència, de les crisis de mortalitat;
i b) en l’últim terç del XIX, i més evident en l’inici del segle XX, amb un clar progrés
sanitari, on es produeix una disminució de les malalties infeccioses com a causants de la
mortalitat, mentre augmenten les de naturalesa crònica i degenerativa.
El creixement de la població a Ondara fou sostingut durant tot el segle XIX, encara
que no uniforme, distingint-se les etapes següents (fig. 1):
a) La primera, entre 1801 i 1805, presenta un balanç favorable escàs entre els naixements
i les defuncions de +34, amb dos anys, 1802 i 1804, on les defuncions superen els
naixements. La conjuntura, tant la local com la general, és certament adversa: inundacions
el 1801 i el 1805, guerres contra Anglaterra de 1796 a 1802, gran nevada i fam general el
1802, escassetat alimentària per una collita insuficient en el bienni 1803-1804, preus alts
dels aliments i diferents onades de febre groga.
b) La segona, entre 1806 i 1825, té un saldo excel.lent, amb +430 efectius, sobretot
en els darrers quinze anys d’aquest període, malgrat coincidir amb anys de dificultats
econòmiques, polítiques i militars: oratge gèlid, paralització total del comerç, enfonsament
de la seda el 1807-1808, misèria i dèficits alimentaris el 1811 (collita pèssima), estada
temporal de tropes napoleòniques a Ondara (1812-1813), brots de febre groga el 1810, el
1816 i el 1824-1825. La màxima gravetat es produeix el 1820, “l’any de la fam”, amb 55
òbits, però també el 1822 (53), 1823 (54) i 1825 (54). En
�����������������������������������
tots els casos, no obstant, els
naixements ultrapassen les defuncions. Els documents de l’època parlen d’anys de collites
estèrils, manca de pluges i “hambre y miseria.“
c) La tercera, entre 1826 i 1835, es caracteritza per un creixement vegetatiu ben escàs, de
+68, com a resultat d’un augment notable de les defuncions el 1826 i la crisi de mortalitat
de 1829-1832, que s’inicia el primer any, amb 62 baptismes i 102 defuncions, aquestes
de naturalesa desconeguda per no especificar-ho les actes parroquials. Als anys citats els
hi seguiran 1830 (73 baptismes per 81 defuncions), 1831 (41 per 77) i 1832 (63 per
71). Les cròniques coetànies recullen notícies freqüents de fortes sequeres i dels primers
moviments migratoris cap a l’Algèria (França se l’annexionà el 1830).
d) Entre 1836 i 1855, amb un saldo poblacional magnífic de +871, com a reacció a l’etapa
anterior i conseqüència també dels canvis econòmics experimentats en el règim de tinença
de la propietat, a través de les successives lleis desamortitzadores, i el despegament del
comerç panser, que requereix de molts braços. L’única taca d’aquests anys ho constitueix
la crisi de mortalitat de 1855, amb 105 defuncions, el doble que en els anys antecedents,
fruit de l’epidèmia del còlera que afectà Ondara.
e) La quarta, entre 1856 i 1885, la més brillant, obté un superàvit rècord de +893 efectius,
resultat d’una natalitat alta i un descens de la mortalitat, junt a una situació econòmica
general molt favorable en la producció i l’exportació de la pansa, amb alguns contrapunts
negatius per sobremortalitat: 1860, amb 94 baptismes i 116 morts (brot terrible de
pallola), 1877 (126-102), 1879 (129-106), 1883 (56-101) i 1885 (124-105), amb un
bon grapat de casos de meningitis, entre altres infeccions.
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f ) La cinquena, entre 1886 i 1895, presenta un balanç extraordinari de +483, coincident
amb l’Edat d’or de la pansa a la Marina Alta. Els naixements es multipliquen, fluctuant
entre 110 i 160 a l’any, i els òbits se situen entre 66 i 93; l’excepció se situa en l’any 1890,
que computa 103 actes de defunció.
g) En la sisena i última etapa, entre 1896 i 1900, baixen els naixements i les defuncions,
en una clara mostra de què s’està entrant en la direcció adequada cap a la transició a un
règim demogràfic modern. El saldo continua sent positiu, amb +156 efectius.
En resum, 8.763 nascuts i 5.828 defuncions entre 1801 i 1900, amb un guany net de
2.935 ànimes, que catapulten la població d’Ondara com en cap altra centúria anterior.

Ondara triplica les seues ànimes
El gràfic  que segueix (fig. 2) és suficientment expressiu de la tendència alcista contínua
que caracteritza la demografia d’Ondara en el segle dènou, la qual haguera pogut revestir
característiques extraordinàries, de no mediar la sagnia de l’emigració en la segona part
del segle, com vorem més endavant.

Les dades reflectides en el gràfic (1800, 1810, 1820, 1830, 1840 i 1850) han estat calculades
estimativament per l’autor. Les de 1857 pertanyen a l’oficial Censo de la Población de España, i les
de 1860, 1877, 1887, 1887, 1897 i 1900, data en què s’adopta com a any censal l’acabat en zero,
les hem preses dels diferents Nomenclátors de España; per últim, les de 1870 pertanyen a documentació municipal del mateix any.
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En 1857 s’elabora el primer cens espanyol digne de tal nom, i el 17 de juliol de
1870 es crea el Registre Civil; ambdós fets constituïrien un salt qualitatiu enorme en
relació a la primera mitat de la centúria, que encara es considera pertanyent a l’època
preestadística. Les fonts demogràfiques a l’abast dels estudiosos dels primers cinquanta
anys són múltiples, però poc útils, puix que cap d’elles resulta de fiar. Des que Cavanilles
va quantificar el 1793 la població d’Ondara en 300 veïns, fins un padró de la riquesa
del poble (1841), que dóna la mateixa xifra de veïns, passant per l’Estado general de la
población de la Villa de Ondara de los años 1827, 1828 y 1829, o l’Interrogatorio de 1831,
ambdós documents complimentats per les pròpies autoritats locals -en una pàgina s’hi fa
constar que Ondara compta amb 280 veïns, i en la següent, amb 300-, hi ha un rosari
de recomptes coincidents, que apunten a la manipulació interessada de les xifres: el
Vecindario de 1818, facilitat pel Dr. Pérez Puchal; el Repartimiento de 1821; el Diccionario
Geográfico-Estadístico de España y Portugal, de Sebastián Miñano (Madrid, 1826), i el
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de
Pascual Madoz (Madrid, 1846-1850) o en el Pensamiento de la Nación (29-7-1846, p.
14), on es publica la inclusió d’Ondara i Pamis en el desé districte electoral d’Alacant, i
una població inversemblant de 1.251 habitants.
Aquest ministre liberal (Madoz), amb actitud de denúncia, subratlla el comportament
de les autoritats locals, que ocultaven el nombre d’habitatges i veïns per por de donar una
base informativa per a càrregues, impostos i prestacions militars; igualment, s’hi refereix
el polític alacantí Roca de Togores, quan atribueix “[…] al deseo é interés que hay en las
municipalidades de disminuir el censo”, xifrant-lo en un 17%, percentatge que, en el cas
d’Ondara, encara considerem curt.
Així, per a la confecció del gràfic hem obviat la xifra dels àmpliament reiterats 300
veïns, que disfressen la realitat demogràfica de la primera mitat del dènou, aportant-ne
d’altres elaborades amb un marge d’error menor; en sentit contrari, les xifres reflectides en
el període 1857-1900 sí que gaudeixen de tota la credibilitat, doncs són les oficials.
Pel que fa a Pamis , l’evolució de la població total va ser la que segueix:

Any
Habitants

1820
65

1828
102

1842
65

1858
214

1887
185

1900
167

Fonts demogràfiques: el Cens del 1-5-1820 correspon a la Crónica de la provincia de Alicante
i de l’Estado general de la población de Pamis de 1828; el Cens de 1842, del Boletín Oficial de la
Provincia, i la resta les hem preses dels Nomenclátors de España de 1858, 1887 i 1900. D’acord
amb l’Estado general abans esmentat, Pamis tenia el 1828 vint llauradors propietaris, deu jornalers
i un fuster, comptava amb pòsit de farina i presó i, a més, aportava catorze voluntaris realistes;
l’última font informativa prové de la Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de
Alicante, 1849, de Juan Roca de Togores, citada i resumida en Materiales para la historia económica
de Alicante (1850-1900), de Javier VIDAL OLIVARES, 1986, Institut de Cultura Juan Gil-Albert,
Diputació d’Alacant.
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Gent que va i ve
Partint d’una estimació ajustada de la població amb què comptava Ondara el 1800
(uns 1.200 habitants), el primer cens de població fiable (1857, amb 2.598 ànimes) i el
cens de 1900, amb 3.544 habitants, hem volgut indagar fins a quin punt l’important
balanç vegetatiu de la població, és a dir, la diferència entre els naixements i les defuncions,
es va reflectir, en més o en menys mesura, en un ascens real de la població total d’Ondara
durant el segle XIX.
El resultat, com es veu en el quadre de més avall, resulta sorprenent, donat que el
superàvit natural de la població assolit entre 1800 i 1900 va ser de 2.935 ànimes, mentres
que l’augment real de la població total fou de 2.344 habitants. Açò significa que un 20%
del guany demogràfic obtingut en tot el segle XIX, és a dir, 591 ondarencs!, van haver
d’abandonar el poble, camí de l’emigració, a la recerca d’una vida millor.
No deixa de ser una paradoxa que aquest fenomen es donara amb més intensitat en
els anys de màxima expansió del comerç panser a la Marina Alta i a Ondara, en la segona
meitat de segle, la qual cosa retrata una distribució desigual de la riquesa generada i les
limitacions en l’explotació d’un territori que no podia mantenir laboralment i alimentar
una bona part dels seus habitants durant tot l’any.

1800-1857
1857-1900
1800-1900

Creix. vegetatiu
1.430
1.505
2.935

Creix. real
1.398
946
2.344

Diferència
-32
-559
-591

El fet lamentable és que uns ondarencs van haver de vore eixir a altres ondarencs,
parents, amics i coneguts, per buscar en altres territoris la fortuna que els negava el seu
entorn immediat. Molts d’ells ho feren a Algèria , principal destí de l’emigració dels
habitants de la Marina Alta, com a mínim, des d’abans de 1830, que és quan es produeix
la conquista francesa del territori. La proximitat, la similitud en el paisatge agrari, el
repartiment desequilibrat de la terra, amb un predomini del minifundi i de la gran
propietat, la manca d’una indústria amb què combatre l’atur agrícola fora de temporada,
la forta sequera dels anys 30 i 40 i l’emigració política van obligar a molta gent a traslladarse al país nord-africà mencionat, llavors sota protectorat francés. Inicialment, l’emigració
anomenada oronella, d’anada i tornada, es feia per a una curta estada, quasi sempre des
de novembre, quan a la comarca acabava la faena, fins el febrer, que és quan finalitzava la
poda de la vinya; altres ho allargaven fins la sega de cereals, al maig i juny. Però, sobretot,
hi havia l’estímul dels salaris, que eren més alts que ací, i el viatge, barat i breu.

En la pàgina web pied-noir www.gneagm.org apareix la naturalització (ondarencs nacionalitzats
francesos) de Josep Marí (5-XII-1846) i de Salvador Melenchón (15-VII-1873).
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El corrent migratori a Algèria fou notable en els anys 60 i 70 , per a realitzar labors
de sega de cereals i espart en els mesos d’abril i maig, i espectacular a partir de 1884 i en
els anys següents . D’altres ondarencs s’aventuraren a terres més llunyanes, on alguns
trobaren la mort, com Josep Yvarte Company, de 40 anys, de professió “del campo“, que
va faltar de catarro intestinal en alta mar a bord del vapor Isla de Mindanao, quan feia el
trajecte entre Colombo i Adén, procedent de les Filipines, aleshores colònia espanyola.
A les acaballes del segle, el flux migratori retrocedirà per la competència de la mà d’obra
indígena i marroquina i l’equilibri dels salaris d’ací amb els d’allà; solament treballs
especialitzats, com la poda del cep, tindran continuïtat en detriment d’altres, com la sega,
la rompuda de terrenys erms o la mencionada recol.lecció de l’espart.
Entre 1851 i 1900, les actes de casament del Registre Parroquial recullen el nom de set
joves fadrins, sis homes i una dona, que retornen de les ciutats d’Orà i Alger, on residien
–alguns d’ells havien nascut allí- per contraure matrimoni. En un llistat de defuncions del
departament d’Alger, entre 1865 i 1869, figuren un grapat de persones naturals d’Ondara;
entre els residents del municipi de Medea -departament d’Alger-, es troben igualment
persones nascudes a Ondara. Per últim, un contracte privat de compravenda d’un trosset
de terra secana plantada de vinya moscatell i una olivera a la partida Lalfalzar (els Falsars),
subscrit a la ciutat d’Alger l’11 de març de 1859 davant el cònsul general d’Espanya,
entre Marià Peris (el document parla d’Ondara, però en realitat era de Pamis) i Josep
Gadea (Beniarbeig), per valor de 70 lliures valencianes, equivalents a 1.050 reials de velló
castellans, testimònia la presència important de gent d’ací en aquelles terres.
Des de mitjans dels anys 80 es dóna un altre corrent migratori, aquest cap a l’Argentina.
Els protagonistes d’aquesta aventura són jornalers amb contracte de 3 a 7 anys; d’Ondara
n’ixen bastants i algun arriben a arrelar-hi. Altres desheretats, en canvi, no creuaran la
mar, preferint buscar faena a la pròpia comarca, sobretot a Dénia, on el 1886 figuren com
a residents en el Padró local 47 ondarencs establerts des de 1850, quan Dénia es va vore
envaïda per un fort allau de jornalers atrets per l’oferta d’ocupació que generava el negoci

No obstant açò, va haver algun any, com en 1863, que la situació fou igual o pitjor a Algèria: “La
casi completa pérdida de la cosecha anterior [de la Marina Alta], había producido una emigración
considerable, que no fue mayor por el mal estado que ofrecían las posesiones francesas de África
[Algèria]. La Nueva Iberia, 10-06-1868.

La que segueix és una llista d’ondarencs que aconseguiren un visat per traslladar-se a Alger (Visats concedits a ondarencs per viatjar a Alger, Llibre del Consolat de França a Xàbia, 1892-1904,
Fundació CIRNE, Xàbia):


Data
8-VI-1892
8-I-1893
“
“
27-V-1893
7-XI-1893
“
6-I-1894

Nom
Antonio P. Català
Esteban Peris Signes
Vicente Soler Amorós
Salvador Soler Amorós
Domingo Peris Vives
Antonio P. Català
José Millà Sendra
Domingo Peris Peris

Edat
60
21
30
50
29
60
25
26

Ofici
Jornaler
Llaurador
Jornaler
“
“
“
“
“

Residència
Alger
Ondara
“
“
Pamis
Ondara
“
Pamis

Procedència
Ondara
“
“
“
Pamis
Ondara
“
Pamis

Destinació
Alger
“
“
“
“
“
“
“
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de la pansa .
Per a conéixer la procedència dels nouvinguts a Ondara i la seua importància
quantitativa, ens hem valgut com en ocasions antecedents de les actes de casament de
l’Arxiu Parroquial, amb els següents resultats, que acompanyem amb un gràfic (fig. 3):
1.- Entre 1801 i 1850, i pel que fa als contraents masculins, val a dir que el 60% d’ells
són nascuts a Ondara, el 31% procedeixen de pobles de la Marina Alta, el 8% de la resta
de comarques del País Valencià i tan sols un 1% de la resta de l’Estat espanyol, a més
d’un individu de l’illa francesa de Còrsega. Els municipis de Dénia, el Verger, Pedreguer
i Beniarbeig, i en menor mesura, Pego, el Ràfol d’Almúnia, Alcanalí i Orba, per aquest
ordre, se signifiquen per la seua aportació al creixement demogràfic de la nostra vila. Tot
plegat, 9 de cada 10 barons casats a Ondara pertanyen a un cercle geogràfic amb un radi
màxim de 20 Km.
Pel que respecta a les dones, i en el mateix període de temps, el percentatge de donzelles
d’Ondara en els casaments celebrats ascendeix al 82%, el 13% prové de la Marina Alta
(Pedreguer, Alcanalí i Dénia, els qui més), un 4,6% de la resta de terres valencianes i
un ínfim 0,3% d’altres comunitats peninsulars, en concret dos joves barcelonines. La
conclusió, comparant-ho amb els barons, és encara més rotunda en el cas de les dones.

2.- Entre 1851 i 1900 (fig. 4), el percentatge de barons d’Ondara en els casaments
augmenta fins arribar al 64,4%, disminueix el provinent dels pobles de la Marina Alta
IVARS i CERVERA Joan, Els noms de lloc i de persona de Dénia, Institut d’Estudis Comarcals de
la Marina Alta i Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1995, p. 294.
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(23%), s’incrementa moderadament l’originari de la resta del País Valencià (10,5%) i es
manté en límits insignificants la gent que ve per casar-se a Ondara d’altres terres peninsulars
o d’ultramar, amb un 2,1% (un d’Algèria, originari d’Ondara, i un català, principalment).
Pego, Beniarbeig, Pedreguer, el Verger i Dénia ocupen els primers llocs a la Marina Alta;
de la resta del país, destaquen Gandia, Oliva, Altea i València. El percentatge global de
contraents, sumant les xifres d’Ondara i la Marina Alta, difereix escassament (prop de 9
de cada 10) del de la primera mitat de segle. En els primers anys d’aquest període arriben
a Ondara alguns cognoms que han arribat a fer-se de ben familiars entre nosaltres: és el
cas dels llinatges Boluda (amb Francesc, de l’Olleria), Valero (amb Cristòfol, de Sax),
Cubillos (amb Vicent, de Xàtiva), Jiménez (amb Batiste, de Potries), etc. En les darreres
dècades hi arribaran d’altres, com els Granel (de Pinares de Villarroya, Aragó) o Mejías
(de Cabezo Torres, Cieza, Múrcia).
En relació al component femení, pràcticament es repeteixen els percentatges de la
primera mitad de segle, quant a l’aportació local, amb un 81,6%; la comarca ho fa amb
un 12,6% (destaquen Dénia, Pego, Pedreguer i Beniarbeig); la resta del País Valencià,
amb un 4,8% (Oliva, el municipi que més), i el procedent de l’estat, amb un 0,9%.
En conclusió, es pot dir que el creixement demogràfic d’Ondara durant el segle XIX va
tindre un caràcter endogen, on la pròpia vila i els pobles de la contornada assumiren un
paper quasi exclusiu en l’impuls poblacional descrit en les pàgines anteriors.
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De nascuts, morts…
El quadre inferior (fig. 5) reflecteix el progressiu descens de la natalitat des de 1840,
amb un parèntesi alcista en la dècada 1880-1890, així com també de la mortalitat, amb el
canvi de segle a la vista. En quaranta anys, els que van de 1860 a 1900, la natalitat baixa
del 37,7 al 30,2 per mil i la mortalitat ho fa del 24 al 21,9 per mil, en consonància amb els
territoris de l’estat mes avançats (Catalunya, Balears i Madrid). Per valorar adequadament
aquest procés de modernització demogràfica, cal recordar que en el conjunt de l’Estat
espanyol la natalitat no va baixar del 30 per mil fins el 1916 i que la mortalitat ho va fer
per davall del 25 per mil el 1907. La disminució de la natalitat va íntimament lligada a
la davallada de la mortalitat infantil, l’augment dels ingressos, l’educació, l’augment de
l’edat mitja de la dona en contraure matrimoni, etc. Per contra, la caiguda de la mortalitat,
entorn al 20 per mil, es relaciona amb la reducció de la desnutrició i l’eliminació de les
epidèmies.
Si el segle XVIII va conèixer el final de les grans epidèmies de fam que havien delmat la
població europea en els segles precedents, el XIX va significar un canvi revolucionari en la
medicina (asèpsia, vacunes, anestèsies, etc.) i en els hàbits (higiene, vacunació obligatòria,
etc.), tot i mesclar-se amb períodes amb importants dèficits alimentaris, als que hem
d’afegir anys crítics com 1841, 1864, 1869, 1879 i 1884, aquest darrer pèssim per a
l’agricultura. Tot açò va determinar una caiguda de la mortalitat general, i la que més la
mortalitat infantil. El descens paulatí de la mortalitat va incrementar el percentatge de la
població que arribava a l’edat de reproduir-se. Per altra banda, la reducció de la morbiditat
adulta va afavorir l’allargament de l’esperança de vida fins quasi doblar-la. És així com, de
la mà de la mortalitat, també la natalitat va iniciar el seu camí a la baixa.
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En el gràfic comparatiu d’aquest procés amb altres àmbits territorials, pel que fa a la
natalitat (fig. 6), s’observa un descens més acusat a Ondara, en situar-se lleugerament
per sota del 30 per mil, seguit a escassa distància per la comarca; en canvi, la disminució
d’aquesta taxa, en els casos del País Valencià i de l’estat espanyol, resulta escassa, puix que
continuen mantenint taxes superiors al 30 per mil.
En la direcció apuntada, la comarca i Ondara rebaixen significativament les taxes de
mortalitat entre 1860 i 1900 -a penes, per damunt del 20 per mil-, en contraposició a
les taxes espanyola i valenciana, que superen el 25 per mil; cal ressenyar que les taxes de
partida (1860) en aquests darrers territoris ja ultrapassaven la local i la comarcal (fig. 7).
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Els saldos vegetatius a Ondara i a la comarca segueixen una tendència a la baixa, a
mesura que ens aproximem a 1900: 5,4 punts a Ondara i 4 a la Marina Alta entre 1860
i 1900, amb taxes inferiors a Ondara, llevat de l’any 1887, que coincideixen amb una
veritable explosió demogràfica a casa nostra.
Anys
1860
1877
1887
1897
1900

Ondara
13,7
9,4
11,3
8,3
8,3

Marina Alta
13,9
13,0
9,2
9,8
9,9

En relació als naixements per mesos, la majoria es concentra entre gener i maig, amb
un mínim en els mesos estiuencs i un repunt alcista en els darrers mesos de l’any, un
fenomen idèntic al que es dóna en els segles XVII i XVIII. L’explicació és clara: mana
el calendari agrícola, amb un màxim de naixements en l’època de menys obligacions
laborals, i la por a les dolences de salut lligades a l’estiu.

Fugint de les calors
Els tres períodes estudiats en el gràfic següent (fig.8) tenen un element comú, i és el
de concentrar el mínim de naixements en els mesos de l’estiu: 1800-1810, al setembre;
1840-50, al juliol, i 1890-1900, a l’agost. Amb açò, es confirma l’estratègia de les famílies,
que pretenien evitar als nadons les malalties infeccioses gastrointestinals característiques
d’aquesta estació, que tantes vides segaven.
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La concentració del major número de naixements no és, en canvi, coincident. Mentre
que en la dècada 1800-1810 els naixements es concentren entre el final de l’hivern i l’inici
de primavera -a març, quan més-, en les de 1840-1850 i 1890-1900 es donen al ple de
l’hivern -sobretot al gener, seguit de febrer-, i també al mes d’abril. En qualsevol cas, es
busca l’allunyament de les basques estiuenques.

Pobres criatures!
Les xiquetes i els xiquets bords, abandonats pels seus progenitors en nàixer, va
continuar sent un fet incontestable al llarg del segle XIX, a un ritme d’1,5 expòsits a l’any.
Arreplegats, inicialment, per les autoritats locals i batejats immediatament, una part d’ells
eren acollits per famílies del poble, i altres, enviats a l’Hospital d’òrfens de València. Vet
ací alguns casos documentats en el Llibre de baptismes de l’Arxiu Parroquial:
1815: “Anna Theresa, de padres no conocidos, apareció colgada en la reja de la casa de Rita
Bono.”
1817: “Diego Cristóbal, fue hallado en un capazo a las puertas de la casa de Agustín
Cutanda, inmediato a las puertas de esta villa [a la plaça del Convent].”
1817: “Luísa Ana, se halló a noche en las puertas de casa el Dr. en Medicina Dn. Antonio
Gil, dentro de un capazo.”
1818: “Modesta Ana, fue hallada en las puertas de esta Casa Abadía.”
1836: “Fue hallada una expósita esta mañana en una huerta, junto al camino del Verger.”

Sagnia d’infants
Amb una mortalitat infantil i juvenil que a Ondara va fluctuar entre el 595 per mil
en la dècada 1840-49, la taxa més alta del segle, i el 371 per mil del període 1890-1900,
l’esperança de vida d’un ondarenc se situava entre els 28 i els 35 anys, expectativa no gens
optimista i pròpia de les societats preindustrialitzades; únicament en els últims anys de
segle, l’expectativa s’hi va anar aproximant als 40 anys.
La realitat era certament cruel: un 55% dels nadons nascuts entre 1838-1849 van
morir abans de complir els 5 anys; en canvi, el número de criatures que a les darreries de
segle (1895-1900) va superar l’edat preescolar es va situar entorn al 67%. L’avanç, malgrat
encara ser insuficient, fou notable en l’últim terç de segle.
El gràfic sobre la proporció d’albats  en el conjunt dels òbits i, sobretot, entre 1870 i
1900, mostra bé aquesta transformació (fig. 9). Tant és així, que el percentatge de nadons
i pàrvuls morts en la dècada 1871-80, xifrat en un 58,3%, passa a ser del 52,6% entre
1881-90, i a situar-se en la taxa més favorable de la centúria, amb un 37,1% entre 18911900. De fet, en aquesta dècada només es comptabilitzen 12 casos de mort per pigota i
6 per pallola, xifres inversemblants unes dècades abans, que s’expliquen per una notable
efectivitat de les vacunes antivarioloses i una millora de l’alimentació, és a dir, per un
augment de la resistència a aquestes malalties de les seues principals víctimes, els infants.


El cost de soterrar un albat menor de 8-9 anys era de 10 sous; el del cos o difunt major, 1 lliura.
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Les morts per accident són poc nombroses: un xiquet despenyat a Segària, dues criatures
ofegades a la bassa del molí Nou, un xiquet abrasit per foc de ximenera al carrer Serra,
etc.
L’evolució en la mortalitat per grups d’edat va tenir una evolució igualment lògica (fig.
10); així, el percentatge de criatures recent nascudes van passar de representar el 9,63%
entre 1838 i 1849 al 7,98 del total de les defuncions entre 1895 i 1900, una disminució
modesta, ja que el moment mateix del part continuava representant un altíssim risc de
morir en ambdós períodes. El descens de la mortalitat en els nadons de 2 a 12 mesos
va ser important, passant del 20% al 12,67%, i encara més, en els d’1 a 4 anys, els
grans beneficiats dels avanços mèdics, mentre que el grup d’edat amb menor mortalitat
és el de 5 a 9 anys. A partir d’aquestes edats, les xifres empitjoren en tots els grups, en
especial en els majors de 40 anys, que en el període 1838-49 representaven el 27% del
total de defuncions, passant al 41,78% a finals de segle, tot dins la tendència general de
modernització del règim demogràfic.
En comparació amb altres àmbits, s’ha de dir que la mortalitat infantil a Ondara era
el 1900, amb un 206 per mil, superior a la taxa valenciana, que se situava en el 148,8 per
mil, i a l’espanyola, amb un 172,6 per mil.
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De la calentura al còlera i l’apoplexia
L’interés del rector mossén Francesc Mestre i els seus eventuals substituts entre 1800
i 1810, així com la diligència administrativa mostrada per tots els preveres i sagristans
haguts de 1838 a 1849 en l’aplicació de l’obligatorietat d’inscriure l’edat i la causa de
mort en les partides de defunció, inexplicablement interrompuda en el darrer any –
pràctica recuperada anys més tard-, ens ha permés de treballar amb un material de gran
valor científic i analitzar molts dels aspectes que giren al voltant de la mort dels nostres
avantpassats immediats.
Va ser Pascual Madoz, en el seu ja citat Diccionario Geográfico (1846-1850), el primer
en deixar escrit de què emmalaltien i morien els ondarencs d’aleshores: “Las enfermedades
más comunes son cólicos y calenturas intermitentes [terçanes] y le baten todos los vientos,
en particular los del NO.: su clima es templado”. Tanmateix, la realitat era molt més
complexa i diversa, segons els anys de què es tracte, que l’exposada per Madoz.
L’estudi de 111 casos entre 1800 i 1810 ofereix un resultat sorprenent, ja que el 80,1%
de les defuncions són provocades per afeccions infeccioses, el 4,5 % per malalties no
infeccioses i el 15,4 per altres dolences. La calentura o febre groga i la debilidad -també
denominada flaqueza-, en el primer mes de vida; la pigota i la febre groga, entre el segon
mes i l’any de vida; la febre groga i la pigota, entre 1-4 anys; la febre groga, entre 5-40
anys, i la febre groga, l’asma, la pulmonia, la hidropesia i l’apoplexia, en els majors de 40
anys, són les malalties més habituals en el període analitzat .
Vull agrair l’ajuda inestimable del metge N’Emili Aragó i Mengual, del Centre de Salut d’Ondara,
en la classificació de les malalties i dolences dels ondarencs del segle XIX.
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El període 1838-49 ve marcat també pel predomini de les malalties infeccioses, amb
un 67% del total -13 punts menys que en la primera dècada de segle-, un 15,5% de
defuncions imputables a les no infeccioses –onze punts més- i un 17,5% causada per
altres malalties. Únicament, en els grups d’edat del primer mes de vida i en el de més de
40 anys prevalen les dolences no infeccioses. La causa de mort més habitual continua sent
la febre, amb múltiples variants. Per grups d’edat, són responsables de la majoria de les
defuncions les malformacions en el part i el pasmo , i les febres, en els nadons de 0-1 mes;
el pasmo, la pigota, les febres i la pallola ho són en els nens de 2 als 12 mesos; la pallola, les
febres, el pasmo, la pigota i la inflamació 10, en els nens d’1-4 anys; les terçanes, les febres i
la pigota, en els xiquets i joves de 5-20 anys; les febres, el part -en el cas de les dones- i els
còlics, en els joves de 21-40 anys, i la pulmonia, les febres, l’asma, l’apoplexia, la vellesa,
els còlics i la hidropesia, en els majors de 40 anys.
Finalment, per al període 1895-1900 continua la tendència a la baixa de les malalties
infeccioses com a causa principal dels òbits, tot i representar encara un 60,5% del total,
un 20% menys que a principis de segle; de la resta de morts, el 31,5% cal imputar-ho
a les malalties no infeccioses i el 8% restant a altres malalties. La causa de mort més
nombrosa, l’apoplexia cerebral, es dóna només en el grup de la gent major. Per edats, les
causes de mort més importants en els nadons de 0-1 mes són les malformacions derivades
del part i la debilitat; la pulmonia, la dentició, la bronquitis, la meningitis, la pigota i
l’entero-colitis, en els de 2-12 mesos; el tabes mesenterica, l’enteritis, la pigota, la pallola
i la meningitis, en els d’1-4 anys; la tuberculosi/tisi 11, el tifus 12, la pulmonia, el tabes
mesenterica i la meningitis, en els de 5-20 anys; la tuberculosi/tisi, el tifus, la meningitis
i la grip, en els de 21-40 anys, i l’apoplexia, la pulmonia, les lesions de cor, el catarro
pulmonar, el vessament cerebral, la bronquitis, l’asistòlia de cor, la tuberculosi/tisi, la grip,
el càncer uterí i l’enteritis, a més d’alguns casos de lepra registrats en la premsa de l’època
(La Correspondencia de España, 19-9-1878), en els majors de 40 anys.

El pasmo o espasmo era una malaltia mal definida, que aparegué registrada freqüentment fins
1890, relacionada amb els nadons i xiquets de fins a 4 anys, arribant-se a la conclusió de què estava
lligada a les malalties infeccioses transmeses per l’aigua i els aliments.
10
La inflamació infantil també era una malaltia d’etiologia difícil de precisar.
11
La declaració obligatòria de tuberculós o tísic, a partir de 1901, va provocar la resistència de les
famílies a què cap dels seus membres fóra reconegut públicament com a tuberculós, pressionant
perquè apareguera com a afectat per catarro pulmonar o bronquitis crònica.
12
El paludisme, provocat pel mosquit anòfels i les febres tifoides, estava relacionat: a) amb la terra i
el fang dels carrers, que eren remoguts a diari pels carros, exposant les deixalles orgàniques a l’acció
del sol i convertint-les en miasmes palúdiques; b) la manca d’una xarxa de sanejament i d’albellons
a les cases; els vents dominants s’encarregaven de transportar els microorganismes i eren l’origen
de les malalties en temps de sequera; c) les aigües estancades i l’eliminació de residus; a Ondara,
les aigües de l’Alberca es retenien a l’assut i, des d’ací, “[…] parte la acequia que conduce las aguas
de la Alberca y bordeando en dirección N.E. las paredes de los corrales a donde van a parar, por
conductos que salen de los mismos, las inmundicias y despojos de les casas”. El perill el constituïa
l’estancament de les aigües que, a més, contenien abundants herbes i brutícia. Memoria sanitaria
de Ondara, José TORRENT, 27 de gener de 1924, Arxiu Municipal de Dénia, per cortesia de Rosa
SESER PÉREZ, arxivera.
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Amb caràcter general, a Ondara en el segle XIX predomina la patologia infecciosa
com a primera causant de les morts, amb percentatges que oscil.len entre el 80% i el 60%
del total (fig. 11). Les malalties infeccioses més destacades estan associades a carències
primàries (deficiències en la nutrició, higiene individual i col.lectiva, etc) o són transmeses
per l’aire (pallola, pigota, pulmonia, tuberculosi, bronquitis), per l’aigua i per l’alimentació
(còlera, diarrea, enteritis). De forma progressiva, aquestes van sent substituïdes per
malalties cròniques i degeneratives, les anomenades malalties de la civilització, com ara
les de caràcter crònic, associades a problemes cardiovasculars i nerviosos, o de caràcter
degeneratiu, com els lligats a processos cancerosos.

Al llarg de la centúria, Ondara va sofrir les escomeses periòdiques d’epidèmies, a més
de les endèmiques habituals. Una de les més importants, la febre groga, va visitar el
poble, ininterrompudament, entre 1801 i 1810, barrejada amb una de les últimes crisis
alimentàries del segle, la fam de 1802. El 49% de les defuncions en eixa dècada es van deure
a aqueixa malaltia, també coneguda com calentura, una malaltia infecciosa i contagiosa
que va segar la vida de 143 persones, acarnissant-se especialment en els joves de 0-20 anys
i els adults de més de 50, i lleugerament més en les dones que en els homes.
La distribució anual de les víctimes per aquesta malaltia fou la següent:

1801
1802
1803
1804
1805

8
23
11
18
9

1806
1807
1808
1809
1810

8
15
19
15
17
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Però, com ha quedat dit, la febre groga no va ser l’únic problema de salut que havien
d’afrontar els ondarencs. El 1841, la pallola va acabar amb 22 xiquets, sobre un total de 50
defuncions; el 1845 ho va repetir amb 12 nens, d’un total de 58; el 1847, la pigota va ser
la causant de la mort de 23 xiquets; el 1848, les febres tifoides i les terçanes acabaren amb
la vida de 14 persones, i el 1851 van morir de pallola 26 infants entre juliol i octubre.
Pel que fa a les epidèmies de còlera o malaltia de Ganges, les més importants, amb
caràcter general, són les de 1834, 1855, 1860, 1885 i 1890. D’origen desconegut fins ben
avançat el segle, les mesures de curació practicades eren ineficaces, sent e����������������
ls grups de més
risc les persones d’edat extrema: xiquets i ancians.
El còlera de 1855, que va brotar a Pego el 22 de setembre de l’any anterior, és l’únic
que va tindre una gran repercussió a Ondara: 39 morts d’un total de 105 defuncions,
repartides en 29 casos al novembre i 11 al desembre, amb 7 afectats d’entre 1-4 anys,
6 entre 5-20, 3 entre 21-40 i 23 amb més de 40 anys, segons les fonts parroquials, que
difereixen de les que recull en el seu diari el metge Miralles 13 , xifrades en 26 òbits, dels
quals 10 eren homes, 10 dones i 6 xiquets, d’un total de 136 persones atacades per la
malaltia entre el 8 de setembre i l’11 de desembre. Tot plegat, se’n van salvar 110.
La malaltia del còlera quasi sempre es presentava a l’estiu, però el 1855 l’epidèmia es
va perllongar a tota la tardor i part de l’hivern, que s’havien mostrat inusualment càlids
i humits, com va deixar constància el metge del poble abans citat: “El tiempo por todo
el presente mes de octubre sigue con grandes alternativas, de fresco y calor, siendo los
días ya serenos y o nebulosos, con temperaturas que varían desde los 12º hasta los 18º
Seamur, siguiendo así hasta el 23 y 24 que llovió fuertemente, llevando los ríos mucho
agua. Pasó esta y sopló por cinco días un fuerte viento Maestral tan sumamente frío, con
relación a la estación que el termómetro llegó a marcar cuatro grados sobre cero […]
Noviembre se presenta caluroso desde las 9 de la mañana hasta las cuatro de la tarde, de
16 a 20 grados, siendo muy fresco por la mañana y noche: se observan nubes”. Més tard,
matisaria aquesta descripció, explicant que “Hubo grandes alternativas y variaciones en el
tiempo, mucha humedad, lloviznas, una calma sin nada de viento por algunos días, que
es cuando la epidemia se encontraba en su apogeo; hasta que se presentaron vientos del
sur, se presentó el tiempo sereno y la temperatura propia de la estación.”
El relat de l’epidèmia realitzat per aquest facultatiu s’inicia amb les víctimes causades
pel còlera a la província: “El terrible cólera asiático ha recorrido casi toda la provincia
haciendo estragos de mucha consideración en Alcoy, que en ocho días se ha llevado sobre
3.000 personas, Vilajoyosa, Altea, etc, respetando Benidorm, sin duda por los cordones
sanitarios y grandes medidas que tomó: desde Altea, continuando por toda la Marina,
donde no se ha presentado semejante huésped, a excepción de Denia, que hubo 30 o 40
defunciones”. Malgrat que a Ondara se celebrà “[…] el 30 de marzo una gran fiesta en
acción de gracias” per haver-se lliurat dels atacs, el 5 de juliol es presentà el primer cas
de còlera a Pamis “[…] observándose en la misma semana otros dos casos que también
Els hereus d’aquest il.lustre personatge, Antonio Miralles i Adela Vives, van posar en les nostres
mans un extracte del diari, testimonis (i una foto) que reproduïm en repetides ocasions, un gest
que agraïm pel seu valor històric.

13
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curaron”. Ondara, a l’igual que altres poblacions, “[…] tomó grandes medidas sanitarias
e higiénicas, incomunicándose con todos los pueblos sospechosos”, precaucions que
no pogueren evitar que, a mitjans d’octubre, es presentara “[…] en la casita de Joaquín
Sendra menor, un forastero atacado de cólera fulminante. Serían las ocho y media de la
noche cuando le visité; enseguida se confesó y murió sobre las tres y media de la mañana,
léase madrugada; se consulta al cura sobre el entierro y no presentándose ninguna persona
para darle sepultura se acordó enterrarle en el campo de al lado mismo de la referida casita
en condición de verificar la exumación en tiempo oportuno.”
L’extensió de la plaga pel nostre poble va seguir els següents episodis: el 4 d’octubre
és atacada una xiqueta “[…] de un modo muy violento; se logró la reacción y se curó”;
el dia 8 del mateix mes, per la vesprada, ataca a Batiste o Batit de Lull “[…] de un modo
fulminante que le duró sobre 18 horas, muriendo en el período álgido”. Cal fer notar que
ja abans, el 24 d’agost, la malaltia havia afectat un xiquet de pocs anys, “[…] que no había
tenido ningún roce ni relación con ningún colérico: curó. Pocos días después lo fue su
madre y hasta el número de 11 entre personas y párvulos, y desapareció repentinamente
para empezar en noviembre, pero de un modo más activo”. Però la invasió colèrica agafà
força al novembre, en concret el dia 6, quan atacà violentament un adult que morí quinze
hores més tard. El mateix dia afectà una altra persona, que també va faltar, “[…] y así
fue de aumento hasta el día 22 que empezó a decrecer, sosteniéndose hasta el 11 de
Diciembre que desapareció, habiendo sido atacados en Ondara en la primera invasión,
que principió el ocho de septiembre y duró hasta el cuatro de octubre, 12 personas […]
la segunda, que principió el día 6 de noviembre y duró hasta el 11 de Diciembre, con
136 afectados, 35 hombres, 60 mugeres y 42 niños, de los que murieron 10 hombres, 10
mugeres y 6 niños, salvándose 110.”
El dietari del metge Miralles també incorpora observacions i comentaris de tipus
social sobre l’evolució de l’epidèmia; per exemple, que va començar pel carrer Nou, la
via proletària i humil per excel.lència de l’Ondara de llavors, “[…] extendiéndose por
toda ella y apareciendo a la vez en la plazuela del convento, calle de S. Cristóbal y calle
de Serra, atacando a personas que ningún roce ni relación habían tenido con los primeros
enfermos; enseguida se propagó por la calle de la Trinidad, de Pedreguer, del Sol y de
Isabel 2ª”, reduint-se al mínim l’impacte en l’àrea benestant de la població: “[…] fueron
muy pocos los casos que se observaron en el centro de la población y aún estos más
ligeros, sucediendo al contrario en los otros puntos, siendo la epidemia más mortífera en
la calle Nueva, calle de la Trinidad y Isabel 2ª. En la calle de las Virtudes, a pesar de haber
ocurrido casos muy graves no murió nadie.”
L’aparició del còlera a Ondara també va tindre repercussions en la relació que mantenia
amb altres poblacions de la comarca. És el cas de Dénia, que, a propòsit del reviscolament
de l’epidèmia a la nostra població, va obligar a custodiar les portes de la ciutat i convidar
a les autoritats ondarenques a què els seus veïns s’abstingueren de canviar de residència
mentre durara la malaltia: “[…] Se dio cuenta de que algunas familias de Ondara, punto
actualmente invadido por el cólera morbo, se trasladan a esta población con notable
perjuicio de la salud de la misma, y deseando la Corporación evitar el que se reproduzca
en la Ciudad tan terrible mal acordó; que si bien se permita la entrada y salida a las
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personas procedentes de dicho punto, se suplique a los que vengan a residir aquí no
lo verifiquen por ahora y para que esta resolución sea manifiesta antes de la entrada, se
constituya una guardia de entre los vecinos en cada puerta de la ciudad.”
Fins la irrupció de la malaltia, el metge Miralles deixà algunes anotacions de caràcter
meteorològic i mèdic: “A últimos de Marzo y primeros de Abril, seguramente por la
desigualdad del tiempo (que el termómetro presenta variaciones desde seis grados sobre
cero hasta 21) muchas catarrales, mayormente entre los niños y enfermizos se han
presentado, cediendo fácilmente a los medios ordinarios y sobre todo a las sangrías;
se han reproducido las fiebres intermitentes en las personas, que las padecieron en el
verano, algunos casos de escarlatina y desde primeros de Abril muchas diarreas y vómitos,
siendo algunos de ellos sin causa conocida […] Hasta el 1º del mismo mes han muerto
repentinamente un hombre y una muger, pero de un modo tan súbito que no durarían
dos minutos; presentándome en el acto a sus casas los encontré ya cadáveres; esto llamó
mucho la atención porque coincidió en los días que había las diarreas predichas tanto en
el pueblo, y más aún en Denia, pues según se me ha asegurado son muchas las personas
atacadas, habiendo casas de cuatro enfermos pero muy benignas”. Una altra dolença que
eixe any es va acarnissar entre els infants, d’acord amb els registres de la parròquia, va ser
el pasmo, amb 16 víctimes.
Més tard, reaparegueren el 1856 les febres i la pigota -aquesta, de juliol a final d’any-,
amb 27 i 21 morts, respectivament, sobre un total de 73 defuncions; la pallola, el 1860,
amb 49 morts sobre 116 -31 casos al novembre i 18 al desembre-, tots ells en infants
d’entre 1 i 7 anys. Per contra, el còlera, que aqueix any va afectar moltes poblacions, a
Ondara només va causar un sol mort.
El 1873 la pigota s’endugué per davant 19 criatures durant els mesos primaverals,
i l’enteritis, l’enterocolitis i la disenteria, 17 persones al ple de l’estiu. El 1877 foren
l’enterocolitis i la disenteria les causants de 15 morts, i el crup, dit també garrotillo o
diftèria, 7 xiquets. A la primavera de 1879 tornà la passa de pigota amb 22 morts, i
l’enteritis a l’estiu, amb 13 defuncions més. El 1883 tingueren protagonisme dues
afeccions endèmiques: la pulmonia crònica o aguda, amb 15 morts, i la ja anomenada
enterocolitis, amb 14 casos.
L’episodi de còlera de 1884 és conegut per diferents cròniques periodistiques (El
Progreso, setembre de 1884); segons aquestes, a «la villa d’Ondara han ocurrido algunos
casos de enfermedad sospechosa, de los cuales han fallecido varios»; igualment, l’epidèmia
en altres pobles pròxims a Ondara, va comportar greus dificultats a les persones que
transitaven pel nostre poble: «A Ondara llegaron en coche dos pasajeros, uno de los cuales
enseñó su certificación sanitaria con fecha atrasada [...] se entabló una disputa entre éste
y el alcalde, ya que el primero no queria ir al lazareto porque decia tenia los papeles en
regla [...] ésta autoridad (l’alcalde Lluis J. Bosch i Oliver), cuando se enfada, a todos
quiere meter en la carcel». Pocs dies després, i amb el títol «Atropellos de la Junta Local
de Sanidad», el citat periòdic relatava que «dos pasajeros procedentes de Madrid y uno
más de Valencia, que regresaban a sus hogares de Alfaz y de Teulada, llegaron el 10 de
septiembre a Ondara, siendo detenidos y llevados al lazareto por no llevar la papeleta
de sanidad, a pesar de las suplicas de que venian de puntos no infestados. [...] la Junta
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comisionó al farmaceutico Don Joaquin Solbes, que con tono brusco y despótico, como
si fueran bandidos dió órdenes a los guardias rurales para que los acompañaran al lazareto
[...] indignado uno de los viajeros, se le escapó una sonrisa de resignación, por lo que el
Sr. Solbes ordenó que si alguna de las victimas se reia los ataran codo con codo, siendo
llevados al lazareto [...] Este se componia de una mala casita de campo sin sillas ni mesas
ni camas, viendose obligados a comer en el suelo [...] suplicaron al alcalde les enviase al
menos camas, mandándoles tres asquerosas y sucias camas del Hospital de caridad, las
cuales rehusaron, pero un amigo les prestó colchones y ropa limpias. Esto no pasa más
que en el Rif y en Ondara, donde el que tiene más fueza, gana [...] Ni el señor Ministro
ni el señor Governador debian permitir las arbitrariedades que comete la Junta Local de
Sanidad, sobresaliendo el Sr. Solbes, que trata de manera ruin y detiene por su capricho
a los pasajeros.»
L’epidèmia de còlera de 1885, la més important del segle, no va revestir a Ondara una
significació especial; mentre a d’altres llocs s’acarnissava sobre els seus habitants (Dénia,
Benidoleig, Teulada, Sagra, el Ràfol d’Almúnia i Pego), ací només va provocar un cas
d’enterocolitis en una criatura de 14 mesos que, segons el metge no havia estat inoculat;
un segon cas de còlera es donà el 24 de juny en la persona de Vicent Ygorra i Giner, de 25
anys; i el 27 de juny una persona atacada de “enfermedad sospechosa coleriforme”, Josep
Font i Fornés, de 49 anys. La documentació de l’època 14 donava compte de la situació,
situant el seu origen en els treballadors que acodien a la Ribera per a la sega de l’arròs, i
afirmant que “Ondara [entre altres pobles] esta sucio, aunque procuren ocultarlo” i que
“[…] continúa registrando casos soto voce, según testimonio de famílias que han huído”.
Tots tres casos s’hi van donar abans de l’arribada del Dr. Jaume Ferran i Clua a Ondara,
rebut entusiàsticament, segons la premsa de l’època: “Una Comisión oficial, compuesta
por el Dr. Ferran (auxiliat pels doctors Gimeno, Candela, Murga, Moreno, Pla y Aranda)
ha llegado a Ondara, acompañado de los doctores Florencio Castro, Sanz Bombín
y González de Segovia. Fue recibido en la raya del término por el alcalde, Sr. Bosch
(Lluís Josep Bosch Oliver), el Ayuntamiento, la Junta Local de Sanidad, los principales
contribuyentes y un gentío inmenso, todos a pie, precedidos por la música, hasta llegar
a la Casa Capitular. Hay mucho entusiasmo y decisión por las inoculaciones. El pueblo
aclama al Sr. Ferran y a la Comisión que están reunidos en la Casa de la Villa”.
En efecte, la presència del metge català a la comarca, en qualitat de descobridor de la
vacuna anticolèrica -Koch havia descobert el bacillus virgula el 1883-, va ser providencial,
tot i ser rebutjat prèviament a Dénia. Per contra, amb el suport de les autoritats locals,
aquest metge savi i els seus ajudants van vacunar 1.205 ondarencs entre el 9 i 10 d’agost,
malgrat trobar-se en l’inici de la temporada de la verema, impedint que el bacil no es
propagara. Segons les disposicions governamentals, s’havia d’experimentar en pobles
L’ondarenc Vicent ORTUNYO i GINESTAR va publicar un interessant article sobre aquest
extraordinari personatge, benefactor de la vila d’Ondara, nascut l’any 1852 a Corbera, la Terra Alta
(Catalunya). Llibret de Festes de Sant Jaume de 1983. L’acta literal de la visita de l’eminent cinetífic
a Ondara la podeu consultar en La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático, de la qual
són els autors els doctors Jaume Ferran i Clua, Amalio Gimeno i Inocente Paulí, Valencia Imprenta
i Llibreria de Ramón Ortega, 1886.
14
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no afectats per l’epidèmia i que estigueren voltats de pobles afectats, uns requisits que
complia el nostre poble; a més, com a Ondara s’havien practicat 275 inoculacions el
8 de juliol –que van expressar al Dr. Ferran el seu desig de revacuna-se-, sense que es
donara cap cas de còlera, hi havia la constatació de què les vacunes no eren perjudicials.
Acceptat l’oferiment, es va establir un cordó sanitari que impedia la comunicació entre
Ondara i els pobles a dalt indicats, i es va habilitar un llatzeret per acollir els hipotètics
individus contagiats. Després de la vacunació massiva, es va eliminar el cordó sanitari i
els seus habitants van poder iniciar la verema i les labors d’elaboració de la pansa amb
normalitat, junt a persones dels pobles dels voltants, una circumstància que va fer que
un col.laborador de Ferran, el Dr. Moreno, reclamara a les autoritats competents la
generalització en l’aplicació de la vacuna en aquests municipis. Un mes més tard, encara

Excusat de casa rural benestant de finals de segle (Hortes de Pamis).

no s’havia donat cap cas de còlera a Ondara, exceptuant un tal Francesc Martí Martí, que
havia arribat a Ondara procedent de Madrid el dia 15 d’agost, el qual va obtenir l’alta el
21 d’agost, després de ser visitat pel doctor Ferran. De tot açò, es va fer acta notarial el 7
de setembre de 1885, signant la veracitat de l’informe els metges Vicent Miralles Barber
i Enric Grustán Perelló; l’alcalde, Lluís Josep Bosch Oliver; el jutge municipal, Vicent
Giner Gadea; el rector, Salvador Verdú, i el notari d’Ondara, Blai Frasquet. El comiat del
Dr. Ferran i els seus col.laboradors del poble fou igualment emotiu: “Despedida cariñosa
del Dr. Ferran. La noche antes de partir se iluminó la calle a la veneciana. Un gentío
inmenso acudió a oir la serenata con que la obsequió la música de la población, y el
discurso del Dr. Candela en nombre del Dr. Ferran”. En canvi, la meningitis va ser el
1885 la causant de la mort de 10 criatures i xiquets d’entre 6 mesos i 13 anys, i el crup o
difteria, de 7 més.
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El 1890, any colèric a tot arreu, Ondara només va patir dos casos de còlera morbo
asiàtica en un adult de 38 anys i un infant de 4, sent la pulmonia, amb 13 morts de
diferents edats, la pigota, amb 10 afectats d’entre 10 mesos i 9 anys, i la bronquitis, el tifus
i la meningitis les causes més importants de mort. Segons el diari denier El Liberal 15, la
grip també afectà Ondara a primeries de l’any 1890, la qual cosa no es correspon amb la
realitat documental de l’Arxiu Parroquial i el Registre Civil.
Abans d’entrar en els anys de transició a un règim demogràfic modern, a Ondara les
defuncions es concentraven durant els mesos estivals -causades la majoria per malalties
infeccioses transmeses per l’aigua i els aliments, que tenien els xiquets com a principals
víctimes-, com reflecteixen les dades del gràfic pertanyents als anys 1840-1850 i 1855-1860,
amb una màxima incidència en els mesos de juliol i agost, i un novembre estranyament
mortífer, per l’acumulació de morts per còlera en una tardor més càlida que de costum,
sent la primavera l’estació més benigna, sobretot al mes de març. Pel contrari, a finals de
segle (1885-1890 i 1895-1900), ja iniciat el nou cicle de modernització demogràfica, la
mortalitat passa a ubicar-se en el primer semestre de l’any, amb defuncions relacionades
amb l’aparell respiratori, malalties cardiovasculars i degeneratives, passant l’estiu a ser
l’estació més favorable (fig. 12).
De l’estudi quantitatiu realitzat sobre la mortalitat per sectors del casc urbà, i tenint en
compte la disparitat del número de pobladors que albergava cada un d’ells, cal destacar el
carrer Nou, hiperpoblat i amb la major concentració de famílies humils, i el carrer Serra,
al que la seua proximitat al barranc de l’Alberca i a la séquia de les Alfatares, li reportaven
15

El Liberal, Arxiu Municipal de Dénia, números 51-52-53.
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un plus de risc afegit, amb malalties i morts transmeses per l’aigua; igualment, en llocs
capdavanters se situen els carrers Sol i Alacant. El mateix ocorre amb les defuncions
registrades en els habitatges rurals -l’èxit del conreu de la vinya de raïm moscatell, per a
la producció de pansa, va provocar que molts d’ells foren ocupats tot l’any-, caracteritzats
per unes condicions deplorables d’habitabilitat.

Guerra a la mort
Els ajuntaments de l’antic règim tenien una preocupació quasi obsessiva pel fenomen
epidèmic, i no era per a menys. Per a afrontar aquesta amenaça amb certa garantia
s’organitzaven les Juntes Locals de Sanitat, que desapareixien en extingir-se la causa que
havia motivat la seua constitució.
Les mesures de caràcter preventiu se centraven, sobretot, a evitar la infecció que podia
venir de l’exterior, ja fóra per terra o per via marítima. L’interés de les autoritats locals per
impedir el contagi o la propagació d’una epidèmia era manifesta i ho demostra el fet de
destinar part del raquític pressupost municipal per fer-ne front. El 1804, l’Ajuntament
d’Ondara va destinar 4.280 rals a la Intendencia, suma que representava el 50% de la
despesa de tot l’any, i que tenia com a objecte l’establiment d’un cordó sanitari per detenir
l’epidèmia de peste –en realitat, febre groga- que, des d’alguns anys abans, assotava el
poble, mitjançant la construcció d’una barraca a la Guadiana, a la platja de l’Almadrava,
juntament amb les poblacions del Verger, la Setla i Miraflor, i l’erecció d’unes casetes
de vigilància habilitades a l’entrada de la vila, a la plaça del Convent. En un registre
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parroquial de 28 de novembre del mateix any, el rector escrivia el següent:
“Josef Hernandis, quinquillero, de 50 años, vecino de Alicante, fue enterrado el mismo
día por certificación del médico, D. Antonio Gil, firmada por la Justicia de esta villa, por
amenazar corrupción. Huyó de Alicante en el tiempo de la epidemia. Pasó a Pego, se le
hizo cuarentena, y antes de llegar a esta villa murió probablemente de la infección de la
peste de Alicante.”

Simultàniament, des de Dénia es dirigien instruccions a tots els municipis de la seua
governació sobre com afrontar la febre groga que assolava la ciutat d’Alacant, i per constituir
patrulles de paisans, amb la missió de vigilar dia i nit el terme; a més, s’ordenava d’impedir
l’entrada a la població als individus sense passaport, suspendre tota diversió pública -com
ara les corregudes de bous i jònecs [a Ondara no se’n feien encara], les comèdies o la
fira, on l’aglomeració de persones de diferents llocs podia estendre la malaltia-, regular la
venda del blat disponible i celebrar actes religiosos i pregàries. El 1805, les autoritats locals
dels pobles afectats per l’epidèmia van ser informades de la retirada del cordó sanitari,
mesura que tornaria a ser aplicada en anys posteriors.
La Constitució de 1812 encarregava als ajuntaments la policia de salubritat. Les
instruccions de 1813, que emanaven de la Carta Magna, els hi atribuïa la neteja dels
carrers, mercats, places, fonts, hospitals i presons, la qualitat dels aliments, l’erecció de
cementeris ben situats, així com la dessecació de les aigües estancades i insalubres, amb
una normativa que tingué una escassa aplicació pràctica. Sobre els cementeris cal dir que,
des del 1799, hi havia l’obligació, basada en una Cèdula Reial de Carles III, de situar-los
fora de la població i de soterrar els cadàvers sense tenir en compte la seua condició social.
Un ampli rosari de dificultats -econòmiques, resistència de la població, adequació de
terrenys-, van retardar la construcció de cementeris als pobles, incomplint el manament
reial.

El cementeri nou d’Ondara (1854).
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Serà en el pressupost municipal de 1806, amb un muntant de 6.057,20 rals, quan se’n
destinen 1.848 per al nou cementeri. Per fer realitat aquesta instal.lació, el síndic personer
Batiste Vives fou facultat pel Consejo Real per construir un cementeri en uns terrenys de
titularitat pública i reclamar dels veïns la seua col.laboració, consistent en la conducció
dels materials necessaris fins la parcel.la elegida en dies festius, operació costejada també
pels propis veïns en base a la Real Cédula de 3 d’abril de 1787 i la circular del Consejo Real
de 28 de juny de 1804, que establia, a més, l’ús dels fons parroquials per al finançament
d’aquest projecte, entre altres vies recaptatòries, com el producte del delme i dels béns de
propis.
Aquest cementeri, que no hem de confondre amb l’actual, es va erigir al voltant dels
actuals carrers de Sant Lluís i Constitució. Les obres s’iniciaren el 1802 i finalitzaren el
1813, sent inaugurat el 2 de març de 1812. En la seua construcció s’empraren, entre
altres materials, 3 dotzenes de taulons procedents de Vinaròs, desembarcats a la platja de
l’Almadrava, 4.000 rajoles i 4 almodins de calç. Aquest indubtable avanç social i sanitari,
que pretenia l’amillorament de la salubritat pública d’Ondara, incomplia d’entrada amb
el requisit d’emplaçar-se en un punt on els vents dominants foren favorables a la població
(contràriament, hi havia la creença que el llebeig traslladava els efluvis dels cadàvers cap
al casc urbà), sent aquest un dels motius de la seua escassa vigència temporal. El darrer
i definitiu cementeri municipal es va construir en un tros de terra contigu al camí de
les Alfatares, sent beneït i inaugurat el 16 de juliol de 1854. Pel que fa a Pamis, els
enterraments encara es feien al fossar de l’església el 1827. Seguint la tendència general,
se’n va construir un de nou a la vora del camí vell de Pamis a Pedreguer, que fou beneït el
13 de juliol de 1845, acollint-hi el primer soterrament dos dies abans de ser inaugurat.
La implantació de la vacuna antivariolosa, adoptada amb caràcter normatiu per l’estat
espanyol, fou irregular i en molts llocs inexistent; per exemple, a Ondara, on encara a finals

El cementeri de Pamis (1845).
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de segle proliferaven les morts per pigota, si bé en menor mesura que cinquanta anys abans,
a pesar de la publicació el 1892 d’un exigent reglament municipal que incloïa l’obligació
de vacunar els xiquets abans de complir els dos anys, preferentment des de l’1 d’abril al
30 de juny i de l’1 de setembre al 30 de novembre, amb limfa vacuna proporcionada per
l’alcaldia i en un local habilitat a l’efecte, a més de la necessitat d’enregistrar els vacunats,
sancionant els infractors amb una multa d’una a cinc pessetes. Sembla ser que la resistència
de la població a vacunar-se venia motivada perquè, en ocasions, la pràctica de la vacuna
havia comportat conseqüències fatals, pel mal estat en què es trobava la limfa vacuna
emprada. Aquestes mesures es complementaven amb la prohibició de deixar accedir a
l’escola els xiquets afectats per diftèria o pallola.
A açò s’unia la manca de certes infraestructures públiques bàsiques i a la deficiència
de les existents:
1. Els albellons no formaven un vertader sistema públic integrat i tenien molts problemes
per l’obstrucció continuada i l’acumulació de deixalles que afavorien la proliferació
d’insectes, bacils i olors desagradables. A Ondara, les clavegueres s’embossaven amb
excessiva freqüència, per no netejar-se a fons i de forma regular. En clara contradicció
amb aquesta situació, els propietaris podien obrir lliurement pous a l’interior de les cases i
destinar l’aigüa a usos domèstics, pràctica indesitjada que facilitava el contacte d’ambdues
aigües i l’aparició de malalties.
2. Els pous cecs situats als corrals eren una font de filtracions, contaminació contínua i
origen d’infeccions, com ara les febres tifoides.
3. Els residus urbans es dipositaven al corral de casa, els quals esdevenien en focus infecciós
quan plovia molt, perquè escampava i filtrava la immundícia al subsòl.
4. L’aigua que bevien els ondarencs era conduïda per una galeria subterrània que rebia
filtracions de l’aigua de reg, contaminada pel fem i altres adobs. A més, el cabal era
irregular, perquè a l’hivern resultava abundant i, en canvi, era insuficient a l’estiu. Les
autoritats recomanaven bullir-la abans de consumir-la.
5. Els carrers, regularitzats amb terra i pedra de riu, acumulaven pols i brutícia variada,
creant una atmosfera corrupta que envaïa les cases i causava infeccions.
6. Ondara comptava amb un escorxador vell, al carrer del mateix nom, és a dir, en una de
les entrades de la població i junt a la séquia de les Alfatares i l’Alberca. El 1898 s’incoà un
expedient de demolició de la instal.lació, amb la idea d’ubicar el nou escorxador als afores
de la població, junt a la carretera d’Orba i el propi barranc de l’Alberca, que ha perdurat
fins la dècada dels seixanta del segle passat. En els dos casos, les deixalles d’animals es
tiraven al barranc.
7. Ondara no disposava de safareig ni llavador públic, i la bugada es feia a casa, a les
séquies circumdants o al riu, que constituïen fonts importants d’infeccions i producció de
miasmes. El primer llavador no s’hi construïria fins ben entrat el segle XX.
L’abundant documentació municipal d’aquest període recull innombrables mostres
de la sensibilitat municipal, no sempre efectiva, per afrontar l’amenaça de les malalties
epidèmiques o endèmiques. Tots els pressupostos municipals inclouen partides
378

CAPITOL 8.indd 378

16/4/13 16:13:54

8. LA METAMORFOSI (SEGLE XIX)

econòmiques per previndre o encarar els períodes de “calamidad pública”. El 1863-64,
l’Ajuntament acordava donar eixida a les aigües estancades al barranc de l’Alberca, “como
medida de salud pública”, netejar la font pública i construir un albelló a l’escola; el 186667 es decidia indemnitzar a Baptiste Doménech, encarregat de plantar la fira, “[…] de
los perjuicios habidos por no haber tenido efecto la celebración de la feria, en la época de
costumbre, para evitar la aglomeración de gentes cuando algunos pueblos de la provincia
habían sido invadidos del cólera morbo”; al setembre de 1890 s’ordenava disposar 10 pts.
per a la compra de limfa per a vacunació de famílies pobres, i el 1894-95 s’actuava en “el
aseo y limpieza del cementerio.”

Rebut de clorur adquirit per a l’epidèmia de còlera de 1891.

Una altra mesura preventiva de contagi fou l’habilitació temporal de llatzerets, que
eren uns establiments situats als afores de la població i que tenien la finalitat d’aïllar les
persones malaltes o contagiades. A finals de l’estiu de 1890-91, i per motiu del còlera, se’n
va haver d’erigir un a Vinyals en uns terrenys arrendats a un tal Maties, a qui s’abonaren
20 pts; els treballs van ser realitzats per Vicent Roig i Bertomeu Soler, amb una inversió
de 118 pts. A aquesta despesa s’hi van afegir 57 pts. per 38 jornals de desinfectar, 11 pts.
per a la compra de productes desinfectants, 24 pts. per a socórrer la família de Joaquín
Serra, 54 pts. al veí de Pamis Mateu Ginestar, i un grapat de jornals destinats a vigilar els
voltants i les entrades i eixides d’Ondara. En les mateixes dates s’hi va haver d’auxiliar la
família de Francesc Fornali Pastor amb 15 pts., amb 36 pts. la de Juan Manchao i 120
pts. a Josep Mora i Jaume Caselles pels jornals de soterradors durant 20 dies, a raó de 3
pts. el jornal. Un poc més tard, al febrer de 1891 s’abonen 264 pts. als soterradors per
2 jornals durant 44 dies, a raó de 3 pts. el jornal; 2,30 cèntims per l’oli invertit en el
llatzeret; 16 pts. per la lactància de la difunta muller de Juan Manchao, 30 pts. per dietes
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en temps de quarantena i per viatges a pobles afectats pel còlera, 33 pts. per atendre els
malalts durant 33 dies, 148,50 pts. per fer guàrdies durant 33 dies, a raó d’1,50 pta. per
persona i dia, 75 pts. de desfer el llatzeret construït durant l’epidèmia i 144,85 pts. per 2
barrals de clorur.
Un exemple d’institucionalització de les mesures d’higiene i salubritat públiques ho
constitueixen les Ordenanzas de 1892 promogudes per l’Ajuntament d’Ondara, sent
alcalde Francesc Iñareta Sánchez i secretari Alexandre Pérez. La seua elaboració tenia una
òptica preventiva: netejar, agranar i arruixar el tram comprés entre la frontera i l’eix del
carrer, emprar aigua neta per a l’arruixada, retirar la brutícia del carrer, emblanquinar la
frontera tots els anys, no vessar aigua bruta a la via pública, no utilitzar el llavador ni les
séquies per fer la bugada de roba de malalts infectats, emblanquinar l’interior de les cases
(per exemple, en els “Jornales y materiales invertidos en 1909 en el blanqueo, limpieza
y desinfección de varias casas de pobres de esta vecindad”), mantenir nets els desaigües
de les piques i els excusats, evitar l’amuntegament de fem dins de casa i en la via pública,
impedir l’estancament de l’aigua, no lligar animals a cap reixa ni anella de la via pública,
no treure el fem dels estables i els excusats de nit, mantenir nets els albellons particulars,
evitar que els mendicants amb malalties contagioses i infeccioses demanen almoina pel
carrers del poble o la facultat d’inspeccionar les cases per comprovar el compliment de les
ordenances són algunes de les instruccions redactades en les ordenances.
També els establiments públics, com ara els hostals, les botigues, les tavernes, els
cafés, els magatzems, les pescateries, les carnisseries o les fàbriques de sabó tenien la
seua reglamentació higiènicosanitària. Així, els propietaris d’hostals, botigues, tavernes
i cafés, que venien productes d’elaboració pròpia al detall, havien de prendre mesures
precautòries “para evitar todo daño a la salud pública”; la venda de líquids de consum
personal havia de fer-se en recipients de zinc, coure o llanda, perfectament precintats
amb estany; la carn havia de revisar-se a diari per un inspector (“Honorarios satisfechos
en 1909 a D. Constantino Tormo como Inspector de carnes”); la carn d’ovella sols era
permesa de despatxar entre desembre i abril, i la de porc de setembre a juny, per evitar
que les calors estiuenques feren malbé aquests productes; el sacrifici de tot tipus d’animals
havia de fer-se a l’escorxador, llevat dels porcs que podien sacrificar-se a casa; la venda
de fruites i hortalisses que no estaven en saó estava prohibida, així com les llepolies i els
confitats acolorits; la farina havia de ser de bona qualitat i no adulterada. S’hi advertia,
per últim, del càstig sever que s’aplicaria a les persones que vengueren begudes i aliments
corromputs o en mal estat de conservació.
En l’apartat de cementeris, les ordenances establien l’obligatorietat de seguir les lleis i
els reglaments vigents, a més d’aquelles normes que adoptara la Junta Local de Sanitat “en
tiempos de epidemias” en la inhumació i la conducció de cadàvers, les vetles o els parts
de defuncions, i la prohibició de deixar els animals morts sense sepultura, soterrant-los
en un clot d’entre un i dos metres de fondària a una distància de la població no inferior
als 500 m.
Una factura municipal de 18 de maig de 1898 demostra que la lluita contra la malaltia
a les acaballes de segle era enèrgica i fonamental per a aconseguir la ràpida disminució de
les malalties infeccioses. L’imprés, intitulat “Relación detallada de los trabajos ocurridos en
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la limpieza de la población [abans de les calors de l’estiu], acequias cercanas, inmundicias
de la Alberca y demás de la higiene pública” incloïa els següents conceptes:
“A José Grimalt Andrés, por seis días de carro con dos caballerías para el transporte de
inmundicias, a 15 pts. por día; total, 90 pts.
A Antonio Fornés, seis jornales de bracero, a una peseta cincuenta céntimos; total, 9 pts.
A Vicente Gil, José Segura Frau y Antonio Gil Ronda, seis jornales de bracero, a una peseta
cincuenta céntimos, total, 27 pts.
Por diez arrobas de cal para el blanqueo de los edificios públicos, alcantarillados, muros y
demás, propiedad del común de los vecinos, 5 pts.
Una arroba de cloruro para la desinfección de cloacas, charcas y demás sitios insalubres,
12 pts.
A Jaime Blasco, como encargado de la operación, 7 pts.
En total, 150 pts.”

És de destacar, finalment, el protagonisme exercit pels metges, cirurgians i apotecaris
d’Ondara en la lluita contra la malaltia al llarg del segle XIX: Llorenç Lluzar (apotecari,
1824), Antoni Gil (metge, primer terç del segle XIX), Marià Soldevila (cirurgià, 1838), Pere
Isac (metge, 1851, signant d’un manifest estatal en defensa dels principis homeopàtics),
Antoni Vicent Barber (cirurgià, 1853), Vicent Miralles Barber (metge el 1858, encara
ho era el 1885), Agustí Cuquerella (metge i manescal, 1862), Félix Rodríguez (cirurgià,
1864), Bertomeu Buigues Vallés (cirurgià, 1865), Josep Lattur Iñareta (apotecari, 1865) i
Enric Grustán Perelló (metge i cirurgià, 1886-1906).
Com a curiositat, apuntem una tècnica mèdica, la sagnia, consistent en l’evacuació
artificial d’una certa quantitat de sang mitjançant incisions o l’aplicació de sangoneres,
metodologia que fou emprada sistemàticament per aquests professionals en el tractament
d’una gran varietat de malalties. A través d’algunes notes sabem que el Dr. Grustán
en receptava de sangoneres que, aplicades pel mestre sagnador, Miquel González, feia
experimentar una certa milloria als malalts (“Diciembre de 1897: pago de 1,50 pts. realizado
al médico Enrique Grustán por seis sanguijuelas aplicadas a un gitano herido).”

Casar-se
Les taxes de nupcialitat (fig. 13) mostren a Ondara una gran irregularitat entre 1800
i 1877, i és així perquè la major o menor proliferació de casaments expressen una gran
sensibilitat amb les expectatives econòmiques i certs esdeveniments. La tendència general
és ascendent fins la dècada dels anys 20, amb les taxes més altes de tot el segle, caient
amb la crisi dels anys 30. Amb una certa lògica, passades les dificultats el nombre de
casaments s’incrementa, per tornar a descendir amb les crisis de mortalitat de 1855
(còlera) i 1860 (pallola), amb un 4,93 per mil, la taxa més baixa del segle. Finalment,
després de recuperar-se vigorosament entorn al 1870, s’entra en un període amb escasses
variacions fins el 1900. En contrast, la comarca presenta en aquest últim terç de segle una
gran fluctuació, d’un punt i mig, causada per la irregularitat demogràfica que caracteritza
els municipis de l’interior.
La nupcialitat mitja per al període 1801-1850 és superior en poc més d’un punt a la
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dels anys compresos entre 1851 i 1900 (7,81 per 6,71). Aquesta diferència s’explicaria,
entre altres raons, per l’edat amb què les parelles contreien matrimoni, seguint un model
general de cert i progressiu retard en l’edat de casar-se.
Entre 1801 i 1850, l’edat preferida en la primera núpcia era de 23 anys per als homes
i de 20 per a les dones. L’edat mitja, no obstant açò, era de 25,5 anys en el cas dels barons
i de 22,6 anys en les dones.
En canvi, entre 1851 i 1900, les edats favorites per casar-se es van retardar als 24 i 22
anys, respectivament, sent l’edat mitja dels homes 25,8 anys i la de les dones 24,4 (segle
XVII: 25 i 22; segle XVIII: 27,7 i 23,3).
En relació a la major o menor proliferació de casaments per mesos (fig. 14), en els
tres períodes estudiats hi ha un tret comú, i és la preferencia de casar-se a finals d’any,
coincidint amb l’època de menor activitat agrícola, i també a principis d’any, per la
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mateixa raó, sobretot des de mitjans de segle. Juntament amb açò, cal destacar l’increment
espectacular dels casaments durant els mesos de juliol (48), per festes del poble, i a l’agost
(31) en el període 1890-1900, als quals segueix un mes de setembre que en la mateixa
dècada va assistir a la celebració de solament dos cerimònies nupcials, explicable també pel
calendari laboral local, ja que correspon al mes de verema –recol.lecció del raïm moscatell
i elaboració de la pansa-, quefer que ocupa totes les dones i homes del poble en jornades
de treball de sol a sol.

La fecunditat (fig. 15) també es caracteritza per les grans oscil.lacions que l’afecten al
llarg del segle. Precisament, la proporció més baixa de naixements per matrimoni afecta
els primers anys i els últims del segle, amb 3,79 i 3,75 fills, respectivament, com a resposta
a unes taxes de mortalitat infantil baixes. Els quinquennis més fructífers són: 1826-30,
amb una ràtio de 7,2 fills per parella, i 1846-50 i 1846-1865, on s’arriba als 8 fills per
matrimoni, que expliquen l’explosió demogràfica dels 20 anys següents. La fecunditat
mitja dels primers cinquanta anys de segle, 5’29, és lleugerament inferior a la de la segona,
un 5’43, sent la mitja per a tot el segle de 5’38 fills per matrimoni, una xifra més alta que
la dels segles XVII i XVIII, amb 4’9 fills per parella.

Cap a la modernitat demogràfica
Amb les xifres dels censos oficials dels anys 1860 i 1877 i el confeccionat per
l’Ajuntament el 1828, podem afirmar que la població d’Ondara en aquest segle era
eminentment jove (comproveu la base tan ampla que caracteritza la piràmide de població
de 1877), com correspon a les societats poc desenvolupades, amb una progressiva tendència
a l’envelliment de la població a les darreries de segle, en clara sintonia amb el descens de
la mortalitat. Si el 1822 els menors de 25 anys representaven el 57,94% del total de la
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població, el 1860 el percentatge havia descendit al 55,86% i a només el 49,49% el 1877,
amb un predomini dels barons sobre les dones en els tres recomptes.
El tram de 26 a 50 anys representa un 32,35% sobre la població total en 1822, baixa
al 30,91% el 1860, i s’incrementa considerablement el 1877, amb un 34,03%. En aquest
grup d’edat, llevat de 1822, hi ha superioritat en el nombre de dones sobre els homes.
I, finalment, la gent major de 50 anys, que el 1822 hi representava un 9,71%, passa
al 13,23% el 1860 i a un 16,38% el 1877, sent superior en tots els casos les dones als
homes.
			

1828

1860

1877

Homes Dones Homes Dones Homes Dones
0-25 anys

29,34

28,60

28,47

27,39

24,26

25,23

26-50 “

16,47

15,88

15,25

15,66

16,64

17,39

“

4.83

4,88

6,52

6,71

7,87

8,51

Total

50,64

49,36

50,24

49,76

48,77

51,13

+ 51

El progressiu descens de la població infantil i jove en més de 8 punts percentuals, i
l’increment de la població adulta en quasi 2 punts en el tram comprés entre els 26 i els 50
anys, i de 7 punts en els majors de 50 anys, respectivament, segueixen la tendència general
dels models de transició i modernització demogràfica del món occidental.
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Llauradors, per damunt de tot
A partir de les diferents ocupacions laborals que figuren en les actes de casament, entre
altra documentació, sabem que les activitats primàries relacionades bàsicament amb les
labors de la terra ocupaven la majoria de braços del poble, tot i que en menor proporció
que en el segle anterior. Si al segle dihuit, de cada 100 treballadors, 73 ho feien a la terra,
al segle XIX la proporció cau al 65,83%, malgrat ser una xifra encara alta. Per primera
vegada, un bon número d’actes recullen la condició de llauradora d’algunes dones i,
inclús, d’una escrivana, ofici a què es va dedicar Lluísa Ferrando (1838). En el camperolat
computem el cada vegada més nombrós grup de jornalers no propietaris de terra o amb
una escassa porció d’aquesta, que representen el 50% dels llauradors (durant els anys
1827-1829, el percentatge era del 20%), i els grans propietaris rendistes o hacendados. En
la relació només figuren tres ramaders i tres pastors.
Els oficis enquadrats en el sector secundari, que caldria qualificar com a artesanals
-únicament hi hem recollit un individu amb el qualificatiu d’industrial a finals de segle, representen el 16,25% de la població activa, front el 21% de la centúria anterior. Els
professionals més importants en número són els sabaters, els fusters i els obrers. En prova
de la pèrdua d’importància de la seda, ocorreguda poc després d’ultrapassar el segle el seu
equador, cal assenyalar que l’ofici de teixidor, profusament citat en èpoques anteriors,
desapareix del quadre laboral local. Per últim, en el sector dels serveis o terciari es produeix
un gran increment en relació al segle XVIII, d’un 6%, ja que quasi el 18% de la població
ocupada ho fa en aquesta branca, fenomen explicable per l’augment de la població, la
modernització d’Ondara i el consegüent augment de la demanda de nous serveis per part
dels seus habitants. Hi destaquen els comerciants i els carreters, molts d’ells sorgits al calor
del negoci de la pansa.

S. primari		
Llaurador
191
Jornaler
102
Propietari
18
Ramader
3
Pastor
3
Total
316
%
65,8
		
		
		
		
		
		
		
		
		

S. secundari		

Sabater
Fuster
Obrer
Ferrer
Espardenyer
Manyà
Moliner
Teixidor
Mestre d’aixa
Saboner
Forner
Corder
Barreter
Calderer
Picapedrer
Guarnicioner

14
10
10
9
7
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1

Sector terciari

Soldat
Comerciant
Carreter
Recaptador
Mestre
Advocat
Manescal
Quincaller
Secretari
Dependent
Militar
Tintorer
Tramusser
Marí
Escrivent
Apotecari

16
9
9
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Industrial
Sastre
Terrisser
Sastressa
Total
%

1
1
1
1
80
16,25

Altres16
Total
%

19
84
17,91

Prou (i massa!) de senyors
A principis del segle XIX, l’estatus de què gaudia el marqués d’Ariza a Ondara, des
d’un punt de vista polític, econòmic i judicial, continuava sent hegemònic i quasi exclusiu,
com en èpoques precedents. Però la situació començà a canviar amb l’entrada de l’exèrcit
imperial napoleònic a la Península el 1808, la caiguda del poder absolut que emanava
d’un rei submís a l’invasor, la conducta canviant del marqués d’Ariza -“[…] formaba
parte del partido fernandino, y seducido o engañado por la astucia de Napoleón, había
participado en la asamblea de Bayona, aunque luego, asustado quizá por algunas de las
medidas allí adoptadas, como la que limitaba el mayorazgo, volvió para ocupar todo el
espacio político que pudo en el campo patriótico 17”- i les primeres mesures legislatives
liberals impulsades per les Corts de Cadis.
En aquest escenari, els pobles van deixar de pagar les prestacions senyorials el 1811
-la senyoria els hi tenia arrendats a l’olivenc Antonio Canyemàs per un valor anual de
444 rals de velló, les quals es carregaven sobre els béns de propis de la vila en la persona
de l’apoderat del susdit arrendatari-, poc abans de l’arribada dels francesos a la comarca,
mentre que les Corts decretaven el 6 d’agost de 1811 l’abolició d’alguns drets senyorials i
jurisdiccionals, com ara el de nomenar els càrrecs municipals i el jutge, l’acte de vassallatge,
els monopolis, les regalies i els privilegis exclusius de caça, forn, molí, herbatge, aigües i
muntanyes. En alguns llocs s’entengué que la mesura suposava la conversió de la propietat
senyorial en propietat privada i, per tant, el final de l’obligació de pagar censos feudals per
l’aprofitament de les terres i les cases propietat del senyor.
El mateix passà amb les rendes provinents de les cases i les terres senyorials, els posseïdors
dels quals, veïns d’Ondara, alguns de forasters i el mateix Ajuntament, interpretant
generosament el Decret del 6 d’agost de 1811 com un acte d’abolició total del règim
feudal, tant el jurisdiccional com el territorial, es negaren a pagar cap contribució en
metàl.lic o espècie. El 28 de juny de 1814, el marqués d’Ariza, junt amb d’altres membres
de la noblesa afectada per la negativa dels seus vassalls, va atorgar poder a l’advocat José
Llobell per elevar una queixa al Consejo de Estado, adduint que “todo fue arrebatado por
los pueblos […] y de todo privaron a sus propietarios.”
El 15 de setembre de 1814, amb el retorn del rei Ferran VII i l’absolutisme, i després de
Agrimensor, armer, barber, carter, carnisser, cirurgià, conductor, daurador, especier, escrivana,
guàrdia civil, hostalera, metge, pregoner, rellotger, sagristà, soterrador i tractant.
17
MORANGE Claude, Siete calas en la crisis del antiguo régimen español, ps. 67-68, Institut de
Cultura Juan Gil-Albert, 1990.
16

386

CAPITOL 8.indd 386

16/4/13 16:13:59

8. LA METAMORFOSI (SEGLE XIX)

què els tribunals de justícia atengueren les queixes dels senyors –i també dels jesuïtes, que
tornen a Espanya i recuperen els drets sobre un cens que tenien a Ondara-, es retrocedeix
a la situació original de pagament de les rendes senyorials per part dels camperols -censos
en metàl.lic i partició de fruits-, exceptuant els drets i els privilegis exclusius, privatius i
prohibitius, com ara els monopolis i les regalies abans citades, així com la jurisdicció de la
qual havia estat desproveïda la senyoria en favor de la Corona, la qual passarà a designar,
a partir d’ara, les autoritats que governaran el poble. A Ondara, la resistència a satisfer
censos al marqués està documentada, d’acord amb la informació facilitada pel secretari
de l’Ajuntament en un Cuestionario de 15 d’agost de 1831, des de molt anys abans: “Los
censos con luismo y fadiga correspondientes al Señor Territorial cargados sobre el horno
de Pan cocer, Herbaje, casa del Pregonero y era de trillar deben correr la misma suerte que
los demás de esta villa. Su estado es no pagarlos muchos años ha, desde que no se datan
en las cuentas de Propios; ni tampoco exigirlos el Señor territorial. Mas en caso que tratara
dicho Señor de cobrarlos, está resuelta esta población a disputarle el derecho, y en este
caso los mencionados censos estarían a la resultancia del litigio que se promoviese.”
Les instruccions d’aquest funcionari eren clares: consignar l’obligació en els pressupostos
(9.768 rals) i no satisfer-la fins que la senyoria no acreditara el dret a percebre’ls. Cal
recordar que la Llei de Desvinculació dels Mayorazgos, de 27 de setembre de 1820,
promoguda pel primer govern del Trienni Liberal, derogava l’expressa prohibició de
vendre la propietat senyorial i el deure de transmetre-la íntegra al primogènit, una norma
que venia a reinstaurar les mesures liberals abolicionistes de 1811, però que no arribà a
aplicar-se per la brevetat d’aquesta segona temptativa liberal.
El govern liberal progressista de 1835-37 serà decisiu per a la resolució d’aquest
conflicte. El ministeri d’Hisenda, dirigit pel liberal Mendizábal, promulga una tercera
llei abolicionista de desvinculació (Decret de 26 d’agost de 1837, completat el 1841) de
la propietat senyorial, on proporciona als camperols emfiteutes la possibilitat d’adquirir
la plena propietat de les finques treballades, mitjançant la redempció de censos i la
concentració en una sola mà dels dominis directe i útil. L’objectiu de la mesura era clara:
alliberar les propietats de mans mortes i dissoldre definitivament els senyorius, mesures que
acabarien beneficiant els mateixos senyors. Les terres desvinculades i venudes en el mercat
lliure seran adquirides per la burgesia agrària que, o bé hi accedeix amb capital personal
o bé consolida amb la nova oferta un patrimoni que ja posseïa, adquirint la propietat de
ple dret. Òbviament, si ho comparem amb la situació anterior al procés desamortitzador,
l’estructura de la propietat es ressentirà per l’augment de la concentració de terres en
un menor número de mans. El 1842, després de moltes disputes i una contradictòria
legislació al respecte, desapareix definitivament de la comarca el senyoriu, malgrat que en
altres indrets el retrocés de la propietat senyorial es va perllongar fins el 1900.
A Ondara, qui va resultar beneficiari de l’alliberament i consegüent adquisició de la
propietat senyorial? Clarament, les grans famílies del poble: els Bosch, Mestre, Lluzar,
Ferrando, Estarca, Giner, Durà, Company, Doménech, Gavilà, Miralles, Sendra, etc., és a
dir, aquelles persones que ja ho eren com a emfiteutes importants en l’antic règim, des de
molt abans que es promulgaren les lleis desamortitzadores, i les mateixes que acceptaren
amb entusiasme l’eliminació dels drets senyorials i que ara apareixen com a destacats
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propietaris de terra i arrendadors, “[…] por poseher las mejores fincas del termino y
disfrutar de la vigilancia de esta municipalidad, para la seguridad de sus frutos”, com
afirmava el secretari.
Poder econòmic i control de la vida política del poble van íntimament lligats. Entre els
majors terratinents, amb un patrimoni superior als 200 rals de contribució anual, hi ha 10
alcaldes: Gaspar Giner, Josep Sapena, Josep Sánchez, Jaume Antoni Gavilà, Francesc Josep
Ferrando, Joaquim Bosch, Joan Antoni Mestre, Antoni Sendra i Joan Baptista Mestre;
també hi ha tinents d’alcaldes, com Esteve Miralles; un gran número de regidors, com
Ramon Miralles, Josep Bolufer, Antoni Vicens, Baptista Doménech, Joaquim Sendra,
Vicent Mestre, etc; també advocats, com Joaquim Bosch i Francesc Bosch; metges, com
Antoni Gil, i persones distingides amb la condició d’hacendados, és a dir, grans propietaris
de terra: Francesc Bosch Polart, Vicent Carmel Bosch Polart, Romuald Bosch Boigues,
Crisòstom Bosch Miralles (pare de l’anterior), Lluís Bosch Martí, Tomàs Gavilà i Francesc
Josep Ferrando Ivars. Llevat de notables excepcions, que esmentem més endavant, la
majoria d’aquests es decantaran políticament pel liberalisme moderat, poc partidari de
les convulsions polítiques.
En total, són 347 els titulars que adquireixen la plena propietat de la terra, dels quals
302 són d’Ondara, amb una contribució total per la terra transferida de 35.881 rals; a
banda, hi ha 45 propietaris forasters, de Dénia sobretot, amb un muntant de 9.911 rals.
Com es comprova en la llista que segueix, el propi marqués d’Ariza no s’hi va reservar ni
un pam de terra, venent-ho tot en pública subasta.
Aquesta és la relació dels majors terratinents d’Ondara, poc temps després de la
desamortització, amb indicació de la contribució en rals que satisfeia cadascú a la Hacienda
Real:
Dña. Mònica Martí
(viuda de D. Lluís Bosch)
Josep Ignasi Lluzar
Crisòstom Bosch
Dña. Pepa Polart
(viuda de F. Lluís Bosch)
Baptista Mestre
Baptista Mestre i Giner
Francesc Josep Ferrando
Josep Bolufer i Pastor
D. Joaquim Bosch
Matíes Ferrando
Viuda de Joan Estarca
Gaspar Giner
D. Joaquim Giner
D. Vicent Carmel Bosch
Josep Ferrer Doménech
Gaspar Gayà
Francesc Bosch

2.630
2.143
1.400
1.140
1.051
892
834
833
735
708
643
600
600
580
533
500
500

Joaquim Sendra
Tomàs Gadea
Viuda de Jaume Gavilà
Antoni Vicens
Vicent Mestre Estarca
Antoni Sesé
Pere Antoni Pérez
Ramon Miralles
Dña. Xaviera Grustán
Viuda de Pere Martí
Teresa Pastor
Pere Antoni Peris
Josep Romans
Baptista Doménech
Antoni Sendra
Josep Antoni Mestre
Maria Francesca Mestre
D. Antoni Gil
Josep Sánchez

349
325
319
307
306
303
300
297
282
281
281
264
257
242
218
208
206
202
200
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Viuda de Josep Durà
Francesc Company
Josep Sapena, major

454
439
428

Esteve Miralles
Manuel Pérez

200
200

De les representacions gràfiques que segueixen (figures 16 i 17), cal deduir la gran
desproporció existent en la propietat de la terra l’endemà d’extingir-se el règim senyorial
a Ondara: 15 propietaris, vora un 5% del total, acaparen el 42,6% de la propietat rústica,
mentre que 179, un 59%, a penes concentren el 20,4% de la terra. Els desheretats sense
terra, 44 veïns, representen el 14,56% del total de veïns.

D’acord amb una estimació ponderada sobre la superfície del terme d’Ondara, exclòs
el de Pamis -aquest, hi arrancava un poc més amunt del Xopar-, hem elaborat un quadre
on hem anotat la quantitat aproximada de fanecades de terra de què serien propietaris
cada un dels titulars dels grups ressenyats:

Nombre de propietaris

Nombre de fanecades

5
10
17
47
179
44

+223
112-223
56-112
23-56
1-23
0
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El quadre antecedent corrobora la desigual distribució de la propietat i la concentració
de quasi la meitat de la superfície total en un grapat de terratinents, situació que perviurà
encara fins ben entrat el segle XX; parlem de Dña. Mònica Martí, viuda de D. Lluís
Bosch, que disfrutava d’un patrimoni pròxim a les 586 fanecades, i Josep Ignasi Lluzar,
amb unes 470. Dels forasters, hi destaquen D. Joan Ferrando Martí –nascut a Ondara,
però resident a Dénia-, S.S. Morand i D. Pere Ferrando Martí –germà d’en Joan-, que
disfrutarien d’unes 445, 345 i 285 fanecades, respectivament; igualment, en Pere ocupava
el quinzé lloc en la llista de majors propietaris d’immobles de Dénia el 1876 i el 1882
–destaquem que el 16% de la propietat forastera a Dénia pertanyia a veïns d’Ondara-, i
Pau Bosch Sala, el dotzé lloc en 1891.

En resum, cal destacar que els grans beneficiaris del procés desamortitzador a Ondara
foren les famílies benestants tradicionals, una burgesia local de llauradors enriquits que,
o bé van assegurar allò que ja tenien o bé van ampliar el seu patrimoni amb l’adquisició
de noves propietats, invertint en terres el capital acumulat en altres activitats, tot en
detriment de les capes més baixes del camperolat.

També Pamis
Segons l’estudi d’Antoni Estarca sobre el procés desamortitzador a Pamis 18, els
emfiteutes d’aquest llogaret van deixar de pagar les rendes i els censos a la senyoria a partir
de 1835, emprant la via judicial per dirimir el problema de la redempció de censos en una
data tan tardana com 1868.

ESTARCA CATALÀ, Antoni, La dissolució del règim senyorial a la Marina Alta: el cas de la Baronia de Pamis. 1866. Revista Aguaits núm. 3, 1989, IECMA.
18

390

CAPITOL 8.indd 390

16/4/13 16:14:01

8. LA METAMORFOSI (SEGLE XIX)

Seguint l’autor, va ser el baró de Pamis, N’Àlvar Vives i Sapena, qui el 1609 va fundar
el vincle, però va ser Valentí de la Lama qui, després de comprar la senyoria el 1861 a
San Juan de Tabasco (Mèxic), va formalitzar el primer precontracte amb els emfiteutes
de Pamis amb la intenció de vendre’ls el domini directe o plena propietat, atorgant-se
nova escriptura de venda el 1865 des de Mèxic, que es refrendaria al juliol de 1866. El
seu home de confiança a Ondara, Vicent Morell, es convertirà en propietari de ple dret
de 18 fanecades.
La taxació de 1.343 fanecades i un quartó, superfície total del terme històric de Pamis,
va assolir la xifra de 1.343.260 rals de bilió, posteriorment rebaixada en un 15,15%, la
qual havia de satisfer-se en set repartiments o terminis, de 1866 a 1872. La redempció es
féu de forma individual, sent el procés dirigit per una Junta General de propietaris, que es
constituí el 1862, sent presidida per l’alcalde d’Ondara, Josep Lluzar, l’alcalde pedani de
Pamis, Antoni Serra Morell -el tercer titular que més terra adquireix en propietat, amb 37
fanecades-, i els camperols amb més poder adquisitiu.
Els lots de terra de Pamis van ser adquirits majoritàriament per veïns dels pobles
de la rodalia, amb un 62,4% del total. Entre aquests, destaquen els d’Ondara, amb 52
compradors i el 22,2% de la superfície total, i Pedreguer, amb 52 compradors i el 19,4%
del total, però son els pamissans els qui adquireixen les parcel.les més grans, sumant un
37,6% del total de terra comprada.
DOMINI DIRECTE ADQUIRIT PELS EMFITEUTES I LA SEUA DISTRIBUCIÓ
SEGONS LA RESIDÈNCIA
Municipis

Propietaris

%

Fanecades

%

Mitjana

PAMIS		47

25,6

505

37,7

10,7

ONDARA		52

28,3

298

22,2

6,7

BENIARBEIG		16

8,4

100

7,5

6,2

PEDREGUER

52

28,3

261

19,5

5,0

ALTRES

17

9,4

176

13,1

10,3

Total

184

100

1.340

100

7,2

Entre els propietaris de Pamis, 27 (57,55%) posseeixen solament el 15,1% (76
fanecades) de la propietat en porcions de menys de 6 fanecades, sent la mitjana de 10,7
fanecades per propietari.
Entre els propietaris forasters, 99 (72,2%) acaparen el 36,1% de la propietat (301
fanecades) en parcel.les de menys de 6 fanecades, sent la mitjana resultant de 6,09
fanecades per propietari. També a Pamis es dóna el fenomen que ja s’havia produït a
Ondara, amb una gran concentració de terra en poques mans.
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El 1841, abans del procés desamortitzador, els majors terratinents (sols del domini
útil) de Pamis, en rals de contribució a la hisenda pública, eren:
Contribuents forasters
(s’inclouen els d’Ondara)

Contribuents locals
Xavier Gil
Josep Vives
Viuda de Josep Cabrera
Bonaventura Serra
Marià Soler
Vicent Soler
Antoni Miñana
Antoni Gil, menor
Total

300
300
200
200
200
120
100
100
1.520 rals

D. Ramón Carrillo
Pere Cabrera
Salvador Miñana
D. Cristóbal Vilaseca
Joan Baptista Faus
Josep Sanchis
Antoni Sendra
Lluísa Bosch

1.200
800
261
207
147
142
131
100
Total

2.988 rals

Ben poqueta cosa
Pel que fa als ajuntaments, les primeres mesures decretades per tal que es desprengueren
del seu patrimoni rústic i urbà són de març de 1812, a través del decret de reducció a
propietat particular dels béns comunals, i del 4 de gener de 1813, en què es desamortitzen
els béns municipals de propis i els comuns, la mitat dels quals havien de repartir-se entre
els qui havien prestat serveis durant la guerra del Francés, foren o no militars, les quals van
ser revalidades al juny de 1822 pel govern del Trienni Liberal. Aquest és l’origen probable
del cens carregat el 1831 sobre la casa de Na Xaviera Pastor -viuda del militar D. Diego
Grustán- al carrer de l’Església i dels censos sobre 34 fanecades d’horta a Xebic, que el
1846 disfrutaven els hereus del mateix Diego Grustán.
Igualment, ho són els censos anuals que consten en diversos documents municipals,
dels quals responien vint-i-quatre veïns del poble que resultaren beneficiaris, d’acord la
Real Orden de 14 de gener de 1827, de tot el terreny de propis, conegut amb el nom
de Eras de trillar o “[…] campitos, bancalitos y patios de esta villa […] enagenado para
construir casas, por el Exmo. Sr. Marqués de Ariza, Dueño Territorial de esta villa desde
tiempo inmemorial” 19, adquisició que els particulars feren fraccionadament, com a mínim,
fins el 1850. Altres mesures complementàries que clouen el procés desamortitzador dels
ajuntaments són sengles decrets de març de 1834, de reducció a propietat particular dels
béns comunals, i la Llei de Desamortització General de Pascual Madoz, durant el Bienni
Progresista de 1854-56.

Aquests terrenys, coneguts popularment com els Bancalets de les Eres, abans de ser desamortitzats, eren arrendats anualment a veïns del poble mitjançant subhasta; per exemple, el 1802 van
suposar per a l’ajuntament l’ingrés de 150,20 lliures.

19
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El requiescat in pacem del convent
Una de les primeres mesures legals que va cursar el govern liberal de 1820 va ser la
Llei de 25 d’octubre, que suprimia les cases religioses que no ultrapassaven els vint frares i
facilitava la secularització voluntària dels seus membres, optant per la venda dels béns i els
censos de les comunitats. La conseqüència immediata va ser el tancament de 43 convents
de la província d’Alacant, entre els quals hi havia els de Xàbia, Dénia, Pego, Benissa, Vall
de Gallinera i Ondara, sent acollits els seus monjos pel convent de mínims de Mutxamel,
que així va poder superar el límit dels vint frares i evitar la seua supressió. No sembla que
hi anaren tots, perquè el 1822 figuren com a residents a Ondara els frares secularitzats
Joaquim Giner, Josep Giner i Joan Martí, fills del poble i d’edat avançada.
La caiguda dels liberals i la restauració de la monarquia absoluta el 1823 determinaren
l’anul.lació del procés l’1 d’octubre del mateix any i el retorn dels frares mínims que
havien estat expulsats o bé traslladats a altres monestirs al propi convent de la Puríssima
Concepció d’Ondara. El 1828-29 la casa comptava amb 4 frares i 2 llecs, és a dir,
professos que no havien fet vots solemnes i que treballaven en les faenes domèstiques de
la comunitat.
Seria un nou govern liberal progressista el que donaria el colp de gràcia a les ordes
religioses regulars, promulgant la tercera llei abolicionista -Decret d’11 d’octubre de
1835, Reial Orde de 19 de febrer de 1836, Decret de 8 de març de 1836 i Llei de 29
de juliol de 1837, dirigits als convents que, com el d’Ondara, no tenien 12 individus
professos-, completada el 1841, amb el propòsit d’alliberar les propietats de mans mortes i
crear una massa de propietaris agrícoles adeptes i agraïts al sistema liberal, a més d’afavorir
el comerç i l’agricultura, disminuir el deute públic i finançar la guerra contra els carlins.
Ja al setembre de 1835, i amb motiu de la supressió definitiva del convent (segons El
Imparcial de setembre de 1878, s’intentà establir una nova comunitat religiosa a Ondara,
que fracassà; així, El Progreso de juny de 1885 recollia la notícia de què “El alcalde de
Ondara parece que dispuso fuera desalojado el edificio que venían ocupando las hermanas
de la caridad del órden de San Francisco, y habiendo reclamado la superiora contra tal
medida, el gobernador civil ha pedido antecedentes y explicaciones a la autoridad local[...]
Hay más: han procurado por todos los medios prohibirles el socorro de los pobres
enfermos y se intenta la expulsión de dichas monjas, poniéndose en abierta oposición
el alcalde a la inmensa mayoria de estos vecinos, solo por el afán de demostrar que son
dignos émulos de los Torquemadas”), el comissionat del partit judicial, D. Pedro Viñau,
féu un Inventario  de los efectos y joyas de la Iglesia de los Mínimos calzados, que va lliurar
al notari local, Gregori Giner, en nom i representació del rector de la parròquia de Santa
Anna, mossén Josep Martí. �������������������������������������������������������������������
L’inventari incloïa els següents efectes i joiells dels set altars
de l’església conventual:
- Altar major: una imatge de la Purísima de maçoneria i coberta amb llenç, un crucifix de
fusta, les arres sacres, una creu de fusta argentada i un frontal de fusta antiga.
- A la banda de l’Evangeli: una imatge de Sant Francesc de Paula de maçoneria i coberta
amb llenç, les arres sacres, un frontal de fusta antiga i una balustrada de fusta de pi.
- A la banda de l’Epístola: una imatge de Sant Antoni Abat pintada en llenç, les arres
sacres, un frontal de fusta i un petit crucifix.
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- Altar de la Verge del Carme: una imatge pintada sobre llenç, les arres sacres, un frontal
de fusta i un petit crucifix.
- Altar de Sant Antoni de Pàdua: una imatge pintada sobre llenç, l’altar i un frontal de
fusta antiga.
- Altar de Sant Francesc de Sales: una imatge pintada sobre llenç, l’altar i un frontal de
fusta antiga.
- Altar de la Verge de la Soledat: un nínxol amb imatge (solament el cap i els peus) de
maçoneria i coberta amb llenç, les arres sacres, un crucifix regular, el frontal de fusta i una
balustrada de fusta en bon estat.
A més, a l’església hi havia set llànties, quatre portes -la principal, de dues fulles i
folrada de llanda, la de comunicació amb el claustre i dues més-, una mampara que
confrontava amb la porta principal i dues piles d’aigua beneïda encastades a la paret.
A la sagristia hi havia un moble d’anouer amb anses de bronze i huit calaixos, un
crucifix de processó de fusta pintada, un altre de maçoneria, dues llanternes de vidre, un
baldaquí de seda, la tapisseria sense adornaments, sis canelobres de fusta argentats i dues
finestres amb reixa.
El cor contenia dues portes, una de les quals donava accés al campanar; a més, hi havia
un vol de campanetes, un faristol 20 amb missal, un crucifix regular i la balustrada de fusta.
El campanar l’integraven dues campanes petites de bronze.
Quant a les vestes pròpies dels monjos i les joies, hi havia un tern o vestit blanc
de tapisseria, una tovallola d’home de tafetà, dues casulles verdes de Filipichi, dues més
morades (una de Damasc i l’altra de ras), una capa morada de Damasc molt desgastada,
tres casulles blanques (dues d’elles, en mal estat) una altra entapissada del Carme,
una capa negra de tafetà molt deteriorada, quatre albes o túniques, dos amits o vestits
litúrgics, quatre corporals, dotze purificadors, quatre draps de lavabo, dues tovalles per a
l’aiguamans, quatre tovalloles de l’altar major, un viril petit amb peu i canya de bronze
daurat a foc i raigs d’argent, dos calzes amb peu i canya de bronze, una copa i un platet
d’argent, dues culleretes i dos missals.
Els béns rústics i urbans del convent que eren explotats abans de ser desamortitzats en
règim d’arrendament pagaven la seua renda en metàl.lic i, en menor mesura, en espècie.
La comunitat religiosa tenia terres als termes d’Ondara i Dénia (per exemple, u����������
n tros de
terra secana, de 42 fanecades, amb 3.150 ceps de vi i 4 oliveres, amb una renda de 210
rals i taxada per 21.212, que fou subhastat al març de 1839, Diario de avisos, p.2) i els
seus arrendataris eren tots del poble, llevat de Josep Salort, de Miraflor, que explotava un
tros de terra secana de 2 jornals de vinya de la varietat moscatell.
Presentem a continuació uns quants exemples d’arrendaments
durades, i els dies assenyalats per pagar el cànon pactat.

, amb diferents

21

El document, redactat en castellà, recull explícitament i curiosa la paraula valenciana faristol, que
molts valencians actuals ignoren, emprant indegudament el mot equivalent castellà atril.
21
Arxiu Històric Provincial d’Alacant, Convents de Frares, Libro de deudores de los Mínimos de
Ondara, 1836, HB-69, i 1836-38-39, HB. L. 56.
20
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Arrendatari

Termini

Cens anual

Marià Civera

Indefinit

361 rals, per Sant Joan

Pere Marí

Indefinit

421 rals, per Sant Joan

Baptista Cabrera

3 anys

240 rals, Sant Joan/Nadal

Vicent Lull

3 anys

286 rals, per Sant Miquel

Joan Salort

3 anys

225 rals, per Tots Sants

Pel que fa al procés de transmissió de la propietat plena a mans dels llauradors
arrendataris, s’ha de dir que fou un absolut fracàs, doncs ni un sol d’aquells pogué optar a
fer seua una terra que venia treballant i millorant des de feia molt de temps. En el quadre
següent es presenten les dades bàsiques d’aquest procés desamortitzador:

Situació

Superfície

Dedicació

Comprador

Valor

La Punta
Dénia
Francs (Dénia)
?
Convent
Partidor
Pedregals
Camí del Mar
Planter
Camí Verger
L’Almadrava
Vora Convent

16 fanecades
6 jornals
1 jornal
3 jornals
4 fanecades
3 fanecades
4 fanecades
2 fanecades
2 fanecades
4 fanecades
2 jornals
1 casa

Horta (morera)
Vinya i olivera
Garrofer
Vinya i olivera
Llimer. i mor.
Horta
“
“
“
“
Secà (moscat.)
Habitatge

Antoni Marco
Juan White
“
Antoni Marco
R. Blanquer
Antoni Marco
Felip Gil
Antoni Marco
“
“
Juan White
No venuda

12.375 rals
30.000 rals
3.000 rals
9.006 rals
18.010 rals
6.000 rals
15.000 rals
3.600 rals
“
10.001 rals
13.800 rals
-

Pedregals

4 fanecades

Horta

R. Blanquer

-

Data
compra
1-5-1839
3-5-1839
27-7-1839
26-7-1839
?
?
?
2-5-1839
“
1-5-1839
21-9-1839
14-121839

En total, els béns desamortitzats del convent d’Ondara ascendiren a 6 hectàrees i 33
àrees i 2 cases annexes a l’edifici convent, una de les quals no fou possible d’adjudicar
per declarar-se deserta la subhasta 22. Aquest patrimoni fou taxat en 265.177 rals, que
Un document, datat el 1846, diu que “habiéndose subastado la casa no resultó postor alguno a
las dos subastas celebradas; pero habiendo fallecido Vicente Femenía en 1845, su viuda se había
conformado en seguir ocupando la casa que habitaba ha muchos años por el mismo precio de 150
reales al año, sin haberse querido aprovechar de la baja de la 6ª parte que sirvió para la 2ª subasta,

22
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ascendiren als 296.019 en el remat.
Entre els compradors hi ha destacats membres de la burgesia comercial i agrària de
Dénia, com Juan Bautista White, que va comprar les propietats dels mínims a Dénia, i
Roque Blanquer, comerciant alacantí de gran activitat pública (va ser regidor d’Alacant
el 1834), que va invertir més de 2 milions de rals en adquisicions per tota la província.
Una néta d’aquest, Concepción Blanquer y Sereix, casada amb el ministre del Tribunal
de Comptes, D. Luís Antoine y Zayas, vendria el 1875 l’horta del convent i un hortet
al camí vell del Verger al botiguer de teixits Francesc Mestre Iñareta per 4.000 i 1.000
pts., respectivament, propietats que conserva un descendent de la família en l’actualitat.
D’Ondara, únicament se’n presentaren dos de postors, Felip Gil, secretari municipal el
1831, alcalde d’Ondara el 1835 i tinent de la 2ª companyia de la Milícia urbana, i Antoni
Marco, que adquirí 7 lots amb un muntant de 50.000 rals.
Per altra banda, el convent també disposava de les rendes originades per quaranta-sis
censos o prèstecs hipotecaris perpetus que tenia la comunitat sobre béns de particulars
del poble, amb un interés del 3%., que produïen 5.567 rals a l’any, trenta-dos dels quals,
valorats en 33.666 rals, van ser posats a la venda entre 1848 i 1850 amb escàs èxit; Pasqual
Doménech fou l’únic a comprar-ne un, rematat per 10.300 rals.
Al setembre de 1841, la Intendencia provincial decideix, “por ir arruinándose poco
a poco el edificio Convento”, i mentre no se subhastara, arrendar-lo a Antoni Marco
per 300 rals anuals durant tres anys. En el BOP de 4-4-1842 encara apareixen pendents
d’amortitzar el mateix convent i les dues cases annexes, i la Junta de Ventas de Bienes
Nacionales, en comunicació de 16 de desembre, decideix concedir “[…] el convento al
Ayuntamiento Constitucional de Ondara para la construcción de la Plaza, el Matadero
y la carnicería, con la condición de reconocer y pagar un cánon del 2% sobre su valor
en tasación, y de lo contrario será nula esta gracia” 23. El 3 d’octubre de 1844, la mateixa
Junta, davant la no assumpció d’obligacions per part de l’Ajuntament, anul.la la cessió feta
el 1842. A principis de 1846, i amb la conformitat de l’arrendatari, l’Ajuntament facilita
l’edifici a un destacament de la recent creada Guàrdia Civil (1844), per no disposar de
locals adequats en el poble, amb les mateixes condicions econòmiques que tenia Antoni
Marco, és a dir, 300 rals anuals. El 6 i el 12 de juny de 1846 es procedeix a Dénia a la
subhasta de les dues cases, per una banda, i de l’edifici conventual, en un segon lot, que
no va moure l’interés de cap licitador, i que es repetí en gener de 1849 (en la pàgina 2
del Diario de Avisos de Madrid, de 8 de gener, s’afirma “que linda con el huerto de Roque
Blanquer y con la iglesia [del convent], con una renta de 300 reales y esta tasado en 9.000
reales). Finalment, el convent passa a patrimoni municipal, sent arrendat el 1869-70 a
Diego Jiménez per 120 escuts i 300 rals, i el 1874-75 a Francesc Iñareta. El 1895-96, el
convent encara mantenia la condició d’edifici del comú o municipal.
El 1895, l’església de l’antic convent de mínims té les següents imatges i altars, havent
desaparegut de l’època anterior a la desamortització les de la Verge del Carme, Sant Antoni
del 24-6-1846.”
23
Arxiu Històric Provincial d’Alacant, Convents de Frares, Libro de deudores de los Mínimos de
Ondara, HB-69, 1837-38, f. 4. r.
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Abat i Sant Francesc de Sales:
- la Puríssima Concepció.
- la Soledat.
- Sant Francesc de Paula.
- Sant Lluís Gonzaga.
- el Crist resuscitat.
- Sant Francesc d’Assís.
- Sant Francesc Xavier.

L’hort del Convent, en el centre de la fotografia

Pel que fa a la desamortització dels béns de la parròquia de Santa Anna, aquesta vingué
de la mà de la Llei de 2 de setembre de 1841, durant la regència d’Espartero, la qual va
declarar en venda totes les finques, drets i accions del clero secular; així, el 29 de maig
de 1842 es convoca la subhasta per a l’arrendament de les finques parroquials, que es fa
efectiva a Dénia el 19 de juny, entre les 10 i les 14 hores, davant l’alcalde constitucional,
el procurador síndic, el comissionat subaltern d’amortització i un escrivà 24:
- 7 fanecades d’horta a la partida Partidor, que tenia en arrendament indefinit Sebastià
Peretó, per 540 rals a l’any, pagadors a Tots Sants.
- 2 fanecades d’horta al camí del Verger, que tenia en arrendament indefinit Joaquim
Ferrando Català, per 210 rals a l’any, pagadors a Tots Sants.
- 4 fanecades a la partida Patins, per 270 rals, arrendades a Joaquim Giner.
- 3 fanecades a la partida Pedregals, per 150 rals, arrendades a Doménec Marco.
- 2 fanecades a la partida Xebic, per 150 rals, arrendades a Doménec Marco.
- 2 fanecades a Pamis, per 210 rals, arrendades a Senent Vives.
Les pèrdues de la parròquia no es van limitar únicament a les escasses propietats
rústiques amb què comptava. L’ofensiva liberal es va endur per davant la facultat d’exigir
diferents prestacions als veïns, els beneficis eclesiàstics dels quals ja han estat comentats: el
delme i les primícies que, de temps immemorial, venien aportant els camperols del poble
per al sosteniment de l’església i el seu rector.

Arxiu Històric Provincial d’Alacant, Clero Secular, Libro de deudores del Partido de Dénia, Ondara y Pamis, fulls 250 al 260, 1841-45, HB-178.
24
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La primera mesura legal contra una d’aquestes contribucions es va prendre el 1820
per les Corts del Trienni Liberal, que van reduir el delme 25 a la meitat, situació que es
capgiraria teòricament el 1823 amb la restauració de l’absolutisme. No ho entengueren
així els llauradors del poble, que es negaren a satisfer-lo entre 1821 i 1826. Un grup
d’aquests fou denunciat el 1825 per la jerarquia eclesiàstica de València i pel rector local,
D. Tomàs Rubio. Adduint que les terres eren estèrils i s’havien fertilitzat amb un nou reg
d’aigües subterrànies gràcies al seu esforç personal, Jaume Sapena, Francesc Sesé, Gaspar
Giner, Josep Sapena, Josep Sivera, Llorenç Lluzar, Blai Miralles i Josep Sanchis es negaven
a donar l’acostumat 1/15 de tots els fruits, plantejant oferir a l’arrendador d’aquesta
percepció, Antoni Savall, solament l’1/30 del blat collit a l’Almúnia, les Alfatares i el Molí
d’en Coll. Tot i que l’advocat de la part demandada va invocar que les terres eren estèrils,
que els seus posseïdors les havien beneficiat amb el nou reg d’aigües i que mai abans no
havien donat cap rendiment, foren condemnats al pagament íntegre dels drets del delme
del blat, que l’any anterior tampoc no havien satisfet.
Al juliol de 1837, els delmes es declaren propietat de l’estat, que destina un 50 % a
la tresoreria pública i l’altre 50% per al sosteniment dels rectors, però a Ondara, com a
molts altres pobles, simplement van deixar de pagar-se. Aquest any també se suprimeixen
igualment les primícies, un altre símbol feudal de l’antic règim. Malgrat que el 1839 es
produeix un nou intent de restablir el delme, encara que rebaixat al 50%, finalment és
abolit el 1841.

El dia a dia dels frares
La localització dels llibres comptables (1814-1835) de la comunitat religiosa dels
franciscans mínims del convent de la Puríssima Concepció d’Ondara 26, d’un valor històric
enorme, ha permés de conéixer l’activitat econòmica de l’orde en el període comprés entre
el final de la guerra del Francés i l’exclaustració dels religiosos i la desamortització dels
béns conventuals, així com la vida quotidiana dels frares amb una gran precisió, alguns
detalls dels quals ben bé els hi podríem aplicar al conjunt de la població.
Quins ingressos garantien les necessitats bàsiques de la comunitat i d’on els rebia; com
s’ho gastava; què menjaven els frares i en quins casos podien quedar dispensats d’ingerir
carn i ous, que els tenien vedats; quants monjos hi havia al convent; en què s’ocupaven;
quina era la renda agrària recaptada; quan es realitzaven les diferents labors agrícoles al
llarg de l’any? Tot açò i més és el que revelen els llibres de comptabilitat del convent.
Entre 1814 i 1824, el convent va tenir com a corrector, que era el càrrec orgànic
principal del convent, a fra Joaquim Giner, fill d’un dels llinatges més importants
d’Ondara. A més, hi havia, entre altres, els frares Sebastià Sastre, Pasqual Banyuls, Vicent
Martínez, Gaspar Borja i Joan Martí. El 1821 també figura en la nòmina fra Joan Baptista
Cal recordar que la hisenda pública, en cas de necessitat, feia ús del producte del delme; així va
ocórrer, per exemple, en el sosteniment de la guerra contra Napoleó.
26
El document original es troba en l’Archivo Histórico Nacional, secció d’ordes religioses, i una
còpia en l’Arxiu Històric Municipal.
25
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Castells. De 1824 a 1831 ocupà el càrrec de corrector fra Sebastià Sastre; de 1831 a 1834,
fra Vicent Vallés, i de 1834 a 1835, fra Josep Miralles. De la responsabilitat de dur al
dia els llibres de comptabilitat se n’ocuparen fra Vicent Vallés el 1824, fra Francesc de
Paula Martínez el 1826 i fra Josep Miralles el 1827. En el moment de l’exclaustració,
el 27 d’agost de 1835, figuren com a frares del convent en actiu Elies García, Salvador
Gimeno/Ximénez i Bertomeu Bas. El nombre màxim de membres amb què va comptar
el convent fou el 1817, amb vint individus: nou frares, nou sacerdots, un cuiner i un cec.
El personal auxiliar extern de la comunitat el formaven la bugadera, un criat, el cuiner,
el metge, el cirurgià, l’apotecari i el manescal o albeytar; tot ells rebien un salari o un
donatiu (l’alguilando de l’apotecari), i l’únic frare que rebia una gratificació en diners era
el responsable de dur els comptes.
L’economia del convent no era boiant, com a conseqüència de què els ingressos quasi
mai no arribaven a cobrir les obligacions de la comunitat, i va seguir una tendència a
la baixa: mentre el 1814 els ingressos ascendien a 1.163 lliures, en comparació amb els
de l’Ajuntament, que eren de poc més de 300 lliures per a eixe mateix any, el convent
va baixar a la meitat el 1826; és així com en l’exclaustració de juny de 1821, decretada
pel govern del Trienni Liberal (1820-1823), el convent d’Ondara acumulava un deute
comptable de 282 lliures, 2 sous i 12 diners. Amb el retorn dels religiosos el 1823, una
vegada recuperada l’activitat a partir de l’octubre, la situació no va canviar, puix que el
dèficit arrossegat al maig de 1832, tot i ser moderat, era de 310 rals 27. En els tres anys
següents i últims de la presència dels mínims entre nosaltres, les pèrdues continuaren sent
la tònica dominant –cal precisar que els anys econòmics de la comunitat abraçaven de
setembre d’un any al setembre de l’any següent.
Els ingressos més importants de la comunitat estaven constituïts per les rendes
derivades de l’arrendament de deu parcel.les d’horta: quatre a la Punta, dos als Pedregals
i quatre més al camí dels Llocs o dels Poblets, el camí del Verger, el camí Fondo i el de
la Podadora, respectivament. El convent, a més, era propietari de dues cases, una de les
quals era l’apegada a l’església, a la baixada del carrer Sant Vicent. Per aquest concepte, el
1815 van ingressar 235 lliures –la recaptació total ascendia a 1163 lliures-, i 259 lliures el
1825, 109 de les quals corresponien a l’arrendament de l’Horta Gran, emplaçada entre els
camins del Verger i dels Llocs, una parcel.la de gran tamany que encara avui s’hi manté
íntegra. En segon lloc, hi havia el producte de les pensions o prèstecs concertats amb veïns
particulars: 29 d’Ondara, 4 de Dénia, 1 Pedreguer i 1 del Lugar Nuevo o Poble Nou de
Benitatxell, que generaven un líquid de 69 lliures a l’any.
Un altre capítol de la recaptació conventual es basava en els serveis religiosos que
prestava la comunitat, com la presència dels frares en els funerals, tant a Ondara, com
al Verger, Benidoleig, Sanet, el Ràfol d’Almúnia, Pedreguer, etc, a raó de 3 lliures per
assistència; també a les misses cantades (al poble, Tormos, etc), les lletanies, els sermons
i les misses (a la patrona Santa Anna, la Soledat, al Crist de l’Agonía), les processons (a
Sant Josep, la Santíssima Sang, la Mare de Déu de les Virtuts, la Verge dels Desemparats,
El 12 de juliol de 1832 es va rebre l’ordre d’abandonar les monedes tradicionals valencianes: la
lliura, el sou i el diner, per tal d’adoptar les castellanes: els rals i els maravedís.

27
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la Verge del Roser, Divendres Sant, Sant Vicent Ferrer, a les filles de Maria o donzelles, als
fadrins o mossos), i a celebracions, com la salpassa, etc.
En tercer lloc, hi havia l’ingrés de la venda de diferents productes que la comunitat
obtenia de l’explotació directa de la terra que s’hi reservava: seda, pansa, figues seques,
panís o dacsa, fulla de morera, ametles, garrofes, alfals per al bestiar, verdures, encisams i
pa i vi, que s’elaboraven a l’obrador i el celler del convent; d’algunes d’aquestes matèries
primeres, com la fulla de morera de l’hort del convent, que se situava entre aquest i
l’Alberca, s’obtenia una bona suma de diners (100 lliures el 1826), i amb la venda de
vi jove, 80 lliures el 1827. La venda de seda filada també reportava uns bons diners als
monjos, però no eren els mateixos titulars del convent sinó dones assalariades del poble
les que filaven la seda en brut per al convent.
Pel que fa als gastos, l’alimentació dels monjos s’enduia una part important dels
recursos del convent. Com se sap, els franciscans mínims no tastaven la carn ni menjaven
ous, amb l’única excepció de quan queien malalts, situació que els dispensava de tal
obligació. Els documents parlen de carn de tortuga, conill i porc, a més de cansalada
i sang. Per regla general, la dieta d’aquests personatges es basava en el consum de pa
blanc o candial i d’ordi pastat per una dona del poble, peix, llegums secs -cigrons, fesols,
llentilles- i una gran varietat de verdures. De la mar o del riu menjaven una gran varietat
de peixos i mol.luscs: abadejo, aladroc, arengada, boga, bonítol, anxova, calamar, congre,
corball, déntol, dorada, emperador, llobarro, llissa, lluç, mabre, melva, moll, morena,
mussola, orada, pagell, palaia, polp, rap, ratjada, salmó, sardineta, sépia, sorell, tonyina i
morralla per a brou; de la marjal, anguiles i caragols del camp. De verdura en consumien
molta, en part cultivada pel mateix convent: bajoques fines, bajoques de careta, bledes,
albergínies, carxofes, cebes, cama-roges, cards, col-i-flor, cols, creïlles (des de 1831, quan
va començar a generalitzar-se el seu cultiu i consum a la península, procedent d’Amèrica),
escaroles, ensalada o encisam, espinacs, faves, moniatos (des de 1832), naps, pebreres,
pésols, penques, safanòries, tomaques i xirivies; les cebes i les pebreres, provenien de la
pròpia collita del convent (el 1832 es van plantar 1.000 cebollins a febrer, 1.000 més a
maig i 530 pebrers a setembre). Tant el peix com la verdura guisades s’acompanyaven
de pa blanc ben mullat i arròs o fideus, a fi de donar-los més consistència. El peix fresc
solia comprar-se als pescaters de Dénia; l’assecat i salat com l’abadejo, procedia del port
d’Alacant, s’hi comprava a arroves i es transportava a Ondara a lloms de mul, ruc o haca.
De fruita, únicament s’esmenten les pomes i les bacores, i també els tramussos.
Les mesures de pes, capacitat i longitud emprades eren molt variades: el llenç es
comprava a vares (1 vara era igual a 4 pams, 1 pam a 4 quarts i 1 quart a 3 dits); els
cereals, en cafissos i barcelles; la farina candial, en quintars, arroves, lliures i unces (1
quintar=4 arroves=24 lliures i 1 lliura=18 unces); els llegums, en mesurons (1 mesuró=4,6
litres), lliures, quartons (1 quartó=poc més de mig litre), arroves i barcelles; les verdures,
en lliures; el vi, en cànters (1 cànter=16 mitgetes); les olives, en arroves i barcelles; l’oli
i l’aiguardent, en arroves (1 arrova=20 lliures); la sal, el sucre i les espècies, en lliures,
quarterons (1 quarteró=¼ d’arrova) i unces; el cotó, en unces; els licors, en lliures i unces;
el xocolate, en quartons; els bescuits i els confits, en unces, i el peix, en unitats, lliures i
dotzenes.
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Als religiosos els agradava especiar els menjars amb safrà, clau, pebre negre i pebre
acolorit o roig i coure’ls o condimentar-los amb sal, oli i alls, acompanyant-los amb un
plat d’olives del cuquello salmorrades per ells mateixos. En els àpats bevien vi de bota
pròpia i aigua, i n’eren prou llépols: les peladilles, els pinyonets, la xocolata, els bescuits,
els confits, el torró, les ametles, les panses, les figues seques i les postres, de la mà de
l’aiguardent i l’anís dolç, mai no escassejaven al rebost del convent; la canella, la vainilla
i el sucre també n’eren habituals -per la festa de Sant Francesc de Paula, patró de l’ordre,
que se celebrava a l’abril, la taula es proveïa de “un quarteron de azucar, bizcocho, pan
blanco, aguardiente y dulzes”-, i quan algun frare patia de desgana, sempre hi havia a mà
una ampolleta de quina. Els menjars, elaborats amb carbó i llenya –de garrofer, ametler,
olivera, morera- i foc de pallús de cereal o dacsa, sarment o argelaga de Segària se servien
al refectori, el menjador dels convents i monestirs.

Canteret procedent d’una sepultura del convent. Segles XVII-XVIII.

Els paraments i estris de cuina i taula eren variats i incloïen calders de coure i cassoles
de ferro per guisar, safes i plats de terrissa, salers i vinagreres de vidre i terrissa, tinells grans
de fang cuit per a l’aigua, cànters per al vi i l’aigua, culleres de fusta i de ferro, ganivets
de ferro, ampolles de vidre i canterets de fang cuit per servir l’aigua o el vi i torcamans i
401
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tovallons fets de llenç de cotó.
El convent disposava de rellotge, a l’igual que les famílies acomodades del poble. Els
monjos dormien sobre matalassos de pellorfes de dacsa i l’enllumenat nocturn de les
dependències monàstiques es garantia amb llanternes i cresols d’oli, caneles de sofre i
veles de greix; la cera es comprava a Gandia i l’encesa es feia amb mistos. Els frares vestien
hàbits adquirits a València, espardenyes de cuiro elaborades pels sabaters locals i duien el
cap rasurat, una operació que es feia amb l’ajuda de sabó a la pedra.
En el capítol d’endreça, manteniment i millores del convent s’incloïa la compra de
graneres de palma, la substitució de rajoles danyades per altres de noves en els arcs del
claustre, la compra de taulons per a la premsa, l’emblanquinat de les cel.les dels frares i
la cuina, l’adquisició de cordes per al pou i la campana, l’estanyat del poal i la neteja del
pou, la reparació de la porta d’entrada dels carros, la dotació de clau i picaport per a la
porta de l’hort del convent, l’alçament d’una paret per al mateix hort, l’empedrat dels
voltants del convent, la neteja de la premsa i el corral, etc; precisament, aquesta última
dependència acollia les dues haques que els frares empraven per traslladar-se als pobles del
voltant, que justifiquen la despesa corrent que comportava el seu manteniment: herba,
palla, l’esquilada, colleres, albardes, flassades de sac per a la muntura, cabeçades, etc.
Les que segueixen eren les diferents labors del calendari agrari anyal del convent, que
tenia com a escenari la terra que explotava directament la comunitat, però amb dones i
homes assalariats del poble 28:
Gener: podar el pinar amb nou homes, llaurar la vinya del mateix pinar amb mules, regar
el blat, esporgar les oliveres, arrabassar l’hort i arreplegar els sarments.
Febrer: podar la vinya, eixarcolar el blat i atonyar l’hort per a l’hortalissa.
Març: sembrar i birbar les faves, repassar el blat de l’hort i femar-lo per a plantar alfals.
Abril: repassar el blat.
Maig: regar el favar i netejar les moreres.
Juny: llaurar la vinya de Xebic, regar el blat, segar a estall el blat i la civada de l’Almadrava
i transportar els feixos a l’era; segar el blat de l’hort i, en acabant, llaurar la terra.
Juliol: llaurar l’hort, cavar el panís de l’hort i del pinar i netejar la séquia de l’hort.
Agost: regar el panís, treballar l’hortalissa, colar el blat i estendre’l al sol.
Setembre: collir i tirar el raïm al cup i xafar-lo per fer vi; collir, despellorfar, desfer, garbellar
i netejar el panís -labor feta per dones-; cavar els ceps dels Francs, cavar l’hortalissa i
llaurar-la amb quatre parells d’animals, dues relles i dos forcats.
Octubre: arrancar els ceps de l’Almadrava, sembrar faves i blat, tallar el raïm, collir les
olives –per 4 dones-, escampar 30 càrregues de fem per al blat i llaurar el mallol del Pinar
amb huit parells de muls i dihuit parells de bous.
Novembre: netejar les moreres, rompre i llaurar l’Almadrava amb dos bous durant tres
En el calendari agrícola s’esmenten algunes labors i mots específics, dissortadament desconeguts
per una majoria de la població, com ara esporgar (sinònim de ‘podar’), arrabassar (‘arrancar les mates, les arrels i les rabasses’), atonyar (‘cavar la terra fins a un pam de fondària’), els sinònims birbar
i eixarcolar (‘arrancar les herbes dels sembrats i els horts’), verema (‘temps en què es fa la collita del
raïm’) i mallol (‘vinya novella o cep jove, d’un any’).
28

402

CAPITOL 8.indd 402

16/4/13 16:14:06

8. LA METAMORFOSI (SEGLE XIX)

dies, sembrar civada i arrancar ceps, llaurar, podar la vinya de Xebic, sembrar el blat a
l’horta de Bono i regar l’Horta Gran.
Desembre: sembrar una barcella de blat i fer cavallons.

La gran transformació agrària
Des que el botànic Cavanilles va visitar Ondara el 1795, fins que Madoz publicà el
seu Diccionario Geográfico (1849), transcorre mig segle sense canvis substancials en el
panorama agrícola del poble. El primer, recordem-ho, ens parla de la seda, el blat, la
dacsa, l’ordi, les faves, l’oli, les garrofes i el vi (un document privat de la família Cañamás
afegeix els pèsols, els tramussos i els evos), com a principals productes del camp ondarenc.
Per la seua banda, Madoz s’hi refereix als mateixos fruits i productes, afegint a la relació
les figues i algunes verdures, i oblidant inexplicablement la pansa, malgrat les evidències
documentals. Entremig, el secretari municipal, Felip Gil, responent el 1831 a una
demanda d’informació d’òrgans superiors, contesta que “sus producciones naturales son
trigo, mahíz, pasa, vino, seda, muy poco aceite y algunas algarrobas” (el document a dalt
citat especifica per a la partida Alfatares les oliveres, les moreres i la vinya), i Sebastián
de Miñano, en el Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal dedicado al rey
Nuestro Señor (1824-1826) afirma que Ondara produeix, sobretot, blat, dacsa, civada,
faves i moreres.
Clarament, la producció de seda era el pilar sobre el que descansava l’economia local,
malgrat destinar-se la porció major de terra als cereals, i la que va impulsar el poble a un
cert grau de desenvolupament i benestar des de la segona meitat del segle XVIII. També

Garrofer centenari, junt al camí del Calvari.
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ho era el reg desplegat en aquesta època, gràcies a les obres hidràuliques descrites en un
altre apartat, que regulaven l’aigua de reg per a certs conreus, com la dacsa. Francesc
Iñareta, propietari de 2 fanecades regades a l’Horta Vella, va perdre la collita de dacsa de
1804, perquè el sequier oblidà de regar el bancalet, acabant l’afer en els tribunals.
Varis són els factors que van permetre la transformació radical de l’agricultura a Ondara
en aquesta centúria, a partir d’una conjuntura internacional que, tant quan va jugar a
favor com quan ho va fer en contra, va determinar el canvi. Tot i que el comerç de la seda
arrossegava una delicada situació per les múltiples guerres que mantenia l’Estat espanyol,
res indicava l’enfonsament definitiu d’aquesta vital activitat per al poble: notícies de 1798,
com la del “pago realizado a Miguel Ferrando, cerrajero, para refinar el marco de pesar la
seda”, les Instrucciones sobre como se ha de hacer la filaza de la seda (1805) o la producció de
seda del convent de mínims, entre altres, no denotaven cap crisi profunda.
Cal ressenyar que als pobles de la Marina l’espècie comuna del cuc era la domèstica
o de quatre mudes. D’acord amb la Memoria de Roca de Togores, el métode emprat per
a la criança d’aquest cuc, sempre sensible a les variacions de la temperatura ambiental,
en especial a les fredes, era sumament imperfecte i poc productiu, en comparació a la
seda produïda a Itàlia, França, Anglaterra i Xina. Aquesta és la descripció que fa del
procediment que s’hi seguia en el reviscolament del cuc:
“Por San José, cuando la morera empieza a brotar, mojan, en agua o vino tibio, la semilla y
después de seca la envuelven en un lienzo poniéndola en la cama, llevándola en el pecho las
mujeres o depositándola en una habitación muy templada entre mantas, con objeto de que
se aviven; verificado esto colocan los gusanillos acabados de nacer en un papel cubierto con
otro picado con un alfiler y les empiezan a dar hoja tierna, remudándosela con frecuencia;

La morera i la seda van marcar tota una època a Ondara.
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a los cuatro o cinco días los colocan en un sarzo hecho de cañas juntas y atadas y les van
añadiendo hojas, cuidando de limpiarles las camas.”

Pel que fa a l’arbre, la morera o Moris alba, l’única atenció que se li dispensava, a
banda de tindre garantit un bon reg, sol i ventilació, era la poda, que l’enginyer criticava
per “[…] mal practicada en toda la provincia, pues después de dejar crecer el árbol a gran
altura, verifican una pequeña limpia y cuando tienen que coger la hoja se ven en grandes
apuros para alcanzarla.”
L’inici de la crisi de la indústria sedera, després de la guerra contra Napoleó, vingué,
inicialment, de la mà de la independència de les antigues colònies americanes (18151830), on anava a parar una gran part de la producció, la qual cosa va suposar una
catàstrofe per a tots els sectors implicats, també per als productors d’Ondara, on no hi
havia casa que no tinguera a la cambra els seus cucs de seda. A partir d’aquest moment, la
seda anirà perdent terreny front a altres produccions, fins quasi desaparèixer.
Les últimes notícies conegudes sobre la collita de seda al poble són del dietari del
metge Miralles de l’any 1853, en què “[…] la cosecha de Seda ha sido grande, tanto que
hace muchos años, no se ha visto igual precio en general, se ha vendido a 60 reales la libra,
y en Agosto y Septiembre a 64 y 66, y la hoja de morera se ha vendido a 9 y a 10 reales la
arroba”, i de 1854, on per l’escassetat de la producció, els preus es van incrementar: “Las
plantas están padeciendo Oydium. La hoja, siendo ya grande se presentó toda picada con
manchas amarillas que luego se secaban desperdiciándose por completo mucha. Se vendió
muy barata porque como se desgració la cosecha, siendo los gusanos muy pequeños se
abandonó de tal modo que se vendió a quatro, tres y hasta dos reales y aún menos […]
En el mes de Julio se vendió la seda a 80 reales y aún hasta 90, pero estalló la revolución
-liberalprogressista- y se paralizó el comercio.”
És en aquest darrer any quan apareix el primer brot de pebrina, una malaltia contagiosa
del cuc de la seda, que es presenta amb unes taques de color mostassa, afecció que s’estén
i causa la mort del cuc. Aquesta plaga va arribar al seu zenit el 1865, provocant el declivi
definitiu d’una indústria sedera ja emmalaltida de descapitalització i afectada per la manca
d’una xarxa industrial local, la competència de teixits estrangers, l’absència de protecció
aranzelària i la caiguda de preus, problemes que, anys abans, havien fet que els llauradors
es decantaren definitivament pel cultiu massiu del raïm moscatell.
En els anys següents, llevat d’algunes referències documentals -el costum de deixar
abandonats els nadons acabats de nàixer a les branques dels arbres o a les reixes de les cases
del poble, era recollit el 1858 pel rector de torn en els quinque libri, deixant anotacions
sobre algunes plantes del terme, com ara de garrofers a les Marjals, de moreres i ametlers
a prop de Pamis i, inclús, d’un sequer molt conegut, l’Era Alta, “situada fuera de la villa”,
junt a l’actual ermita del Crist, on es batia el blat de Romuald Bosch el 1859-, el cultiu de
la morera segueix practicant-se a petita escala, fins abandonar-se definitivament després
de la Primera Guerra mundial (1914-18). A partir d’aquest moment, les moreres, vorejant
camins, séquies i barrancs, com a arbres ornamentals o d’ombra, adquireixen el valor de
relíquies d’una època gloriosa; encara en els anys 70 del segle XX ocupaven els laterals de
l’avinguda del Dr. Fleming i un tram de les carreteres locals de Beniarbeig i de Pamis. De
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l’època daurada de la seda hem conservat algunes frases fetes en la nostra llengua, com
“Qui vullga cuc, que pele fulla”, una apel.lació a l’esforç individual, o “Va com una seda”,
referit al negoci o assumpte que funciona sense problemes.
Però l’estat de crisi no afectà únicament la producció de seda. L’evolució dels preus
d’arrendament del delme eclesiàstic del pa i el vi -nom genèric que englobava tots els
fruits agrícoles- entre 1797 i 1835, dibuixa nítidament la inestabilitat econòmica del
primer terç del segle XIX (fig. 18). Així, la conjunció de diversos factors desfavorables,
ja esmentats en apartats anteriors, va provocar que ningú no s’interessara en participar
en la subasta per a la seua explotació entre 1801 i 1803; el mateix va ocórrer el 1808,
quan la Junta Central assumeix els ingressos procedents del negoci de la seda per finançar
la resposta militar a la invasió napoleònica; tampoc s’hi va poder arrendar entre 1821 i
1826, per la negativa dels camperols a satisfer el delme, ni a partir de 1827, per la manca
de seguretat en la cobrança i les mesures liberals de supressió, primer, i posterior reducció
del valor del delme a la meitat. Tots estos anys constitueixen el contrapunt als millors
moments d’aquesta contribució, com són els tres anys anteriors a l’entrada dels francesos
a la Península, el període immediatament anterior a l’ocupació francesa del marquesat
de Dénia –excepció feta de 1812, un any d’escassa renda agrària, preus alts i fam- i, per
últim, els anys 1817-1820, que marquen el punt àlgid quant a ingressos.

En paral.lel a la crisi de la seda, el cultiu del raïm moscatell, destinat a ser assecat
per a pansa, eclosiona entre els anys 1818-1840 i substitueix progressivament el cep de
planta anterior, sobretot després de la guerra. Com remarca Costa i Mas, els avantatges del
raïm moscatell sobre el de planta són notables: és carnós, aromàtic i amb molt de sucre,
hi conté moltes calories, s’hi conserva molt bé i, aleshores, no tenia competidors en el
panorama internacional.
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Un vestigi del passat: camada de ceps a les Alfatares.

Augusto Echevarría, enginyer secretari de la Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i
Comerç (1875), descriu en la seua Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia
de Alicante el procés que se segueix per assecar el raïm moscatell:
“En Denia, Jávea y algunos otros pueblos de la Marina es la principal industria de sus
habitantes, preparando la uva en septiembre después de la recolección. Hacen unas andanadas
de cañas que sitúan en paraje ventilado donde está a cubierto del rocío, la lluvia y los rayos
solares. La uva la escaldan por breves instantes en una fuerte lejía alcalina, tendiéndola
enseguida en los expresados cañizos donde queda hasta su completa desecación. Verificada
esta, se colocan en cajones de diferentes tamaños donde se comprimen fuertemente para
que quede el menos número posible de espacios vacíos, evitando de este modo el contacto
del aire y de la humedad.”

L’èxit de la pansa s’explica per l’obertura i la potenciació del mercat britànic fins 1890 amb l’interval recessiu de 1841-1844, a causa de la disminució del consum entre les classes
populars britàniques, l’augment dels aranzels, la disminució en la qualitat del producte,
etc-, al qual s’incorporen altres llocs amb una forta demanda, com Amèrica del Nord
i els països bàltics. La progressiva substitució dels cultius tradicionals i de l’economia
d’autoconsum, en favor del monocultiu de la vinya de moscatell i una economia de mercat,
es consolida cap a mitjans de segle i culmina cap al 1865, en generar-se una acumulació
de capitals entre els comerciants, sobretot britànics, que eren els majors transportistes cap
als mercats consumidors.
En aquests anys, el terme d’Ondara es pobla de casetes, sequers i riu-raus -en un acta de
defunció de 1871 es nomena el riurau del burgés local Vicent Carmel Bosch Polart-, però
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també comporta l’emigració estacional en acabar-se les diferents labors de curta durada
que genera aquest cultiu i, com a resultat, l’arraconament d’altres cultius, desincetivant
l’interés pel reg. És el moment dels abancalaments massius de la serra de Segària -procés
ja iniciat en el segle XVIII-, de l’augment demogràfic, del creixement urbà i de l’obertura
de carrers nous i la millora d’edificis.
Malgrat açò, el cultiu de cereals s’hi manté, com ho demostren l’existència de 5 molins
fariners, segons Madoz, i diferents testimonis escrits de l’època (1853): “El tiempo sigue
muy templado y seco, sin embargo los sembrados buenos. En Marzo hizo un dia tan
caluroso que el termómetro llegó a marcar 27 grados Neamur […] La cosecha de cereales
se ha perdido mas de una mitad siendo su causa la continua humedad que ha hecho en
todo el mes de Mayo”, deia el metge Miralles, que revelava la preocupant supeditació a
l’oratge del rendiment agrícola d’un producte bàsic per a les famílies, com era el blat.
Però, a més, el poble comptava amb 5 premses d’oli, que cal interpretar com que l’olivera
continuava tenint un cert paper, tot i que modest i dirigit al consum de casa.
Un altre factor dinamitzador que ajuda a expandir la pansa el constitueixen les mesures
desamortitzadores preses entre 1836 i 1855, gràcies a les quals, i de manera indirecta,
s’augmenta l’espai cultivat i s’introdueixen mètodes de cultiu més intensius. El 1855 hi
ha documentat un magatzem municipal per regular la venda del guano: “Pago realizado
por media fanega de madera para la medición del guano 29 en el pósito de Ondara”, i en
l’Arxiu Històric de Dénia figura una relació de productors de pansa d’Ondara i de les
quantitats que van entrar als magatzems del comerciant denier Antoni Bisquert en els
anys 1858-1867, de la qual publiquem un extracte:

Nom

Quintars

Nom

Quintars

Lluís Giner
Tomàs Giner
Baptista Mestre
Vda. de Vicent Giner
Bertomeu Mur
Vda. de Tomàs Giner
Blai Miralles
Gregori Giner
Tomàs Giner (fill)
Antoni Giner
Lluís Ferrando
F. Josep Ferrando
Joaquim Sapena

187,40
145,25
144,64
100,60
83,70
58,60
56,40
53,30
53
50,40
48
46
36

Teresa Gadea
Salvador Serra
Jaume Miralles
Vda. d’Esteve Miralles
Josep Lull
Vicent Soler (Pamis)
Francesc Bosch
Vicent Morell
Antoni Serra (Pamis)
Vicent Fornés
Josep Miralles
Salvador Marí
Pere Joan Pérez

35
32,60
23
22
20,20
19,40
16
13,30
13,20
13
10,2
12
9

El guano és una substància que es troba en algunes costes d’Amèrica del Sud freqüentades per
ocells marins, i format principalment pels seus excrements i cadàvers, molt ric en fosfats i substàncies nitrogenades i, per això, emprat expressament com a adob de les terres.

29

408

CAPITOL 8.indd 408

16/4/13 16:14:10

8. LA METAMORFOSI (SEGLE XIX)

La consolidació de la vinya de raïm moscatell va passar també per moments delicats,
com va deixar anotat en el seu diari personal el metge i fill del poble Vicent Miralles
Barber. Seguint el seu relat, “[…] el 1852 se ha presentado una enfermedad nueva en
este país que ataca las cepas. Esta enfermedad vista en el microscopio no es otra cosa sino
una planta parásita criptógama; a la simple vista, parece una arborización de color negro
que ataca toda la planta siendo más visible en los granos de la uva y sarmientos; en un
principio atacó mas a los parrales de los que no se pudo coger tan solo un racimo sano;
después ya se observó en las viñas moscatel; hubo viñas que en verano estaban aún sanas
y cuando se podaron ya se encontraban atacadas […] En toda la Marina que es donde
mas pasa se coge no ha habido pérdidas de uva aunque las cepas hayan enfermado”. Més
endavant, posa l’èmfasi en què “[…] sería una calamidad para este país que no cuenta
con otro artículo para su subsistencia, que cundiese esta enfermedad en el siguiente año
como se teme”. Com que no hi ha mal que per bé no vinga, aquesta malaltia, “[…] que
se ha visto en Málaga, Corinto y Smirna, perjudicando en gran manera la cosecha de
dichos países, ha sido la causa del mayor precio que se haya vendido la de aquí.” Pareu
atenció en el comentari, segons el qual “[…] este país no cuenta con otro artículo para su
subsistencia.” Més clar, l’aigua.

Bancals en terrassa de pedra seca a la falda de Segària.

Els conflictes entre productors de pansa i comerciants eren freqüents i van aparéixer
des del primer moment en què es va albirar l’enorme potencial de negoci que tenia el
producte. Pel mes d’agost del mateix any (1852), els llauradors, preocupats perquè els
comerciants baixaren els preus de compra conforme avançava la campanya, com va ocórrer
l’any anterior, “[…] principiaron a traerles tanta pasa que llenaron todos los almacenes,
a 60 reales el quintal”, actitud que no va ser secundada pels productors dels pobles de
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Alqueria amb riurau afegit, al Pla de la Font.

muntanya de la comarca. Però la situació es va capgirar, en el sentit de què els preus van
evolucionar a l’alça, fins pagar-se tres duros per quintar, preu amb el qual van arribar a
tasar-se 40.000 quintars. Com a conseqüència d’açò, “[…] los labradores que la habían
traído a 60 reales han presentado demanda al tribunal para que se les pague la pasa al
mayor precio que se haya vendido; los comerciantes se han negado y el negocio está por
ahora paralizado”, organitzant-se els productors en juntes locals per sufragar els costos del
litigi, que resultaria favorable als interessos dels comerciants “[…] condenando el juzgado
de primera instancia de Denia a los labradores en costas.”
Al desembre, la situació plantejada per les diferències entre productors i comerciants
va derivar en una convocatòria de reunió de llauradors productors de pansa a Pedreguer,
presidida per D. José Feliu, baró de Marquina, a l’objecte de “[…] crear un banco
agrícola para hacer independiente la cosecha de las pasas del monopolio del comercio
de Denia y Jávea, que compran la pasa a un precio muy bajo”, iniciativa rebuda amb
entusiasme per tots els presents (La España, 18-11-1853, p. 2). A l’acte acudiren, en
qualitat de comissionats dels productors d’Ondara, Joaquim Bosch, Josep Bosch de Lluís
i Francesc Josep Ferrando, grans terratinents locals. La resposta governamental va ser
immediata, concedint la creació del banc sol.licitat, que va prendre el nom de La Unión,
però amb resultats poc pràctics, doncs “[…] a los dos años, por la guerra que le hizo el
comercio y por lo mal dirigido que ha sido, quedó derrotado con grandes pérdidas para
los accionistas”. La pansa embarcada pel port de Dénia el 1852, d’acord amb l’estimació
del metge Miralles, fou “sobre 195.000 quintales.”
Els problemes amb les plagues que afectaven els ceps es van perllongar durant els anys
1853 (“Siguen padeciendo la enfermedad denominada vulgarmente negra en este país;
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El forcat tirat d’un matxo o mul, i aparellat amb collera i ramals, feia la llaurada i constava de
cametes, tenella, dental i rella.

y sistemáticamente, el oydium, que ha destruído la mitad de la cosecha de la pasa en la
huerta de Gandía, Altea […] menos las de este marquesado, que a pesar de encontrarse
heridas todas las cepas han sido nulos los efectos de la enfermedad […] se ha observado que
algunas viñas que sufrieron mucho el año anterior, en el presente han mejorado mucho,
por lo que creen los labradores que si en este país no hará los estragos que en otros”)
i 1854, on la malaltia de l’oídium afectà totes les plantes del terme: “El oydium se ha
presentado este año de un modo muy alarmante, habiéndose paralizado en tal alto grado
que no únicamente las cepas, sino casi todas las plantas están atacadas de ello […] Algunas
hierbas de los campos se presentan cenicientas y aún mueren algunas: los olivos se ponen
negros, muy pegajosos, como si tuvieran visco, se caen las aceitunas de tal manera que se
espera la cosecha de este país muy reducida […] Los Algarrobos también están atacados,
pero padecen muy poco las algarrobas […] Respecto a las cepas en su brote, se observó
en muchos pámpanos y en su haz una especie de abolladuras o granos como la viruela de
color blanco, algo peludo, que aumentándose, ocupaba todo el pámpano y lo encogía,
impidiendo su crecimiento y nutrición, lo mismo que el sarmiento de muchas cepas. Esto
se perdió en el mes de Mayo, reapareciendo en Julio, en compañía del Oydium en la uva.
No se encuentra viña que no se encuentre atacada con más vigor que en la partida de
Viñals y campos más inmediatos a Segaria.”
Per combatre els efectes d’aquesta plaga, els llauradors empraven un sofre molt fi,
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que aplicaven en un tub de llanda tapat per un extrem i foradat per l’altre, “[…] con
aberturas tan pequeñas que apenas entra la punta de una aguja”. El métode d’aplicació
seguia els següents passos: “Debe azufrarse en tres o cuatro veces: la primera debe
ser cuando los brotes de la cepa tengan una palmo; la 2ª cuando la uva concluye de
florecer; y la 3ª cuando principie a madurar, es decir, que si quiere preservar y curar las
uvas del Oydium es menester que no falte nunca el azufre de encima de la uva. Otros
labradores han probado también el yeso y la tierra de los caminos y surte también buenos
resultados, pero no tanto como el azufre”. A açò, s’hi va afegir un mes de juliol atípic,
que va meréixer aquest comentari: “El día 3 de Julio y, después de cerca de 4 meses sin
llover una gota, ha principiado a caer agua tan fuerte y duradera, puesto que el día 6
continúa el temporal bastante recio y más propio del invierno que del verano, puesto que
es tan baja la temperatura, que ha llegado a diez grados sobre cero Seamur, obligando a
algunas personas a vestir de invierno, cosa tan impropia en la estación presente, y que no
recuerdan los ancianos haya sucedido otra vez.”

Alfalçó o falçó, falç menuda per tallar raïm, procedent de Pamis.

Una altra iniciativa local, per defensar-se del comerç de Dénia, fou impulsada el 1861,
en previsió de què els preus oferits pels comerciants deniers foren similars als de 1860:
“[…] la cosecha de este año es sumamente escasa por las humedades en mayo, época en
que sale la uva”, motiu pel que es crea una associació de productors de pansa, al front
de la qual se situa “el ilustre abogado y hacendado D. Joaquín Bosch”, a qui els socis
li agraeixen la seua encertada direcció regalant-li un cronòmetre. La intenció era la de
repetir la jugada de l’any anterior, quan Ondara va vendre directament al mercat anglés
un miler de quintars, a raó de 130 rals, en un moment en què el comerç de Dénia el
pagava a 60 rals la majoria, i a 70-80 rals algunes partides (La Iberia, 21-8-1861, p. 3).
El 1863 fou un any desastrós: la premsa (La España, 21-03-1863) parla de “[…] miseria
entre las clases proletarias de la localidad por efecto de la falta de trabajo y de las últimas
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A banda dels riuraus, hi havia les alqueries -la de l’esquerra, a la partida Alfatares; la de la
dreta, al carrer Sanchis Guarner-, construccions de tamany considerable, al voltant de les quals
hi havia l’explotació agrícola, a més de ser residència eventual dels amos.

pérdidas de cosechas. Con este motivo, el Ayuntamiento ha recurrido al gobernador”; a
més, hi hagué una escassa producció de pansa, malgrat que el moviment associatiu dels
productors locals pogué salvar amb bons resultats la temporada, una experiència exitosa
que fou imitada en altres poblacions (La Iberia, 29-08-1863, entre altres).
De les vicissituds per les quals va travessar el preu de la pansa en el mercat britànic el
1865, escrivia el el metge Miralles que “Las ventas de pasas en Londres por cuenta de los
cosecheros se hacen muy lentamente y a precios muy bajos, pagándose la de 2ª clase de 25
chelines hasta 28, y la de 1ª desde 31 hasta 36 y 37, vendiendo alguna poca a un precio
muy superior, a 39 y 40”. Sembla ser que la iniciativa de comercialitzar directament la
pansa, sense comptar amb el gran comerç, no va donar bons resultats als productors:
“Mal resultado de haberse embarcado los labradores toda la pasa. El país, trastornado por
falta de metálico, de modo que el ensayo que se ha hecho de embarcar toda la cosecha

Vinya a la Marjal, en la fita amb el terme de Pedreguer: aquest mateix paisatge dominà el terme
d’Ondara en la segona meitat del segle.
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a su cuenta y riesgo ha dado tan fatal resultado que probablemente será la ruína de los
labradores. El día último de diciembre quedaban en Londres 60.000 quintales de pasa
de Valencia y unas 20.000 de Smirna; esto podrá ser un buen precedente para el año
que viene”. La posterior publicació de preus més alts, per part dels grans comerciants de
Dénia, va provocar el caos, ja que “[…] un vértigo se apoderó de los labradores, cuando
el comercio de Denia publicó a 60 reales el quintal de pasa: al momento se formaron en
todos los pueblos infinidad de asociaciones para embarcar a su cuenta la cosecha; cuando
los Yngleses se vieron toda la cosecha en sus manos, bajaron el precio en venta en Londres
y causaron la ruína de este país. Pasas hay muchas que apenas darán en venta para pagar
los gastos.”
L’any 1868 no arrancà bé, atenent alguns fenòmens atmosfèrics que van esglaiar els
llauradors del poble per primavera: “[…] un fuerte pedrisco, acompañado de un chaparrón
de agua con viento huracanado”, i van afectar Beniarbeig i tot el terme d’Ondara, “[…]
respetando únicamente una corta porción de Tosales y Marjales, ensañándose del todo en
la partida de Viñals, destruyendo por completo la cosecha”. El metge Miralles anotarà que
“[…] en un trozo de tierra que posee mi madre en Viñals, que se calculaba tendría sobre
25 cargas de uva, se han recogido unas dos libras escasamente; a este tenor han quedado
los cosecheros de dicha partida”. La premsa del moment va il.lustrar el fet: “Una horrorosa
tempestad sumió en la miseria al rico pueblo de Ondara […] el gran pedrisco que cayó
ha dejado los viñedos de moscatel, que forman la principal riqueza de aquel país, sin hoja
y sin fruto. ¡Un año más de esperanza y de martiro! […] El Gobierno debe tomar en
consideración esta desgracia, y condonar a aquellos labradores el pago de contribuciones“
(La Nueva Iberia, 10-06-1868). El raïm no va ser l’únic perjudicat per la pedra, ja que
“el trigo y el aceyte han sufrido también mucho”. La climatologia adversa va tindre la
seua continuació al ple de l’estiu: “El estío ha sido muy seco y caluroso, no lloviendo
hasta el 19 de Agosto de un modo fuerte, durando unas 6 horas, siendo lo más particular
que la mayor parte del agua cayó en el pueblo de Ondara donde antes había caído el
pedrisco.” Per altra banda, l’incipient cultiu del tabac a Ondara (i a Pedreguer, Benimeli

Estampa publicitària del comerciant de pansa local José Gómez Alcaraz.
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i Beniarbeig) fou denunciat per la Guàrdia Rural, que havia descobert l’existència de 56
mates i un planter que tenia com a objecte “generalizar dicho vegetal” (El Imparcial, 3010-1868).
Malgrat diversos episodis d’oratge dolent i les reiterades plagues, l’etapa d’esplendor
de la pansa arranca el 1868, coincidint amb l’aparició de la fil.loxera a França i Màlaga el
1878 (segons Javier Calvo, al terme d’Ondara es van construïr sequers a imitació dels de
Málaga, per a assecar el raïm sense escaldar-lo, és a dir, la pansa de sol, notícia que també
arreplega El Dianense, 1-7-1888) i la conquesta del mercat nord-americà, amb un rècord
de vendes el 1890, en una conjuntura favorable que fa incrementar les exportacions. En
sentit contrari, la bonança econòmica finalitza el 1892, sent la dècada prodigiosa la que va
de 1880 a 1890. Tot i que la renda de l’any citat no va ser l’esperada a Ondara, “[…] en
el resto de la comarca pansera han tenido una cosecha extraordinaria, calculándose por
lo menos 350.000 quintales”, collita que va anar acompanyada d’una elevació dels preus
de venda de la pansa considerable: “El comercio de Denia interesado en hacer el primer
cargamento pagaron las pasas a 80 y 90 reales el quintal; las tempranas, habiendo una gran
competencia entre los Morant, que formaron dos compañías. Esta competencia, que ha
sido el motivo de los precios indicados, estimularon a muchos cosecheros, principalmente,
de Pego y huerta de Gandía, a escaldar tan temprano, puesto que muchos lo efectuaron
a últimos de Julio, y otros hasta el 6 de Agosto (advirtiendo que la cosecha iba ocho días
atrasada). Saliendo el primer cargamento con muchos miles de qq. El 11 de Agosto, y el
2º Vapor el mismo día, siendo de advertir que el 14 del citado mes salieron del puerto
de Denia y Jabea sobre unos 20.000 qq. de pasa de mala calidad, y como era de esperar
se abrió el mercado en Londres a los precios de 33 y 34 chelines para raspa y 38 a 45 las
pasas escogidas. El precio en Denia, después de la salida del primer cargo, es de 60 r. y a
64 r. y 66 r. si es en raspa muy superior.”
El despegament comercial de la pansa aviat es convertirà en motor econòmic
multiplicador d’altres activitats: carreters, fusters, magatzems de guano, fàbriques de
caixes -com la de José Gómez Alcaraz, també comerciant de pansa, que duia el nom

Estampa publicitària del comerciant de pansa local José Gómez Alcaraz.
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de La Valenciana i en la publicitat afirmava que “Conocida es la calidad ventajosa de la
fruta seca especial para postres, que ofrezco al público, sobre las de Málaga, Corinto y
otras […]. Mis deseos al esmerarme en la confección, es proporcionarles a los que me
favorezcan con su consumo La Flor o pasas escogidas”-, de selecció i envasat del producte,
o l’aparició el 1886 de la primera banca privada del poble, de la mà de Josep Lluís Bosch
Oliver, amb oficina oberta al número 2 del carrer Església.
En aquestes circunstàncies, els ceps de raïm moscatell ocupaven ja més del 60% de
la superfície cultivada del terme, la pansa autòctona era coneguda mundialment amb la
denominació de Valencia raisin i l’empaquetat de les primeres partides de pansa s’avançava
al 12 d’agost per gunayar els mercats davant la competència. Encara el 1900, amb la pansa
en caiguda lliure, els comerciants d’Ondara destacaven a Dénia, junt amb els de Xàbia,
Gata i Pedreguer. Un document de finals de segle parla del “[…] regocijo de un pueblo
que festeja a su glorioso santo (Sant Jaume), que se disuelve en fracciones y se marchan á
sus correspondientes casitas de campo por tres meses, á recoger la cosecha [de pansa] de
un año de sacrificios” 30. Si, inicialment, el comerç havia estat quasi en exclusiva controlat
per comerciants anglesos, en una segona etapa es caracteritzaria per l’activa participació
de la burgesia local en el negoci exportador. Els majors productors i comerciants de pansa
d’Ondara en aquesta època eren:
1860: Francesc Josep Ferrando Martí, terratinent, ocupava també el desé lloc d’entre
els majors propietaris agrícoles de Dénia, amb 437 fanecades, d’acord amb el Padrón
General de Riqueza Pública de la Ciudad de Dénia. Año 1860.
1874: Valerià Ferrando Martí, germà de l’anterior, de 36 anys, domiciliat a la Casa
Gran o del Mayorazgo, a la cantonada dels carrers Dénia i duc de la Victòria (avui, Sol),
fill de Francesc Josep Ferrando Ivars, nascut a Pego -per raó de sa mare, que era natural
d’eixa població-, però de pare ondarenc.
1881: Lluís Lluzar Bosch, de 28 anys, domiciliat al C/ Roser.
1881: Antoni Soler Torres, de 42 anys, domiciliat al C/ Església.
1883: Manuel Mestre Pérez, de 24 anys.
1885: Julià Felip Teodoro Ferrando Castelló, de 24 anys, nascut a Tibi, d’on era natural
sa mare.
1886: Antoni Miralles Ferrando, fill del metge Miralles, domiciliat al C/ Sant Joan.
1887: Josep Bernat Estarca Gayà, de 28 anys, domiciliat al C/ Roser.
1888: Albert Miralles Ferrando, germà d’Antoni, domiciliat al C/ Sant Joan.
1889: José Gómez Alcaraz, domiciliat a la plaça Major, originari de Chinchilla (Albacete)
i resident a Ondara des de mitjans de segle.
1895: Josep Durà Sendra.
1896: Pere Morell Marco, domiciliat al C/ Església.
1898: Romuald Bosch Piera, domiciliat al C/ Església.
1900: Pere Ferrando Martí 31, germà dels dos primers Ferrando de la llista, de 68 anys,
BONET SERRA, José, Un viaje de tres mil leguas, 1891, manuscrit.
En el testament d’aquesta persona s’aprecia el valor que s’atorgava a les eines agrícoles, en general, i a les pròpies de l’elaboració de la pansa, en particular: “Lega a su hija Asunción Ferrando
30
31
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domiciliat a la Casa Gran o del Mayorazgo i amo de la finca de Carrals, amb torre i
alqueria.

Antics magatzems de pansa, a l’avinguda del dr. Fleming i al carrer Santa Anna.

Aquests grans terratinents, amb l’objectiu de diversificar els negocis i controlar de
principi a fi el cicle comercial, van invertir en totes les activitats relacionades amb la
pansa: cases de banca, compra de terres, comerç de venda d’adobs, fusteria de caixes, etc.
Una experiencia agrícola ressenyable d’aquest període, per ignorada, va ser la temptativa
per desenrotllar la canya de sucre a la comarca a finals de la dècada dels anys setanta 32.
Se sap que el 1876 el cultiu s’havia estés a pobles, com ara Ondara, el Verger, Beniarbeig,
Benidoleig, Pedreguer, Alcanalí, Xaló, Llíber, etc, projectant-se la construcció d’un enginy
o trapig per part dels productors autòctons. Aquests assajos van acabar fracassant cap al
1880, bé per problemes meteorològics –granissada, a maig, del tamany d’una ametla- o
per inviabilitat comercial o tècnica.
El canvi de tendència del cicle expansionista de la producció pansera s’hi produeix en
els darrers anys dels anys huitanta i, sobretot, en l’última dècada del segle. La decadència
d’aquest cultiu vindrà anunciada per les fortes pluges dels estius de 1887 i 1888, la
introducció del míldiu el 1888, la política proteccionista nord-americana envers la pansa
californiana, les crisis agrícoles per les gelades de 1890, 1891 i 1895, les pluges torrencials
de 1894 33, la competència de la pansa procedent de Málaga, Grècia, Turquia, Pèrsia i
Castelló, los utensilios de agricultura, carros, aparejos, capazos, calderas, cazos, arados, esteras de
tela y palma, canastillas, galera y aseos de la misma, ochenta filas de nueve cañizos cada una con
sus correspondientes tinglados y pilones; pipas, toneles y prensa de Tibi,…”
32
Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Alicante, redactada per l’enginyer secretari de la Junta d’Agricultura, Indústria i Comerç, Augusto ECHEVARRÍA, recollida per Javier
VIDAL OLIVARES, en Materiales para la historia económica de Alicante (1850-1900), Institut
Juan Gil-Albert, Diputació d’Alacant, 1986.
33
A causa dels danys provocats per les pluges del dies 6, 7, 9, 10 i 11, Ondara va demanar la
condonació del deute que mantenia amb Diputació, sol.licitud que va mostrar la cara més insolidària del consistori de la ciutat de Dénia, que va protestar adduint “no tratarse de un temporal
tan extraordinario que haya dado a ocupación preferente por parte de la opinión pública dejando
un recuerdo imperecedero de sus desastrosas consecuencias, informando que no han de ser de
consideración los daños sufridos en Ondara y su término municipal por las causas apuntadas, y
que en todo caso habrán tenido la importancia de los causados en esta ciudad y su término, a raíz
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Austràlia, i la política aranzelària adversa de Gran Bretanya.
La importància de la vinya en l’economia local d’aleshores té el seu reconeixement
en les Ordenances de 1892 que, en l’apartat de Plantaciones y construcciones, enumera
les plantes i els arbres més habituals del poble: la vinya, tant de cep com de parra -amb
la varietat moscatell, com a gran protagonista- els ametlers, els garrofers, les moreres, les
figueres, les oliveres, els llidoners, els magraners i els anouers.

Casa burgesa de camp als Pedregals (finals del segle XIX), amb porxada-mirador davantera i
riurau lateral.

Al voltant del cultiu de la vinya de raïm moscatell, de l’elaboració de la pansa i la
seua comercialització van sorgir múltiples manifestacions de la cultura popular que han
perviscut fins els nostres dies. Per exemple, amb cançons com:
“Mare, mare, mare, que el riurau es crema;
mare, mare, mare, els canyissos també;
mare, mare, mare, que el riurau es crema,
i a mi se me crema el nóvio també.”
També en el lèxic del valencià actual perviuen paraules derivades de la paraula ‘pansa’,
com pansit/pansida (‘fruit assecat per l’acció del sol, per l’excés de calor o la carència
d’humitat’), pansir (‘mustiar-se, fer perdre la frescor a una planta o a un òrgan vegetal’),
pansero (‘treballador de la pansa’), pansiment (‘acció i efecte de pansir-se o assecar-se’) o
pansó (‘gra de raïm assecada en la mateixa planta’); locucions, com Fer les panses (‘morirse’), Menjar pansa o rabos de pansa (per recuperar la memòria), Més segur que panses
(‘assegurar una cosa com a certa’), etc, i refranys, com “Lo que es perd en la pansa es
guanya en la figa” (en el comerç hi ha pèrdues per una banda i compensacions per una
altra), “En agost el que té pansa balla la dansa” (per la gran faena que comporta la seua
de aquel temporal que son los que siempre se producen en un período de lluvias abundantes”, una
informació facilitada pel professor Javier CALVO PUIG, a partir de l’acta del ple de l’Ajuntament
de Dénia del 9-6-1896.
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elaboració), “Per Sant Josep, plora el cep” (comença a brotar la planta), “Per Sant Jaume i
Santa Anna pinten el raïm i la magrana”, “Per la Mare de Déu de Setembre, els raïms són
bons per prendre”, etc 34.
Igualment, l’arquitectura rural va haver d’adaptar-se a l’economia pansera, proliferant
els riuraus per tot el terme d’Ondara, de tots els tamanys i estils 35. Vegem alguns exemples
dels molts que encara proliferen al terme:

Riurau a Pamis.

Riurau tancat a Pamis.

Riurau al barri del Crist.

Riurau a les Hortes de Pamis.

Riurau a les Alfatares.

Riurau a Xebic.

Segons el diari El Progreso (núm. 27, Xàbia, 26-2-1885), a Pamis es collien les millors figues del
Regne de València, i l’escriptor MARTÍ i GADEA (Tipos, I, p. 86) deia que “Les figues de Pamis /
ja d’antic molt celebrades / per les més dolces i fines / del clot i de les muntanyes.”
35
El riurau és un edifici característic de la Marina, de planta baixa, cobert de teula, en un o dos
vessants, amb arcs a un costat per facilitar la ventilació, destinat a protegir les panses posades a
assecar sobre els canyissos, en cas de pluja.
34
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Riurau a les Pujades.

Tot i que la crisi era galopant, el pes específic de la pansa en l’economia d’Ondara al
voltant de l’any 1900 continuava sent hegemònic, amb un ocupació del 56% de la terra
total cultivada, és a dir, 600 hectàrees. Llevat de la superfície que ocupa el cultiu de cereals
i de llegums (un 14%), destinat preferentment al consum domèstic, la resta de conreus
tenen una presència testimonial. Cal fer esment al fet històric de la irrupció de la planta
del taronger que monopolitzaria el futur agrícola de la segona meitat del segle XX, del que
tenim notícia quasi al final de la I República (“En Ondara se está vendiendo el millar de
naranjas a 50 reales”, La Discusión, 28-11-1874), i que en 1900 havia assolit una modesta
extensió de 10 hectàrees, així com a l’extinció total de la morera com a cultiu comercial;
igualment ressenyem l’intent d’implantar el canyamel en 1875-76, impulsat per l’alcalde
Lluis Bosch Bosch, amb la compra de 4000 arroves de Málaga, que no tingué èxit.

Un regal de terra
Sense cap reglament escrit, únicament pel costum ancestral, es venia governant el reg
a Ondara. Per aquest motiu, a finals del segle XIX s’elabora un padró, el Capbreu, on es
van inscriure totes les terres regades del terme, amb indicació dels titulars, la situació, les
fites, les hores de reg a què tenien dret, etc. El procés seguit en l’elaboració del reglament
subsegüent culminaria el 27 de febrer de 1897 amb l’aprovació pel Director General
d’Obres Públiques de les Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Villa de Ondara,
redactades per una comissió formada per Francesc Iñareta Sánchez, Joaquim Bosch Martí,
Lluís Eusebi Bosch Sánchez i Julià Ferrando Castelló.
Amb la construcció de l’assut de l’Alberca i les caves de l’Alfatara i Fonda en el segle
XVIII, i de les caves d’Enmig i de Pamis o Parri, a cavall d’aqueix mateix segle i la primera
meitat del XIX, s’aconsegueixen els aprofitaments necessaris per a fertilitzar 144 hectàrees
o 1.733 fanecades 36 de terra que circumda el poble en direcció nord-oest, després de
Les referències històriques d’autors coneguts sobre el reg a Ondara al segle XIX són les de MADOZ, que diu: “El terreno es llano, de buena calidad, regado por el rio que forma algunas fuentes
y el pozo llamado la Alberca, a 1 hora del pueblo”, i la de FIGUERAS PACHECO en les albors
del segle XX: “Los riegos proceden de las minas citadas al hablar del agua potable, del río Girona;
de una elevación a vapor y de algunos manantiales diseminados por el término”. En l’Arxiu de la
Diputació Provincial de València hem localitzat un expedient iniciat el 1875, a petició del manyà
ondarenc Felip Vengut Ybáñez, on aquest exposa que ha inventat una nova sénia que intitula Noria
36
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derivar en el primer cano o partidor, situat a l’inici del camí de Vinyals, l’aigua que abastia
les tres fonts del poble i l’abeurador d’animals procedent de la cava de Parri, destinant els
sobrants per al reg, a través d’un segon partidor o cano vell, on es mesclaven amb les de
les caves d’Enmig i Fonda.

Eixida d’aigua de les botanes del molí Nou, un molí fariner.

La cava Fonda té 1.720 m de longitud i 4 téntols o pous de ventilació; la d’Enmig,
1.670 m i 10 téntols, i la cava de Pamis o Parri, 3.295 mts i 19 téntols; totes tres naixen
en galeries subterrànies o minades i emergeixen a la superfície en un punt pròxim al casc
urbà. La cava de l’Alfatara, la de més longitud, té trams solsits i aboca l’aigua a l’Alberca,
en un punt conegut com la fonteta de les Penyetes, junt al camí de la Llosa; originalment,
alimentava la mateixa séquia de les Alfatares.
La distribució de la terra que es regava amb les aigües d’aquestes galeries subterrànies
era, i ho és encara, la que segueix:
a.- Séquia de les Alfatares: d’ella es deriven tres braçals que reguen, respectivament, les
hortes preferents de la partida Pàtins, considerades de 1ª classe, amb 76 fanecades; les de
segona classe, a l’Almúnia, amb 218 fanecades, i les de 3ª classe, a les Alfatares, amb 109
fanecades. En el moment en què van ser redactades les Ordenances, tots els braçals eren
de terra, excepte un tram d’obra, als Pàtins.

Vengut, la qual modifica i perfecciona les emprades fins eixe moment, adjuntant el projecte i la
memòria al ministre de Foment, en sol.licitud d’atorgament de privilegis per la invenció de la sénia
citada durant cinc anys. A banda, cal ressenyar la iniciativa de represar les aigües del riu Girona
a l’eixida del barranc de l’Infern, que es materialitzaria dècades més tard amb la coneguda com
presa d’Isbert: “[…] de realizarse el proyecto, aumentaría la producción de las huertas y la riqueza
general, de muchos municipios, como Ondara…” (El Heraldo, 21-8-1850).
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b.- Braçal de Parri o Pamis: rega 205,5 fanecades d’Hortes Velles i 114,25 de Noves -les
denominades Noves sempre tenen preferència en l’aprofitament-, situades entre el riu
Girona, la carretera nacional 332 i el pont del Verger, a la partida dels Pedregals.
c.- Braçal de Pujades: fertilitza 252,87 fanecades d’Hortes Velles i 86 de Noves, emplaçades
entre el camí de la Mar i el barranc de l’Alberca, a la partida Pujades.
d.- Braçal del Mig: rega 224,37 fanecades d’Hortes Velles i 381,37 de Noves, situades entre
els camins dels Poblets i de la Mar.
Com la Comunitat de Regants s’encarrega de clarificar en les Ordenances, en aquesta
època no posseeix cap artefacto o màquinària a vapor per elevar les aigües subterrànies,
donat que tots els cabals arriben per gravetat a la seua destinació, l’anomenada aigua
cavallera.
Una vegada organitzada i sistematitzada la informació que conté, el Capbreu de terres
regades del terme d’Ondara aporta dades ben interessants sobre diverses qüestions; per
exemple:
1.- Sobre la procedència dels propietaris de les parcel.les:
d’Ondara
forasters

200
24

89,2%
10,8%

2.- Sobre el total de fanecades que acumula cada grup:
d’Ondara
forasters

960,5
333,2

74,1%
25,9%

3.- Sobre la superfície mitja que posseeixen els titulars de cada grup:
d’Ondara
forasters

4,80 fanecades
13,96 fanecades

4.- Sobre el tamany de les parcel.les regades:
menys d’1 fanecada
entre 1-2 fanecades
entre 2-3
“
entre 3-4
“
entre 4-5
“
entre 5-6
“
entre 6-7
“

30
84
76
47
23
19
9

entre 7-8
entre 8-9
entre 9-10
més de 10

“
“
“
“

4
6
6
5

total ……………...302 parcel.les

Curiosament, mentre en la procedència dels titulars de les parcel.les hi ha una relació
de 9 a 1, favorable als propietaris d’Ondara, en la superfície acumulada per uns i els
altres, la relació baixa de 3 a 1, també a favor dels terratinents locals. La superfície mitja
per parcel.la és quasi el triple de gran, en els cas dels propietaris forasters, respecte de la
dels poble. Ara bé, en el conjunt de totes les parcel.les, el tamany mig d’aquestes és ben
reduït (5,78 fanecades), dominant les que en tenen d’1 a 3 fanecades, que representen el
53% del total, que s’amplia al 68,5% si incloem també les parcel.les de 4 fanecades; les
parcel.les regades més grans són 2 de 12-13 fanecades, 1 de 16 fanecades i la major, de
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Eixida en superfície de la cava Fonda, a la partida Parri.

24 fanecades.
Vegem els principals propietaris de terra de regadiu en els darrers anys del segle XIX,
amb indicació de les fanecades de les quals eren titulars. En el llistat destaquen, junt
amb els patricis locals tradicionals, personatges de gran renom en la política comarcal
de la Restauració, com els Valero de Palma, els Merle o els Canyamàs, aquests darrers
originaris d’Oliva i descendents directes de l’últim arrendador de drets dominicals del
marqués d’Ariza a Ondara, a principis de segle XIX, on s’hi van emparentar amb la familia
Bosch.

Álvaro Valero de Palma (Dénia)
Francisco Merle (Dénia)
Casto Merle (Dénia)
Elena Ferrando
Josepa Canyamàs (Dénia)
Joan Estarca Gayà
Albert Miralles Ferrando
Lluís Canyamàs (Dénia)
Lluís Lluzar Bosch
Viuda de Josep Iñareta
Romuald Bosch Piera
Antoni Miralles Ferrando
Francesc Bosch Fornés
Josep Ferrando Ballester

63,1
61,6
52,1
37
34
30,2
24,3
24
23,5
22,5
22,1
17,3
16,5
16,4

Francesc Giner Gadea
Hereus de Josep Fornés
Hereus de Baptista Mestre
Lluís Giner Mestre
Pere Morell Marco
Hereus de F. Lluís Bosch
Josep Lluís Bosch Oliver
Julià Ferrando Castelló
Pere Martí Quintana
Valerià Sendra Barber
Josep Álvarez Sapena
Concepció Piera
Baptista Mestre Gayà
Tomàs Bosch Gavilà

16,3
16,2
15,5
15,2
14,5
13
12,3
12,2
12
12
10,1
10
10
10
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De bestiar, el precís
La criança d’animals a l’Ondara del segle dènou va lligada, principalment, a l’abastiment
de carn per al consum de casa i a l’explotació que se’n fa del bestiar en l’activitat agrícola.
La figura de l’abastidor de carn, concessionari en exclusiva del bovalar, la zona acotada del
terme per al pasturatge dels ramats, probablement situada a la muntanya de Segària, va
estar encara vigent algunes dècades. ��������������������������
Un ciutadà dels anomenats honrats, Crisòstom Bosch,
va monopolitzar l’abastiment municipal de la carn durant una bona part de la primera
meitat de segle fins la seua liberalització.

Document que acredita la presència de Josep Bosch i Polart a la fira de Villena.

Els ramats estaven formats quasi sempre per borrecs i anyells. El 1831, l’abastidor local
mantenia dos ramats, extrem que ho confirma el mateix Madoz, dient que Ondara posseïa
en els anys quaranta “ganado lanar y caza de codornices”. En la contribució pecuària de
1841 encara figuren com a únics propietaris de ramats els germans Crisòstom i Francesc
Bosch, amb 200 rals de contribució. D’animals de corral també n’hi havia, però no se’n
té de notícia escrita fins els primer anys del segle XX, quan el geògraf alacantí Figueras
Pacheco informa que el bestiar local està compost per 1.000 aus de corral -gallines,
pollastres, galls d’indi, ànecs, etc-, 200 coloms, 1.500 conills i 150 porcs. Per humils que
foren, i ho eren la majoria, poques eren les famílies que no tenien animals de corral, per
proveir-se de carn, sang, ous, llet, etc.
De finals de segle sabem de l’existència d’una granja avícola emplaçada a la torre Carrals,
al terme de Dénia, explotada per l’ondarenc Francesc Ferrando Castelló (Exportación de
pasa valenciana, n. 1001), que comercialitzava la carn d’au per a una demanda difícil
d’imaginar cinquanta anys abans. En eixos anys, el poble disposava de ramats que sumaven
500 borrecs, destinats al consum de la seua carn, i 200 cabres i 10 vaques per a llet.
Per a un camp no mecanitzat com el d’Ondara, la possessió d’animals era de vital
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importància per a les diferents faenes agrícoles i les necessitats domèstiques: llaurar, carregar,
transportar, desplaçar-se, etc. El 1831, els llauradors d’Ondara únicament comptaven amb
40 parelles d’animals de labor que, comparats amb els vora 200 camperols que posseïen
terra, resultava una xifra insignificant. L’èxit en la producció i comercialització de la pansa
i la millora de l’economia dels agricultors van fer possible que el bestiar augmentara
considerablement al voltant de 1900 quan, segons Figueras Pacheco, a Ondara hi havia
120 rucs, 50 cavalls i 100 mules.

La indústria i el comerç es multipliquen
Els primers recomptes coneguts de les activitats industrials i comercials de l’Ondara
del huit-cents vénen recollides en l’Estado general de la población de 1827 i 1828, on es
relacionen un terrisser i un fabricant d’aiguardent, com a úniques indústries del poble, i
tres ferrers, tres fusters, tres sabaters, dos sastres, un carnisser, un taverner i dos hostalers,
en la categoria d’artesans i menestrals.
De 1841 coneixem el nom de les persones que exercien activitats industrials i comercials
a Ondara, però no l’ofici específic a què s’hi dedicaven. El llistat ve ordenat en base als rals
que contribuïen a la Hisenda pública, primer pels comerciants, entre els qui destaquen
Pere Antoni Pérez i Josep Morell i, a continuació, pels industrials, on figuren destacats
Josep Iñareta Doménech, Antoni Company, Joan Doménech i Antoni Ferrando. Cal
remarcar el notable increment quantitatiu del nombre d’activitats d’aquest cens, si ho
comparem amb els llistats de 1827 i 1828:
- Comerciants: Pere Antoni Pérez i Josep Morell (100 rals); Miquel Miralles, Pere
Antoni Serra, Josep Álvarez, major, i Josep Cuesta (80 rals), i Antoni Ginestar i Josep
Vicens (30 rals).

Exemplar d’ofici de la granja avícola de la torre de Carrals.
Foto cedida per l’Arxiu Arqueològic de Dénia.
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Abeurador d’animals, al pont de l’Ajuntament.

- Industrials: Josep Iñareta (100 rals); Antoni Company, Joan Doménech, Antoni
Ferrando, Baptista Doménech de Vicent, Pere Joan Morell, Josep Sancho i Marià Sivera
(80 rals); Joan Riquelme (40 rals), i Mateu Giner, Miquel Moltó, Mateu Mestre, Salvador
Moncho, Josep Sendra, Baptista Iseny, Antoni Ayela, Agustí Bosch, Antoni Gil i Andreu
Mut (30 rals).
El 1842, el Butlletí Oficial provincial 37 publica un parell d’enregistraments de mines a
nom de dos veïns d’Ondara, Josep Latur i Joan Puig; l’explotació de la primera, emplaçada
a la partida de la Closa, de Dénia, es dedicava a l’extracció d’argent viu o mercuri; la del

Factura de la botiga de roba de Josep Mestre Iñareta (1893), al carrer Sant Vicent.
37

B.O.P. de 6 i 9 de març de1842.
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segon, de nom Bienvenida, es trobava a la partida Segària i es destinava a l’explotació de
plom. En eixos anys, Madoz comptabilitza 5 almàsseres d’oli a Ondara i 5 molins fariners
a les riberes del riu Girona i els barrancs de l’Alberca i de Fusta -molins Nou, d’Alcovir,
de Sendra, d’en Coll, etc.
Al voltant de 1860, un veí d’Ondara, Maties Soldevila, regentava una teulera al camí
de Dénia. De la proliferació i diversificació d’activitats industrials i comercials cap a la
meitat de segle en dóna bona prova el fet que el 1845 Ondara era el quart poble de
la comarca que més contribuïa a la hisenda pública per aquests conceptes, un lloc que
mantenia el 1880 38 amb 2.800 pts. de contribució total, situant-se per darrere de Dénia,
Xàbia i Pedreguer.
Seguint la tendència alcista apuntada, a les darreries de segle s’amplien i es diversifiquen
les activitats, amb una fàbrica de cera i un obrador de confiteria (1886-87), ambdós
regentades per Josep Marqués Ibarra; una segona de cera (1898-1900), propietat de Tomàs
Bosch Gavilà; una tintoreria al carrer Major, que dirigien Bertomeu i Rafael Soler; una
rellotgeria al carrer Trinitat, a nom de Joan Machado Montaner; una caldereria, regentada
per Agustí Valero Blasco; un taller on s’elaboraven basquets de fusta per a pansa, de José
Gómez Alcázar, etc. Finalment, en encetar-se el nou segle, Figueras Pacheco abunda sobre
el mateix fet: “El comercio cuenta con multitud de establecimientos. Hay farmacias,
buenos cafés y posadas. El mercado es semanal y tiene lugar los jueves en la plaza de la
Constitución.”
De la consulta d’una altra font informativa bàsica, com és l’Arxiu Parroquial, hem
pogut confirmar que el número de les activitats industrials, artesanals i comercials del
poble es va disparar de la primera a la segona meitat de segle: els tallers de ferro van passar
de 5 a 9; les fusteries, de 3 a 10; les sabateries, de 3 a 14; les espardenyeries, d’1 a 7; els
tallers de construcció de carros, de 0 a 4; les botigues, de 2 a 9. Junt amb estes, n’apareixen
de noves, com ara un taller de fabricació de barrets al carrer Major el 1869, propietat de
Pere Granel; una confiteria al carrer Major, propietat de Ricard Grustán (1869, 1877) -fill
de Trinitari Grustán, advocat i alcalde el 1834-; una botiga de roba als baixos de la casa
Favila (1893), propietat de Josep Mestre Iñareta; licoreries, etc.
Una altra activitat comercial a destacar era la relacionada amb el subministrament
de bestiar per a les labors agrícoles del camperolat local i del dels pobles veïns. En la
documentació comptable de Blai Jeroni Canyamàs, custodiada en l’Arxiu de Dénia,
figuren diverses anotacions de tres viatges realitzats per Josep Bosch a les fires de Sariñena
(Osca, Aragó), Segovia i Villena en la dècada dels anys vint. Blai Jeroni i Josep Antoni eren
cunyats i el primer finançava els viatges de negocis del segon, compartint el benefici de
les operacions al 50%. A la primera fira, on es compraren 12 muls i 4 mules i s’obtingué
un guany de 648 lliures valencianes, Josep Antoni acodí acompanyat d’un criat, en un
viatge que durà 31 dies; en la de Segovia, que ocupà 58 dies, s’invertiren 9.150 reials
castellans per la compra de 12 poltres i 5 egües, aconseguint un benefici de 7.131 reials
amb la posterior venda; en la tercera s’hi adquiriren “[…] 19 bestias [2 rucs i 17 someres]
de las que no se hallado nota alguna del precio en que se compraron ni de los gastos del
38

B.O.P. de l’1 d’abril de1880.
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viaje, debiendose atribuir al robo que sufrio en el camino al regresar de la feria”, amb
una inversió de 754 lliures i un guany valorat en 4.357 reials (871 lliures), que hagué de
satisfer Josepa Llorens, viuda de Josep Antoni, que havia traspassat temps arrere.

Créixer en quantitat i qualitat
Si hem de donar crèdit a les notícies facilitades per Cavanilles, que xifrava en uns
300 el número d’habitatges que conformaven el casc urbà d’Ondara a finals del XVIII,
i a Madoz que, al voltant de 1840, indicava que “Ondara tiene 300 casas, incluídas la
cárcel y el ayuntamiento”, a més d’hostal a la plaça Major, la conclusió a què s’arriba és
que en aqueixos cinquanta anys el poble no s’hauria estés més allà del carrer Roser, pel
sud, i del carrer Llibertat, per l’est, límits que ja s’havien assolit clarament amb l’impuls
demogràfic de la segona part del segle divuit. L’únic canvi urbanístic ressenyable d’aquest
període seria l’edificació constatada de 23 cases en els terrenys coneguts com “las eras de
trillar o campitos, bancalitos y patios de esta villa”, adquirits al marqués d’Ariza, seguint
les instruccions de la Reial Ordre del 14 de gener de 1827, i algun exemple d’habitatge
aristocràtic de la primera meitat de segle, com ara���������������������������������
l’imponent casalot denominat la Casa
Gran o del Mayorazgo, a la cantonada dels carrers Sol i Dénia, construïda per Francesc
Josep Ferrando Ivars, amb un parell de troneres de caràcter defensiu, característiques
d’una època en què el bandolerisme assotava les terres de la Marina, i una capella per a ús
familiar, actualment en estat ruïnós.

Document que acredita l’existència del castell en 1849-50. Arxiu Municipal de Dénia.

Aquesta paràlisi constructora s’explicaria per les dificultats agrícoles, econòmiques,
bèl.liques, etc, que assolaren Ondara en els primers quaranta anys del segle XIX i llastraren
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el seu increment poblacional, impedint el deplegament urbanístic del poble.
De 1841 se sap, amb detall, com es distribuïa la propietat urbana d’Ondara, a través
de la contribució fiscal dels seus habitants. D’aquesta, constatem que, a l’igual que passava
amb la propietat de la terra, la riquesa immobiliària urbana també estava desigualment
repartida: de 300 famílies, 74 no tenien casa pròpia, mentre que un reduït grup de 13
propietaris concentraven el 33,8% del valor de la propietat dels habitatges, 5 dels quals
també eren els qui més terra acumulaven. Vet ací el llistat del tretze primers propietaris
d’immobles, amb indicació de la contribució en rals, que satisfeien al tresor públic:
Mònica Martí
(viuda de Lluís Bosch)
Josep Ignasi Lluzar
Crisòstom Bosch
Pepa Polart
(viuda de F. Lluís Bosch)
Baptista Mestre
Baptista Mestre i Giner

2.630
2.143
1.400
1.140
1.051
892

F. Josep Ferrando
Josep Bolufer i Pastor
Joaquim Bosch
Maties Ferrando
Viuda de Joan Estarca
Gaspar Giner
Joaquim Giner
Vicent Carmel Bosch

834
833
735
708
643
600
600
580

Llevat de l’esforç inversor realitzat en la construcció de la font de la Carxofa (1796) i el
cementeri municipal (1802-1813), l’activitat de l’Ajuntament en matèria d’obra pública
durant el primer terç de segle es redueix a actuacions de conservació i manteniment
d’edificis municipals i en serveis públics, del tipus de la compra d’una peça per al rellotge
públic (1813), l’obertura d’una finestra per a aquest mateix rellotge (1837), obres en
l’abeurador dels animals –junt al pont del convent-, reparacions en la presó (1814) i el
forn (1832), el tancament de la font amb una porta (1836), l’emblanquinat dels immobles
municipals (1832) i altres del mateix estil.
Amb l’inici de la transformació del camp ondarenc, lliurat entusiàsticament al cultiu
del raïm moscatell i a la producció de pansa, i la consegüent millora econòmica del poble i
del poder adquisitiu de moltes famílies, les expectatives de creixement de la trama urbana
comencen a fer-se realitat. Ondara atrau a gent de molts pobles que, primerament, venen
a treballar, però que, al poc, acaben arrelant a casa nostra. El resultat d’aquest procés en
el paisatge urbà del poble va ser extraordinari. Ondara va multiplicar per 2,4 el número
de cases del casc urbà entre 1840 i 1900 –l’enderrocament dels últims vestigis del castell
i el consegüent aprofitament del solar començaria entre 1850 i 1860- i per 13,3 el de
construccions residencials i agràries del terme municipal entre 1858 i 1900, estenent-se el
seu teixit urbà cap a l’est, el sud i l’oest, al voltant dels dos eixos viaris que han concentrat
la vida econòmica del municipi al llarg del segle XX: les travessies urbanes de la carretera
nacional 332, de València a Alacant, i la carretera comarcal 3331, de Cocentaina a Dénia.
El mateix fenomen va caracteritzar a Pamis, que va doblar el seu nombre d’habitatges en
el mateix període.
Els preus dels jornals a l’obra se’n van beneficiar d’aquesta bonança i són un bon
indicador d’aquesta febre constructora, passant de 2,5 pts. diàries per a l’obrer i 1,5 pta.
per al peó en 1874-75, a 3 pts. i 1,75 pts. el 1886-87, respectivament, els salaris més
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Fases del creixement urbà d’Ondara: I (fins 1700), II (fins 1800) i III (fins 1900), segons
l’urbanista Josep Ivars.

430

CAPITOL 8.indd 430

16/4/13 16:14:39

8. LA METAMORFOSI (SEGLE XIX)

alts del segle, que retrocedeixen a 2,5 pts. l’obrer i 1,25 el peó el 1898-99, quan la crisi
pansera ja era manifesta. En el plànol de Josep Ivars s’aprecia clarament el perímetre total
aproximat que va assolir el casc urbà d’Ondara el 1900, el qual va quedar conformat
exteriorment pel tram sud de l’avinguda del Dr. Fleming, el carrer Dolors, un tram de
Sant Joan de Déu, l’avinguda d’Alacant -amb els trams inicials dels carrers Sant Lluís i
Santa Anna-, el carrer Sant Jaume i el curs del barranc de l’Alberca.
La transformació del terme, com ja s’ha apuntat, va ser igualment extraordinària, en un
procés constructor que buscava l’adaptació i la proximitat al monocultiu de la pansa. Si el
1858 a penes es comptabilitzaven que 32 casetes de camp, el 1873 en sumaven 254 -de les
quals 28 hi eren habitades tot l’any, 220 en temporada de la pansa i 6 inhabitades- 39, 413
el 1887 i 428 el 1900, però amb una diferència notòria: les casetes de camp inhabitades
havien passat a 313, mentre 88 hi eren ocupades permanentment, i les habitades en
període d’elaboració de pansa havien descendit a 22, un símptoma de les dolences que
ja afectaven el pilar econòmic que sustentava el poble. Vegeu l’evolució en el quadre
següent:

Ondara
Terme
Pamis

1842
300 cases
S’ignora
20 cases

1858
556
32
44

1876
518
254
39

1886
708
413
43

1900
733
428
46

Quant a les altures de les edificacions, el 1826 el casc urbà d’Ondara tenia 26 habitatges
d’una planta, 425 de dues i 39 de tres plantes; de quatre o més altures, no n’hi havia cap.
El 1900, la situació era la següent: 31 habitatges tenien una altura, 612 dues i 90 tres
altures. En el cas de Pamis, el 1860 tenia 3 cases d’una planta i 36 de dues plantes, mentre
que el 1900 n’hi havia 1 d’una altura i 44 de dues altures. Al terme, la situació el 1860 era
de 200 habitatges d’una planta, 48 de dues i 1 de tres plantes -a les Alfatares-, i de 323
habitatges d’una altura i 105 de dues el 1900.
L’expansió urbana d’Ondara comença a prendre forma cap a mitjans de segle, amb
l’obertura de noves vies i la consolidació d’altres: el carrer Sant Doménec -anomenat
vulgo Nueva-, el 1842; el carrer Dolors, el 1861; el camino de Alicante -actual avinguda
d’Alacant-, el 1861, i la esquina del Cementerio viejo -confluència de Sant Joan de Déu
amb Sant Lluís-, el 1862. Tot i ser anteriors, les primeres referències del carrers Picornell 40
i Matadero –actual Escorxador- són de 1859 i 1869, respectivament. En la mateixa línia,
Les partides del terme amb més construccions rurals, ocupades majoritàriament durant el temps
d’elaboració de la pansa (agost, setembre i octubre), eren: els Tossals (66), els Vinyals (35), la Marjal (32), les Alfatares (19), el Pla de la Font (14), el Calvari (10), els Pedregals (8), el Molí d’en
Coll (6), el Saladar (4), l’Almúnia, la Barraca i les Hortes (3), el Molló i el camí del Verger (2), i
Benicarrac (1).
40
El nom de plaça Picornell prové del veí Marià Picornell Marco, jornaler, que hi va viure fins la
seua mort, esdevinguda als 70 anys, d’úlceres gangrenoses.
39
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el 1864 es materialitza la venda de patis municipals per a la construcció d’habitatges.
Cap al 1870, les vies urbanes, total o parcialment definides, són els carrers Virtuts,
Església, Dolors, Major, camí de Dénia, camí d’Alacant -o, simplement, carrer d’Alacant
i, més tard, duc de la Torre, en honor al general Espartero-, duc de la Victòria -dedicat al
general Serrano, corresponent a un tram de l’actual carrer Sol-, Serra o Hospital –en realitat,
de Serra, per un Vicent Serra que hi residia en el primer terç del segle XIX. D’aquest carrer
es deia que “[…] es una calle estrecha desamparada y corta donde desembocan otros
callejones más estrechos aún. Cuando el toro se mete en ellos da una sorpresa de dos mil y
quinientos á los que sentados a la puerta de casa estan tomando el fresco […] y es famosa
por las cojidas que sufren los toreros y los no toreros.”-, del Cementeri vell –futur Sant
Joan de Déu-, Sant Doménec o Nou, del Ferrer, Sant Josep, de la Infanta, Isabel II, Sant
Joan, de l’Escoleta, del Riu, Sant Vicent, Sol, Trinquet -per un trinquet menut de pilota
grossa que hi havia-, Bonaire, Llibertat, Sant Benet, príncep Alfons -segon tram del carrer
Sol-, Sant Antoni, Sant Cristòfol, Puríssima, Roser, Trinitat, i les places del Convent,
Picornell i Constitució 41. A Pamis hi ha els carrers Major i Pou. I ja a les acaballes de
la centuria, hi apareixen mencionats els carrers Desemparats (1886), Sant Lluís (1891),
Isabel II (1891), de Pedreguer (1891), Sant Joan de Déu (1899) i la Gran Via o Sant
Jaume el 1888, que seria ampliada mitjançant l’expropiació de nous terrenys el 1894.

Les avingudes d’Alacant i del Dr. Fleming, eixos viaris oberts entre 1850 i 1900.

El passeig de l’Alameda -futura avinguda del Gral. Bosch- i la Gran Via, també coneguda
com carrer Sant Jaume o dels Arbres.
Aquesta denominació s’alterna amb la de plaça Major, com ara en els anys 1866, 1891 o 1898,
i també amb la del Mercat públic (1901).
41
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Junt a la consolidació de noves vies urbanes i l’obertura d’altres, s’hi erigeixen en els
darrers vint anys els millors i més esplèndids immobles privats que té la nostra vila, per
iniciativa de la burgesia comercial i financera local, principalment als carrers Església,
Major, Sant Joan, Roser, Trinitat i la plaça Major. Són edificacions de tres altures –algunes,
amb planta subterrània-, amb un aspecte exterior de gran riquesa estètica: brancalades i
cornises de pedra calcària o tosca, finestrals grans, proliferació de balconades, canaleres
de ferro forjat, reixes i baranes artístiques, picaports bellíssims, etc. D’altres habitatges,
senzills, però de gran esveltesa, són construïts per llauradors acomodats. Un ofici, el de
picapedrer, adquirirà un protagonisme superlatiu en l’erecció d’aquestes cases; la seua
obra pot ser admirada en gran nombre de realitzacions visibles en el centre històric de la
vila. Observeu-ne les següents:

C/ Major, 2.

C/ Sol, 59.

C/ Dénia, 25.

C/ Roser, 1.

C/ Major, 10.

C/ Església, 2.

A l’igual que en el casc urbà, les àrees rurals del terme es converteixen en escenari
on es construeixen magnífiques residències de temporada. El major nombre d’exemplars
s’emplacen a la partida Pedregals, ocupen un lloc de privilegi en la primera línia de
l’aleshores nova carretera de València a Alacant, i quasi totes elles són erigides per membres
de la família Bosch. Un recorregut per aquestes imponents cases de camp ens duria a les
partides del Saladar, el Molí d’en Coll, les Alfatares, els Pedregals, el Pla de la Font, etc. Es
tracta d’habitatges residencials de la gent acomodada del poble, que disfruta d’elles en cap
de setmana o durant les vacances d’estiu, i no de nuclis d’explotacions agràries, tot i estar
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envoltades d’una porció de terra considerable. Heus-ne ací algunes:

Partida Saladar.

Partida Pedregals.

Les millores en l’apartat de les infraestructures públiques van ser-hi també notables en
este període. El 1852 es construeixen el pont del camí de Murla sobre l’Alberca, conegut
popularment com el pont de Solano, situat en la confluència dels carrers Sant Doménec
o Nou i la plaça del País Valencià, i un escorxador d’animals al carrer del mateix nom,
substituït per un de nou, que fou construït el 1886-87 entre l’Alberca i el camí de Murla.
A primeries de novembre de 1855 es millora la conducció de l’aigua que abasteix la font
pública -en eixa època, un magnífic exemplar d’anoer “servía de ornato a la fuente”-,
mitjançant l’entubament de 75 metres lineals, amb canonades de ferro colat, operació
que es complementa el 1866 amb la instal.lació del segon i últim tram, amb tub de ferro
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fos, que arriba a Gandia en ferrocarril, i es dota de caserna el destacament local de la
Guàrdia Civil. El 1864 es procedeix a la subhasta per a finalitzar les obres inacabades del
nou cementeri de les Alfatares. El 1866-67 s’adquireixen 18 fanals de porcellana i cristall,
que funcionen amb gas petroli, per dotar d’enllumenat la població. En les dècades que
van fins el canvi de segle serà la família Valero (Cristòfol, Agustí i Josep), originària de
Sax, i que havia arribat al poble cap a la meitat de la centúria, la que abastirà els nostres
carrers de fanals de paret i fanalets per al serenos, a més dels atifells clàssics de llanterner
per a ús domèstic (perols, cresols, olieres, etc), una professió que ha perdurat en la família
fins dates recents. El 1874-75 es basteix amb pedra un tram de mur de l’Alberca, a la
corba que el barranc dibuixa abans d’arribar a la Plaça de Bous, obra encarregada a Agustí
Vives, i s’expròpia una porció de terra de Josep Lluzar per a obrir el camí que, arrancant
de l’assut, havia de donar servei al nou Calvari, per valor de 110 pts.
Seguint el llistat de les realitzacions públiques més ressenyables, el 1886-87 es fan
obres de reparació al convent, aleshores ja de titularitat municipal, per valor de 23,15
pts., que es perllonguen el 1890-91 amb la finalitat de destinar l’immoble a Sala Capitular
o Ajuntament -fins aqueix moment, s’ubicava en un edifici de la plaça Major-, ús que
encara es manté avui, amb un cost de 1.500 pts. El 1887 se subhasta l’edifici en ruïna
de l’àntic escorxador. A més, es realitzen inversions en el camí de Miraflor el 1890-91,
i en el trasllat i col.locació de l’orgue en el cor de cantors de l’església, operació que va
suposar el desembossament de 567 pts. Per aquests anys, Ondara i Dénia ja es trobaven
comunicades per línia telefònica. El 1892 es construeixen dos pontets al camí d’Ondara
a Miraflor. El 1893-94 s’afegeix una nova planta a l’única torre que es manté en peu de
l’antic castell, per tal d’instal.lar el rellotge públic adquirit a Madrid.
El 1892 es trasllada la font de la Xona 42, que aleshores s’emplaçava a l’entrada de
l’avinguda del General Bosch, a una raconada de la Gran Via, dotant-la de portes, i entre
1894 i 1896 es dota el poble d’una tercera font, que s’ubicarà a la plaça Picornell, la font
Fonda, obres que dirigirà l’obrer del poble Baptista Barber Doménech, amb un cost de
1.750 pts.
El 1897-98 es repara el campanar de l’església, que amenaça ruïna, per 2.500 pts., i
es milloren amb pedra i grava els camins de Beniarbeig, Murla, Pamis i les Alfatares. El
1898-99 s’expròpia un terreny a Jaume Ferrando Gavilà per a erigir un nou escorxador
fora del casc urbà; el nou es construeix, com ja hem dit, apegat a l’Alberca, i s’aprofita
l’operació per eixamplar l’eixida del poble en direcció a Murla; a més, s’amplia el camí
de la Mar o Palmar i es repara el camí de Murla. El 1900-1901 s’acometen les obres del
pontet del camí de la Llosa, en la confluència del barranquet de la Marjal amb l’Alberca,
a l’altura de les Penyetes, amb un cost de 909 pts., actuació que va ser dirigida per Josep
Cortés, amb Josep Grimalt de carreter.
La font de la Xona tenia el seu emplaçament original (1707) a l’entrada de l’actual avinguda del
general Bosch, en la paret exterior d’un hort propietat de Francesc Bosch. La font s’adornava amb
una reixa artística i s’hi baixava a través de dos escales de quatre graons. En el frontiscipi, de pedra
rogenca de Segària, hi figurava com a ornament un artístic caragol (una xona). Com a anécdota es
diu que, en l’any 1880, va caure del gegantesc llidoner, d’1,30 metres de diàmetre, que hi havia a
la font, un veí de la família Capó, anant a parar al segon ull del pont.

42
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Campana del rellotge públic, fosa a
l’Atzaneta d’Albaida el 1893.

El 1900 s’hi construeix una plaça de bous de fusta per a corregudes de jònecs durant
els dies senyalats de Fira: “Se tuvo que recomponer de obra la casa de campo de Roque
Company, por un valor de 30,43 pts., que se deterioró para la construcción de una Plaza
de madera, situada en las lindes de la misma y al objeto de dar corridas de novillos”,
predecessora de la que s’erigiria l’any següent. S’hi acometen reformes al pont de la vila i
es renova el frontispici del rellotge; eixe mateix any, Lluís Santonja Faus munta la primera
planta elèctrica, i a l’any següent dota sa casa, al terme de Beniarbeig, de llum elèctrica,
la primera de la contornada, sent designat per l’Ajuntament d’Ondara adjudicatari de
les obres per proveir d’enllumenat elèctric el nostre poble i primer concessionari de la
seua explotació, una situació que perdurarà, com a mínim, fins el 1909. D’acord amb
un testimoni de l’època, la instal.lació era molt senzilla: “Un hilo entraba por una de
las ventanas y a lo largo de la casa se instalaban dos hilos. El operador le hacía al cliente
la instalación a su deseo, una luz en la sala y comedor, una luz en el dormitorio al piso
de arriba y otra en la cuadra para arreglar la caballería y demás animales antes de irse a
acostar. Las tres luces funcionaban con una única llave, que contenía tres direcciones
diferentes. Si alguien quería ir al piso de arriba, daba una vuelta a la llave, se apagaba la
luz de la sala y se prendía la de arriba. Terminando la misión volvía la luz al comedor.
Cuando había de arreglar la caballería antes de irse a acostar, se prendía la del corral para
arreglar la caballería, los cerdos, las ovejas, las cabras o cualquier otra bestia. Había que
arreglarlos antes de irse a dormir y descansar, para levantarse temprano y no hacer tarde al
día siguiente”. Així mateix, s’hi efectuen obres “en el puente de la salida de la fuente”, de
reparació de desaigües a la plaça del Mercat i a les fonts del carrer Sant Jaume i de la plaça
de Picornell, que disposaven d’aixetes de bronze.
Els carrers del poble també van ser objecte de beneficis. El 1863-64 s’anivellen els
carrers Major, Església i Trinquet, amb un cost de 800 reials, i es retolen i numeren les vies
i els immobles del casc urbà, així com les casetes de camp, amb taulellets.
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En el transcurs de 1866-67, i fins 1870, són dotats de voreres els carrers abans
esmentats; les del carrer Major costen 173 escuts i consisteixen en equipar-les de rastell
de pedra de riu, obres que executa l’obrer Francesc Sapena entre el 5 de febrer i el 27 de
març. El 1868, les obres d’anivellament afecten els carrers camí de Dénia, Trinquet i Sant
Joan. El 1886-87 s’anivella un tram del carrer Sol –aleshores, príncep Alfons- i es dota de
voreres el sector recent obert del carrer Sant Jaume, ara també denominat d’Alfons XIII,
per valor de 200 pts. El 1892-93 s’expròpia a Josep Sánchez Gil el terreny necessari per
perllongar la Gran Via (Sant Jaume) fins la intersecció amb el carrer Dénia, amb un cost
de 588 pts., i s’empedren els carrers de major necessitat, operació que es repeteix els anys
1894, 1895 i 1896 en altres vies, entre elles, la de Sant Antoni; finalment, es planten
arbres en l’esmentada Gran Via, una actuació que aviat motivarà que el poble rebatege la
via amb el nom de carrer dels Arbres.
El 1900 es reparen les reixes que aleshores tancaven la plaça Major, s’expropien 7,5
metres lineals de terreny per alinear el carrer Serra i s’arrenden 1.136 m2 de sòl rústic a
Lluís Bosch Bosch, Doménec Álvarez, Miquel Ferrer i Jaume Antonio Gavilà per facilitar
la bona creixença dels arbres plantats al passeig de l’Alameda -el 1906 canviarà la seua
denominació pel de passeig de Lluís Santonja, i poc després, per l’actual denominació
d’avinguda del General Bosch-, via que connectarà l’entrada històrica de la vila amb
la nova carretera València-Alacant, a través del pont de la plaça del Convent. El 1901
s’expropien nous terrenys a Juan Ribalaigua Villamea per a l’alineament del carrer Serra i
es reomplin “las calles de mayor necesidad para el buen tránsito del pueblo.”

Placa ceràmica de mitjans del segle XIX.

Però l’obra cimera d’aquesta època, juntament amb el Teatre Eslava (1886), fou la
Plaça de Bous, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament, que va prendre cos a través
de la societat taurina La Ondarense creada a l’efecte, al front de la qual hi havia l’exalcalde
conservador Vicent Soler Durà, en qualitat de president, Vicent Giner Gadea, secretari,
Francesc Martínez Iñareta, com a tresorer, i una llarga plèiade d’ondarencs que volgueren
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coronar l’edat d’or de l’economia local amb un edifici estelar. La materialització del
projecte ( que anà precedit de tres corregudes de bous en una plaça de fusta en la Fira de
1900), en un temps rècord de 6 mesos i d’estil neomudèjar, va suposar el desembossament
pels socis de 55.000 pts., a través de 800 accions nominatives de 50 pts. i 150 obligacions
de 100 pts. Òbviament, va comptar amb “el permiso de la Autoridad competente para
su construcción, por estar cerca de la carretera.” L’obra fou subastada i executada pel
contractista Antoni Torres, amb un cost de 35.400 pts. El relat de la gènesi d’aquesta
gran obra la coneixem a través del diari personal del propi alcalde (que va seguir el relat
de son pare, el metge Miralles), el liberal Antoni Miralles Ferrando, el qual reproduïm
íntegrament tot seguit:
“Visto por todos (es refereix als membres de la Corporació, reunits en Ple) este gran
inconveniente y lo preciso que era una Plaza de Toros para los días de Feria, me hablaron
a mi como alcalde de lo conveniente que sería de hacer una reunión para que concurriera
todo el pueblo para preguntarle si estaban todos para contribuir para que se hiciera una
plaza de toros de obra.
Me comprometí como Alcalde para invitar a todos los vecinos del pueblo de Ondara para
una reunión y al mismo tiempo facilitar un local para dicha reunión.
Esta reunión se hizo el día 18 de noviembre de 1900 a las dos de la tarde en la Escuela de
niños (situada a la plaça Major) y también tuvimos como concurrente al célebre torero
Naverito, primer espada en las corridas celebradas en Ondara en la última feria.
A las dos y media di la voz de silencio indicando la conveniente que sería de que se guardara
silencio porque se iba a hablar de un asunto que merecía la atención de los concurrentes
para aceptar o deshacer el pensamiento que tenían algunos hijos de Ondara respecto a una
plaza de toros.
Acto seguido tomó la palabra mi hermano Alberto, y con voz clara y palabras convincentes
explicó que teniendo Ondara una feria, y conociendo todo el mundo que esta feria iba
en decadencia a causa de no haber alicientes para llamar la gente forastera, y era de todo
indispensable hacer algunos sacrificios para darle animación o vida a la feria, y para esto era
preciso que la plaza de toros, que tan buenos resultados había dado en la feria última, se había
de hacer un esfuerzo para sostener dicha plaza: o bien hacer una plaza de toros de obras,
y sobre este particular se extendió demostrando ventajas y inconvenientes, comparando la
plaza de madera y la construída en obra, que fue su idea. Tomaron la palabra varios de los
concurrentes manifestando unos que sería más barata de sostener la construída de madera,
pero esta proposición era constestada por otros concurrentes la necesidad de hacerla de
obra, porque teniendo presente lo que había sucedido en Pedreguer con la gran catástrofe
en la plaza de madera, indicaban que la mayor parte de la gente tendría miedo de sentarse
en plaza de madera recordando lo de Pedreguer.
Después de mucho discutir se resolvió que fuera de obra la dicha plaza, a lo que siguió una
verdadera expansión de entusiasmo.
Pasado un momento en el que todo el mundo había desahogado su alegría hablando con
los que tenía más cerca, resultando un entusiasmo no vistó en ninguna reunión echa en
este pueblo.
Llamamos al órden y todo el mundo se calló.
Tomó la palabra mi hermano y preguntó si todos estaban conformes en que se hiciera por
acciones.
Todos contestaron que sí.
Una vez tomada la decisión, se procedió a la subasta de las obras, que finalizó en la postura
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de 35.400 pts. y fue Antonio Torres quien se quedó las obras de la plaza.
El día 18 de Abril de 1901, a las 6 y media de la mañana se colocó la primera piedra en la
Plaza de Toros.
Los señores que intervinieron a este acto fueron los señores del ayuntamiento y la sociedad
de los cuatro gefes de los partidos políticos.
Esta comisión salió de la Sala a las 6 y cuarto en dirección al campo en donde se había de
construir la plaza; cuando llegamos a dicho lugar para colocar la primera piedra ya habían
llegado una grande concurrencia de curiosos para observar lo que se iba a hacer.
Se levantó acta y se leyó en voz alta y, a continuación, fue firmada por la comisión y
asistentes que quisieran.
Este papel fue envuelto y metido en una botella vacía y cerrada herméticamente.
Esta botella era de las que contenía una limonada y tenía en un lado la inscripción Ondara;
estaba echa esta inscripción del mismo material que el de la botella.
Nos aproximamos a donde estaba la piedra, que por cierto pesaría unas cuarenta arrobas
y fueron traídas unas 15 gavetas llenas de mortero; la primera gaveta que se tiró a la
excavación para la paret la vació el presidente de la sociedad taurina D. Vicente Soler; la
segunda gaveta fue vaciada por el que esto escribe, Alcalde que entonces era, y las demás
gavetas se vaciaron por los socios D. Romualdo Bosch, D. Francisco Martínez y D. Vicente
Giner, y a continuación, los individuos del ayuntamiento.
Vaciadas que fueron estas gavetas, empujaron la piedra destinada a este acto; y los señores
que contribuyeron a este acto fueron los cuatro señores de la junta, el primero y el segundo
Alcalde.
El momento de caer la primera piedra, fueron arrojadas algunas monedas, quedando
sepultadas por debajo de la primera piedra; la botella fue colocada al lado de esta piedra y
quedó obrada.
El punto en donde se depositó la primera piedra fue en la obra de la pared que mira a
la Alberca; estoy seguro que tirando un cordel del centro de la plaza de toros a la fuente
situada en la plaza del convento, había de ir el cordel por encima de la piedra.
El día 16 de Abril, estando trabajando en la plaza de toros, en el campo que pertenecía a la
viuda de D. Evaristo Mur, se encontraron en la profundidad de unos tres palmos una olla
llena de monedas de plata de diferentes tamaños, al parecer de poco mérito por lo sucias
que estaban, y la prueba fue que fueron arrojadas por el campo después de haber dado un
gran golpe a la olla con el azadón para romperla, dejando al descubierto, una vez rota, una
gran cantidad de moneda, apiñadas unas en otras en estado muy sucias.
Esparcidas que fueron por el campo, los chicos fueron recogiéndolas.
Algunos curiosos que se encontraban en aquel acto mirando los trabajos de la plaza, como
recuerdo quisieron obtener algunas monedas, de las que eran compradas a los chicos en
valor de 5 céntimos.
Al ser limpiadas algunas monedas se vió que eran de plata; cundió con rapidez la noticia y
ya no fue posible hacerse en compra con ninguna moneda.
En conjunto, pesarían estas piezas sobre media arroba.
Estas monedas, había una gran variedad de tamaño, unas tendrían el tamaño de las monedas
de cinco céntimos, y otras más pequeñas, pero todas ellas de plata.
Muchas personas acudieron para obtener ejemplares y no pudieron conseguir hacerse con
ninguna; yo mismo pregunté a varios sujetos de los que en la plaza había, quien tenía
moneda para vender y no me fue posible hacerme con ninguna; desaparecieron todas ellas
por encanto.
Según me digeron personas que presenciaron el hallazgo, la tapadera que cubría a la olla
era tierra suelta.”
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Imatge de la Plaça de Bous (1901), des de l’altra banda de la carretera.

Per a la realització d’obres i serveis d’interés públic, l’Ajuntament tenia establerta
la prestació personal de tots els veïns d’entre els 16 i els 50 anys, de la qual n’estaven
dispensats els pobres de solemnitat i els jornalers impossibilitats físicament, sense que el
nombre de dies treballats no excedira de vint a l’any ni deu consecutius; la prestació podia
ser redimida amb el pagament de jornals equivalent, situació a la qual s’acollien els homes
més acabalats del poble, i incloïa la cessió de carros i animals de càrrega i sella -cavalls,
matxos, muls, etc-, a excepció dels destinats al transport de viatgers.

Amb les butxaques escurades
Les bases econòmiques de l’Ajuntament d’Ondara van sofrir notables variacions al llarg
del segle XIX, sense que aquests canvis determinaren una solució acceptable als problemes
d’insuficiència crònica que patia la tresoreria municipal. Entre 1800 i 1836, període
dominat quasi en exclusiva per l’absolutisme polític, excepció feta de breus experiències
liberals (1820-1823 i a partir de 1834), els ajuntaments seguien funcionant igual que
cent anys arrere, elaborant un Compte, desglossat en un Càrrec i una Data, que vindrien a
equivaldre als estats d’ingressos i de despeses dels pressupostos actuals, respectivament.
El càrrec es nodria de poques fonts, en concret, dels ingressos de l’arrendament dels
monopolis municipals -el forn, el pes i la mesura, la fira, etc-, dels arbitris indirectes
sobre el consum de certs productes i dels censos sobre algunes propietats comunals. Per
altra banda, l’estructura orgànica de la data estava formada pels salaris dels treballadors
municipals, els censos que es pagaven al marqués, les festes eclesiàstiques i les despeses
ordinàries i extraordinàries, un vertader calaix de sastre, on hi havia el deute municipal,
la contribució a la hisenda del rei, les reparacions en els edificis públics, la despesa en
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paper timbrat i segells, el manteniment dels Voluntaris Realistes des de 1825 fins el 1833,
el salari del mestre de primeres lletres, etc, partides que podien sofrir alteracions d’un
any per l’altre. Tot plegat, la major part de la despesa anava dirigida a objectius que no
guardaven cap relació amb els interessos dels veïns i a conceptes que no reportaven cap
benefici comunitari, tot en detriment de l’educació, la beneficència o l’obra pública.
Tot seguit, adjuntem les grans xifres dels comptes de 1802 a 1814, etapa marcada per
dificultats de tota índole -un document municipal de l’època afirma que “La entrada y
permanencia de las tropas francesas en años anteriores en el Partido agotaron los fondos de
Propios y Arbitrios de esta villa”, i que “las cosechas del corriente año han sido escasísimas”
43
-, que junt amb l’escassa recaptació ja endèmica, se salden amb balanços negatius en la
majoria dels anys.
CÀRREC
(Ingressos)

DATA
(Despeses)

BALANÇ

1802
1803
1804
1805
1806
1807

6.364,20
6.177,26
4.482,17
5.141,16
5.036,16
4.786,16

5.650,31
5.772,18
9.541,23
6.932,22
6.057,20
5.721,22

+713,89
+405,08
-5.059,06
-1.791,06
-1.021,04
-935,06

1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

6.516,20
6.306,17
6.664,20
5.834,20
5.197,20
5.463,30
5.117,17

6.610,32
9.007,14
6.862,22
6.474,30
6.556,32
6.491,11
7.605,26

-94,12
-2.700,97
-198,02
-640,1
-1.359,12
-1.027,81
-2.488,09

Aquest és, en detall, el compte o pressupost municipal de 1802:
A.- El càrrec suma 6.364,2 rals, desglossat en:
- el bovalar i el piló 44

1.505,30 rals

- la Fira

1.566,4

“

- el forn

1.445,10 “

Document de comptabilitat municipal de 1815, Arxiu de la Diputació Provincial d’Alacant.
El bovalar era el dret exclusiu de pasturar, i el piló, el dret de vendre carn, també amb exclusivitat.

43
44
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- el pes i les mesura 45		

677,22 “

- la botiga de vendre herba

150,20 “

- l’almodí

75,10 “

- l’arrendament dels bancalets de les eres
- els censos de D. Diego Grustán 46
- el cens de l’administració de tabacs

150,20 “
40,20 “

47

40,20 “

B.- La data, valorada en 5.650,31 rals, es compon de:
- els salaris:
a l’alcalde i els regidors

180 rals a l’any

El propi del pes i la mesura, després de 100 anys de posseir-lo l’Ajuntament, fou assumit pel
patrimoni reial el 1824, motivant la pèrdua de 800-900 rals anuals a les arques municipals. El sistema, creat per Jaume I, mantingué la seua vigència fins que es va produir la unificació dels sistemes
d’unitats-patrons en el Conveni Internacional de París el 20 de maig de 1875. Fins eixe moment,
les unitats de pes i mesura habituals en el Regne de València eren: la vara (0,906 m), el pam (1 vara
= 4 pams, 1 pam = 12 dits) i el peu (3 peus = 1 vara, 1 peu = 16 dits) per a la longitud; la lliura (355
grams), l’unça (1 lliura = 12 unces) i el quart (1 unça = 4 quarts), per al pes (els múltiples de la lliura eren l’arrova, equivalent a 36 lliures; el quintar, compost per 4 arroves; i la càrrega, equiparable a
36 lliures); el cànter, per al vi (10,77 litres), i l’arrova, per a l’oli (11,93 l.), en el cas dels líquids; i la
barcella (16,75 litres), el cafís (12 barcelles) i l’almud (3 barcelles o ¼ de barcella), per a les mesures
de cereals i àrids. Malgrat que la Corona va forçar els ajuntaments a cedir l’explotació del monopoli
del pes i la mesura el 1824, alguns feren cas omís del manament, Ondara, entre ells. De 1824 a
1839, l’ajuntament continuà subhastant aquest servei (de 1824 a 1826, a Víctor Palacio; de 1827
a 1829, a Maties Soldevila; de 1830 a 1832, a Vicent Peris; de 1833 a 1836, a Crisòstom Bosch;
el 1838, a Vicent Ronda, i els nou primers mesos de 1839, a Josep Gayà), fins que els abusos dels
arrendadors va originar un moviment de protesta dels camperols els anys 1837-38-39 a favor de
la supressió del monopoli, ja fóra gestionat directament per l’Ajuntament o per la Corona, fins al
punt d’haver d’intervindre el cap polític provincial, el qual va cursar una carta a l’alcalde d’Ondara,
instant-lo a dirigir-se als ajuntaments de Pego, Xàbia i Dénia perquè “[…] abandonaran su actitud
y pusieran a disposición del Real Patrimonio las pesas y medidas que han usurpado”. L’alcalde
d’Ondara, exonerant-se de qualsevol responsabilitat, va contestar que “No tienen bastante con
usurpar un bien propio de su Majestad ni pueden ignorar la voluntad de la Reina Gobernadora
que debían respetar y obedecer por los beneficios que ha tenido a bien hacer con estos pueblos […]
prometo por mi amor y celosía tomar rápidas y enérgicas medidas que hagan sentir el fruto de su
desobediencia”. Tot i que els agricultors de Dénia i Ondara continuaren amb la seua reivindicació,
una nova carta del responsable provincial, de 22 d’octubre de 1839, deixava constància de la seua
satisfacció, perquè “[…] esos ayuntamientos han desistido finalmente de la usurpación de las Pesas
y medidas, que han sido reintegradas al Real Patrimonio”, advertint-los que havien de reintegrar
en les arques de l’estat les quantitats cobrades indegudament.
46
Cens carregat a la casa de la viuda de D. Diego Grustán, al carrer de l’Església, que pertanyia al
comú.
47
Cens carregat a l’administració de tabacs de Dénia, que va deixar de cobrar-se cap als anys vint.

45
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a l’escrivà

600 “

al metge

375 “

al cirurgià

240 “

al mestre

300 “

al pregoner

360 “

al rellotger

37,18 “

al dolçainer

40 “

- Els censos emfitèutics al marqués d’Ariza: carregats sobre el forn, el dret a pasturar
i altres que disfruta el poble 48, són satisfets per Crisòstom Bosch, dipositari d’efectes del
comú, a l’apoderat d’Antoni Canyemàs, arrendador dels drets dominicals. Sumen 44
rals.
- Les festes: sumen 505 rals i 18 maravedís, per les palmes del Diumenge de Rams,
la cera del tenebrari, l’almoina de la Quaresma, els sermons de Sant Vicent, les festes
patronals de Santa Anna i Sant Cristòfol, els cantors de les misses i l’assistència del rector
i els frares a les festes.
- L’arrendament del planter: suposa un pagament de 37 rals i 18 maravedís a Blai
Giner, propietari del terreny.
- Les veredes, el correu i el paper segellat: 237 rals.
- Les obres: 136 rals per a reparar el corral del forn.
- Els serveis corrents: 22 rals a Joan Miralles, terrisser, per dos mesures d’arrova per a
l’oli i dos cànters d’arrova per a la mesura del vi en l’arrendament del pes i la mesura; 11
rals i 14 maravedís per a la conducció de 5 expòsits o bords al Verger, primera parada del
viatge a València; 277 rals per pagar la manutenció de Pascual Ximeno, “pobre moro, sin
caudales y alfarero de oficio”, detingut a Alacant i empresonat a Ondara; 216 rals per als
taulons i els barrots de morera de les parades de la fira; 377 rals i 24 maravedís per a la
conducció i els aliments de cinc quintos a València, i 60 rals per la mort de 3 gats salvatges
–en altres ocasions són raboses- als Tossals i Vinyals.
- La contribució al tresor públic: 127 rals i 20 maravedís de contribució al Consejo
De l’explotació de l’herbatge -la botiga que venia l’herba- o herbacería i l’almodí –magatzem
de grans-, se sap que van ser cedits al municipi pel marqués d’Ariza cent anys abans. D’alguns
d’aquests monopolis no es disposava del títol que ho acreditava i d’altres van desaparéixer de
l’Arxiu Municipal durant l’ocupació francesa. El forn, a l’igual que quasi tots els monopolis i regalies, ja foren d’explotació senyorial o municipal, havien estat abolits el 6 d’agost de 1811, passant
a ser gestionats pel patrimoni reial, que autoritzava o denegava la seua instal.lació en els pobles. El
1831, el forn era situat a la plaça Major, entre la casa de Josepa Llorens i el carrer de Sant Antoni;
hi tenia una superfície de 34 pams quadrats i es trobava bastant deteriorat; el seu valor en venda
era de 500 lliures i s’arrendava per 25; reformar-lo en valia de 150 a 200 lliures. En aquests anys, va
perdre el seu caràcter de forn únic, en establir-ne un segon al poble el Patrimoni Reial. La botiga i
el pes i la mesura havien estat transferides a la Corona el 1814 i el 1824, respectivament.
48
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Supremo, corresponent al 2% dels propis i arbitris, imposat sobre la introducció de
mercaderies d’ultramar, i 637 rals i 32 maravedís procedents del 10% sobre els propis i
arbitris, destinats a l’extinció dels vals reials o deute estatal.
En percentatges, la despesa pública es reparteix de la manera següent: als salaris es
destina el 37,7% del pressupost, el 21,1% a la hisenda reial, el 8,9% a les festes, el 7,85%
al pagament dels censos a la senyoria i l’11,5% a dietes per conduir nens bords i quintos
a València. En canvi, en obra pública i en educació únicament s’inverteixen el 2,40% i el
5,30% del pressupost, respectivament.
Amb el triomf del liberalisme, i seguint indicacions de la recent creada Diputació
d’Alacant, l’Ajuntament comença a formular, per primera vegada, previsions
financeres en el compte, però no serà fins el 1844 quan aquest s’elabore completament
parificat en els ingressos i les despeses, i s’acomplisquen els terminis de remissió de la
documentació comptable a aquesta institució. El 1831, el secretari Felip Gil es lamenta
que “Este Ayuntamiento se encuentra imposibilitado de poder atender sus indispensables
obligaciones y no encuentra medio alguno de que valerse […] los salarios son cortos y
modicos”, plantejant, entre altres mesures d’estalvi, que les funcions de secretari i mestre
siguen desempenyades per la mateixa persona. A partir de 1835, els ingressos municipals
experimenten un augment, passant de 31.974,8 rals el 1834 a 38.175,15 el 1835 i a
47,287 rals el 1847, malgrat continuar navegant en la penúria per l’assumpció de noves
obligacions, com les derivades de la Guerra Carlina, que ocupa tota la dècada dels anys
trenta i obliga l’Ajuntament a realitzar subministres continus a l’exèrcit entre 1836 i
1839.
Es pot afirmar que, fins el 1850, l’Ajuntament va tindre una nul.la incidència en el
creixement econòmic del poble i en l’aplicació de polítiques de justicia social envers els
seus ciutadans. Durant els darrers anys d’absolutisme i els primers de règim liberal, el
consistori va introduir algunes novetats econòmiques en el pressupost, entre les quals cal
assenyalar la càrrega que va haver de suportar per al sosteniment dels Voluntaris Realistes
de 1826 a 1834, a raó de 376,24 rals anuals, mitjançant un arbitri que gravava cada lliura
de carn venuda amb 4 maravedís, i 8 maravedís més per cada parada del mercat, i la
desaparició en el pressupost de 1834 de tota referència als censos feudals que l’Ajuntament
satisfeia al marqués d’Ariza en concepte d’explotació de determinats monopolis -forn,
almodí, etc-. Altres iniciatives originals van ser el canvi de nom que reberen algunes
figures municipals –l’escrivà, el pregoner i el dolçainer es transformen en secretari, agutzil
i músic, respectivament-, l’eliminació del mestre i la mestra com a assalariats durant la
dècada reaccionària de 1823 a 1833, i per contra, la inclusió en aquests anys de repressió
i ultraclericalisme, del salari del rector i els beneficiats en la nòmina municipal. A tot
açò, cal destacar la congelació dels sous durant 30 anys: des de l’alcalde al rellotger, tots
els càrrecs polítics i els oficis municipals no van incrementar els seus salaris entre 1802 i
1831.
El 1837 s’incorporen als bés de popis els censos que satisfeia la viuda de D. Diego
Grustán sobre les 30 fanecades d’horta que posseïa a la partida Xebic, així com el
producte dels arrendaments de les botigues de queviures i de venda d’herba per al bestiar
–la denominada herbacería-, el pes i la mesura i la tenda d’aliments de Pamis. El 1842
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CAPITOL 8.indd 445

16/4/13 16:14:58

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900.

Robert Miralles

ho fan l’immoble que ocupen l’Ajuntament i l’escola a la plaça, i dues cases més, una
al carrer Nou i la que fa servir l’agutzil; igualment, ho fan determinats productes que
tradicionalment havien pertangut als propis; així mateix, s’incorporen al pressupost en la
categoria d’arbitris i impostos, la romana, l’almodí, el piló o dret de carnisseria i els llocs de
plaça i Fira, afegint-se posteriorment l’aiguardent; per altra banda, en l’estat de despeses se
sumen dos nous assalariats municipals, el conductor del carruatge de la correspondència
i el dipositari de fons. El 1851 s’afegeix als propis el rastro o escorxador, situat al carrer
del mateix nom, entre altres béns patrimonials dels propis que no originaven ingressos,
i el pòsit o casa panera. El 1863 ho fan el convent i l’Hospital de transeünts, ubicat a la
placeta de l’Escola. Finalment, el triomf de la Revolució de 1868 comportarà l’abolició de
l’odiada fiscalitat sobre els consums i la rebaixa del preu de la sal i el tabac, entre altres.
El model pressupostari liberal es consolida clarament amb la Llei de 1845, quan
el càrrec passa a denominar-se Ingressos i la data esdevé en Despeses; a partir d’ara,
s’assenyalen les partides que tenen la consideració d’ordinàries o extraordinàries i apareix
un quadre clar d’obligacions (serveis i funcionament corrent de l’Ajuntament, policia de
seguretat, policia urbana, instrucció pública, beneficència, obres públiques i les càrregues)
i voluntàries (obres de nova construcció), a més dels imprevistos i les resultes, amb dèficit
o superàvit, de l’exercici anterior.
Les atribucions municipals, d’acord amb aquesta llei són les d’auxiliar l’alcalde,
organitzar la hisenda municipal (proposant la creació, supressió, reforma o substitució
d’arbitris, els repartiments, la compra i venda de béns, l’arrendament de finques, els
arbitris, els béns comunals i l’administració de propis), formar estadístiques, censos i
padrons, la salut pública, l’educació, la policia, la salubritat, el manteniment de camins i
carrers, els allistaments, la beneficència, els cementeris, les muntanyes i els repartiments
per a la tropa.
De les dificultats pressupostàries que patia el municipi cap a la meitat de segle, donen
fe els exercicis deficitaris de 1845, 1846 (-14.724 rals), 1847, 1848, 1849 (-14.999
rals), 1850 (-12.016 rals) i 1852. Per a equilibrar-los, l’Ajuntament efectua el 1845 un
repartiment sobre 608 contribuents, suplementa el de 1846 amb 18.325 rals i recorre en
el de 1848 a nous arbitris sobre consums, com la venda de tramussos adobats, la farina de
blat i d’ordi, l’aiguardent, l’oli, el vi, la llet de cabra, l’herba, les tomaques, les avellanes
d’Índies, el peix -com el bonítol, el bacallà, la tonyina-, el cànem, el sabó tou, la carn “[…] de vaca, buey, ternera, carnero, cordero, macho cabrío, borrego, oveja, cabra, cabrito,
cordero lechal”-, la cansalada fresca i la salada, la mantega, el pernil, el xoriç, les botifarres,
el salsitxó, els cigrons i la dacsa, productes als quals se sumaran en anys posteriors arbitris
sobre els cacaus i el comerç al detall, a més d’una contribució sobre els immobles i l’arbitri
del comerç. Ressenyem també la forta disminució dels ingressos procedents dels béns de
propis, que van passar de 1.993 rals de velló el 1855, a només 460 el 1869. En aquest
difícil context, no resulta estrany que el 24 d’abril de 1842 l’Ajuntament d’Ondara fóra
apercebut per no pagar la contribució del culte i el clero, sent amenaçat amb una multa
de 500 rals (BOP. 24-4-1842).
Tant durant l’etapa absolutista com en el període liberal hi ha un denominador comú
en la situació financera local: l’atac continuat de l’estat contra les hisendes municipals,
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que s’agreuja amb el pas del temps. La revolució liberal va costar cara a les hisendes
municipals: les diferents mesures favorables a la llibertat econòmica van privar a les arques
municipals de recursos bàsics, com l’abolició del pes i la mesura el 1824, dels monopolis
i els abastiments municipals a partir de 1830, dels forns el 1833, i sobre els articles
d’alimentació i les begudes el 1834.
Però, analitzem el pressupost de 1846 i les notables diferències d’estructura que
presenta en relació al compte de 1831:
A.- Els ingressos
A1. Els ingressos ordinaris
- Dels béns de propis: 777 rals procedents del forn, la casa del carrer Nou, els censos
de 34 fanecades d’horta a Xebic, satisfets pels hereus de Diego Grustán des de 1792, i
els censos sobre 27 nous habitatges que, amb el permís del govern (decret del Supremo
Consejo, de 14-1-1827), s’havien edificat en uns patis que eren del comú, els bancalitos
de la villa 49.
- Dels arbitris: 17.586 rals carregats sobre les botigues de queviures d’Ondara i Pamis,
l´herbatge, l’almodí, el pes i la mesura major, l’aiguardent (des del 9-9-45), les parades de
la plaça, l’abastiment de carn i la Fira.
A.2. Els ingressos extraordinaris: 0 rals.
B.- Les despeses
B.1 Les despeses obligatòries
- El personal: secretari, dipositari, agutzil-pregoner, metge titular, metge jubilat,
cirurgià titular, encarregat del rellotge, conductor de la correspondència, muntador de la
Fira i mestre i mestra d’instrucció pública. Total, 15.047 rals.
- Quintes, correus, animals perillosos, instrucció pública, beneficència, obres públiques
-camins i carreteres provincials-, manutenció de presos i funcions de l’església. Total,
7.086 rals.
B.2 Les despeses voluntàries
- Calamitats públiques: 400 rals.
C.- L’aportació al pressupost provincial: 1.498 rals.
Una altra dada d’interés és la relativa a la riquesa d’Ondara a mitjans de segle i la seua
comparació amb la d’altres municipis del seu entorn. D’acord amb Madoz, que remarca
Els veïns beneficiaris d’aquests patis, amb indicació del cens que satisfeien anualment, van ser:
Vicent Giner (6,19 rals), Josep Giner (6,19), Josepa Álvares (13,14), Hereus d’Antoni Gil (26,8),
Miquel Esteve (6,4), Josep Marco (13), Sebastià Tomàs (15,2), Josep Grimalt (18), Josep Fornés
(11), Agustí Vives (11), Pere Guillem (12), la viuda de Miquel Oliver (12), Josep Sapena (12), la
viuda de Miquel Peretó (12), Antoni Peris (4,17), Joaquim Zaragoza (4,17), els hereus d’Andreu
Vicens (9), Roc Sesé (6,21), Antoni Vicens (15,2), Miquel Gilabert (6,21), Francesc Peres (9,3),
Mateu Ginestar (9,3), Doménec Mur (56) i Josepa Zaragoza (6,4).

49
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l’escassa fiabilitat, per insuficients, de les dades de l’any 1845, la producció total i el capital
generat per Ondara sumaven 3.496.305 rals, amb una riquesa imposable de 185.838
rals i una contribució de 33.885 rals. Aquesta riquesa es desglossava en: a) territorial
i pecuària, amb 95.817 rals, ocupant el tercer lloc del marquesat, després de Dénia i
Xàbia; b) urbana, amb 18.841 rals i el 7é. lloc; i c) industrial i comercial, amb 71.180
rals, situant-se en el 4t. lloc, a continuació de Dénia, Xàbia i Pedreguer. Per poblacions,
Ondara ocupa el 6é. lloc, quant a la contribució a la hisenda pública, amb 33.885 rals i
un 18,23% del total dels pobles del marquesat; i 99,23 rals i 26,16 rals, per veí i habitant,
respectivament, ocupant-hi el 4t. lloc.
El 1879, en una conjuntura econòmica favorable, la riquesa imposable del municipi
era de 152.930 pts., satisfent-ne 34.370 com a contribució dels immobles, els cultius i els
ramats. En aquests moments, Ondara ocupava el 5é lloc de la comarca, després de Dénia,
Xàbia, Benissa i Pedreguer, i el 4t. lloc el 1880, quan va desbancar a Benissa.
Els canvis soferts per l’Ajuntament al llarg del segle XIX van afectar també la relació de
treballadors municipals, que augmentà en nombre i varietat, paral.lelament a la creixent
demanda de nous serveis i a una major capacitat econòmica de la hisenda municipal
-el pressupost de 1896, parificat, ascendia a 48.158 pts., i el de 1901 a 67.402,1 pts.-,
beneficiària indirecta del comerç de la pansa. El 1870, la nòmina laboral de l’Ajuntament
estava formada pel secretari, Lluís Bosch Bosch, que percebia 400 escuts de sou a l’any;
l’escrivent auxiliar, Gabriel Viñes (200 escuts); l’agutzil porter, Antoni Orquín (200 e.);
el metge titular, Vicent Miralles (100 e.); el cirurgià, Fèlix Rodríguez (75 e.); l’apotecari,
Joan Baptista Solves (30 e.); la comare, Anna Orquín (8 e.); el dipositari, Vicent Gil (75
e.); el rellotger, Xavier Miralles (30 e.); l’encarregat de la bústia, Vicent Sapena (70 e.);
l’inspector de carns, Agustí Cucarella (30 e.); l’organista, Blai Álvarez (75 e.); els pèrits
agrimensors, Joan Bta. Mestre i Joaquim Miralles (16 e.); els guardes de camp, Salvador
Grimalt i Baptista Ronda (365), i els mestres, Rafael Martí i Rosalia Cardona (430 i 280
escuts, respectivament). Tot plegat, aquest capítol venia a representar el 70% de la despesa
municipal i impedia una major intervenció pública en altres àmbits d’interés social.
La figura administrativa més important de l’Ajuntament, la secretaria, va ser ocupada
al llarg del segle pel Dr. Gregori Giner, fins la seua mort el 1809, sent soterrat al convent;
Félix Rodríguez, entre els anys 1809-1817; el Dr. Gregori Giner, fill del primer, entre 1818
i 1826 -com son pare, era escrivà reial, notari i jutge-; Francesc Xavier Pascual, natural
de Benimantell, entre 1826 i 1830, mort violentament en els enfrontaments armats amb
els carlins; Josep Mª Ronda, advocat, de 1830 a 1833, ofici que exercia simultàniament
amb la secretaria de Beniarbeig, excepte el 1831, que l’ocupa Felip Gil; Francesc Josep
Ferrando, el 1834; Josep Legay, fill d’un comerciant francés establert a Dénia cap al 1808,
de 1835 a 1851; Jacint Mª Trinitari Grustán, entre 1852 i 1854, excepte el 1853, que
l’ostenta Josep Ronda; Vicent Montagut, de 1855 a 1856; Nicolau Grustán, advocat,
de 1857 a 1860; Blai Frasquet, notari del poble, el 1861; Josep Gasent, el 1862; Vicent
Montagut, de 1863 a 1868; Lluís Bosch Martí, el 1870; Pau Portolés, de 1870 a 1881;
Julià Malonda, advocat, entre 1882 i 1891, i Alexandre Pérez, de 1891 a 1900.
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Educació i cultura, la justa
Fins el 1803, l’educació de les xiquetes i els xiquets d’Ondara era una responsabilitat
dels frares franciscans del convent. L’escoleta tenia un sol mestre, el Maestro de primeras
letras. Fra Vicent Raga, durant molts anys, i fra Vicent Martínez, el 1803, foren els últims
ensenyants del convent, amb un salari anual de 300 rals. Els primers mestres civils van
ser Josep Calabuig el 1804, i Josep Blasco, de 1805 a 1812. Precisament, en aquest darrer
any, la Constitució de 1812 va consagrar la universalitat de la primera ensenyança, que
havia de ser pública i gratuïta, disposant que a tots els pobles del Regne s’establiren escoles
de primeres lletres, on havien d’impartir-se la lectura, l’escriptura, el càlcul bàsic i el
catecisme catòlic.
Una iniciativa del rector local Francesc Mestre 50 en l’àmbit educatiu mereix ser
ressaltada. Fou al juliol de 1809, que aquest home va prendre una sorprenent decisió,
posar tots els seus béns mobles i immobles, valorats en 12.000 rals i a perpetuïtat, per
a l’obertura d’una escola de xiquetes, un projecte que ja havia plantejat a les autoritats
locals anys arrere, “lo que no tuvo efecto por motivos que no hay necesidad de indicar”
(A saber!). En aquest segon intent, el mossén ho justificava en “[…] la influencia que
tiene la educación pública en las costumbres morales y políticas […] y en que cada día
se hace más necesario a la nación la educación en ambos sexos (!!!) como a primer origen
de buenos Patriotas”. A tal fi, havia decidit cedir sa casa, al carrer Major, “[…] valorada
en 400 libras, céntrica, cómoda y capaz para la enseñanza y habitación a la maestra […]
y aún más porque el huertecito de la casa, por situación y bondad de su terreno, promete
considerables aumentos por estar plantado de naranjos chinos y diferentes hortalizas, más
tres porciones de tierra (2 fanecades d’horta a la séquia de Parri, dos jornals secans als
Tossals i un més a la partida Marjals, valorats en 405 lliures del país) que podrán producir
unos 500 reales de renta […] y hasta 12.000 reales más, quando el suplicante adquiera
por sí o en el auxilio a otros que quieran imitar su exemplo”. La resposta de les autoritats
espanyoles en novembre de 1810, quan estaven refugiades a Cadis per motiu de la invasió
napoleònica, fou la “[…] de aplaudir el zelo de este buen Español y verdadero Cura del
Pueblo de Ondara, por el incalculable valor de transformación de ideas del vello sexo
que supondrá”, autoritzant el projecte sol.licitat, tot condicionant-lo a aconseguir 12.000
rals més per a assegurar la seua viabilitat, una garantia que no s’acompliria per l’extensió
de la guerra a tot el territori peninsular. Tot plegat, una il.lustrada, renovadora i ben
intencionada empresa educativa que quedà avortada per segona vegada.
Amb el final de la guerra i el retorn de l’absolutisme, el salari del mestre desapareix
del pressupost municipal, la qual cosa ens fa pensar que el sou del mestre era costejat
directament per les pròpies famílies. El 1821 es va promulgar el primer Reglamento General
de la Instrucción Pública, de base liberal, on s’insistia en el caràcter públic i gratuït de
l’educació, que havia de ser costejada per l’estat, normativa que servirà d’inspiració a totes
les reformes posteriors. Entre altres innovacions, els liberals fan desaparèixer el càstig físic,
i els objectius curriculars inclouen l’obligació d’aprendre a llegir i escriure correctament,
les regles elementals de l’aritmètica, els dogmes de la religió (una paradoxa, atenent la
50
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ideologia governant) les màximes de bona moral i els drets i obligacions civils.
Una vegada restaurat en el tron, després de la breu experiència liberal, Ferran VII
torna a confiar l’ensenyament primari a les ordes religioses. La realitat és que, com un
bon número de pobles, Ondara no tornarà a tindre mai més religiosos al front de la
seua escola. En l’Estado general de la población de Ondara de 1827 es fa constar que el
poble disposava de mestre i mestra laics, i dues aules de 54 xiquets i 52 xiquetes, mentre
que en la relació dels anys 1828 i 1829 només figuren 56 xiquets i 30 xiquetes. En
els primers anys de la dècada dels anys 30, a causa de les dificultats econòmiques per
les que travessava la hisenda municipal, es va prescindir algun temps del servei públic
d’escola, oferint-se el secretari de l’Ajuntament a compaginar ambdós treballs, a l’objecte
d’estalviar diners al consistori. L’activitat escolar normal es reprén el 1835 amb els mestres
Ramon Portolés (natural del municipi lleidatà de Vilaller, vivia al número 9 del carrer
Virtuts, i fou el primer Portolés d’Ondara) i Josepa Gil, els quals havien acreditat una bona
conducta moral i política, segons les autoritats locals. El 1842, els salaris dels mestres i els
gastos de funcionament de l’escola -per exemple, “por una piel de cabrito para espolsar las
mesas”- continuen consignant-se en els pressupostos municipals. El 1845, Madoz escriu
que Ondara disposa “de escuela de niños, a la que concurren 70, dotada con 2.000 reales
y otra de niñas, con 50 de asistencia”. L’edifici escolar es trobava situat aleshores en un
edifici de la placeta de l’Escola (d’aquell temps li ve el nom amb què se la coneix), que
albergava també l’Hospital de transeünts, demolit a finals de la dècada dels huitanta del
segle passat, amb la finalitat d’erigir l’actual Residència d’Ancians. El 1848, el pressupost
municipal consignava 3.000 rals per al mestre Jaume Sapena, 1.000 dels quals eren per
al lloguer de la casa que ocupava; per a la mestra, hi havia pressupostats 750 rals, i 750
més per a la viuda del mestre D. Ramon Portolés, d’acord amb el Reial Decret de 23 de
setembre de 1847, que establia les assignacions dels mestres del pobles de 100 a 400 veïns.
L’ensenyament, en definitiva, es mantenia en mans dels ajuntaments.
La Llei Moyano, de 9 de setembre de 1857, va regir l’educació espanyola fins el 1898, i
deixava en mans de l’autoritat dels alcaldes l’ensenyament primari i el secundari, declarant
obligatori solament el primer per als xiquets de sis a nou anys. La seua aplicació pràctica va
ser poc eficaç: l’analfabetisme continuà sent majoritari i les retribucions dels mestres, així
com el lloguer de les cases que ocupaven, a càrrec del municipi, clarament insuficients.
Les llegendàries dificultats dels mestres (“Passes més fam que un mestre d’escola”) tenen
el seu origen en aquesta època; un mestre percebia uns emoluments insuficients, de 2.500
rals a l’any: en 1877 l’ajuntament adeutava trenta-una mensualitats de salari al mestre
titular i quaranta-set en concepte de materials. El cas de Joaquim Gras, que va ocupar la
plaça de mestre durant un breu interval de temps el 1860, resulta exemplar. Natural de
Callosa de Segura, va morir als 45 anys, anotant el rector que el soterrava amore dei, és a
dir, gratuïtament, per no tindre recursos per pagar-se el funeral.
Els únics requisits per exercir el magisteri en l’escola d’Ondara eren haver complit
els 20 anys i presentar el títol corresponent; el seu nomenament era cosa de la Junta
Provincial d’Instrucció Pública. Des de 1860 a 1869 i de 1846 a 1879, respectivament,
l’escola va estar dirigida pels mestres Modest Mora Picó i Rosalia Cardona Blasco, els
quals adquiriren 22 exemplars del Manual de Agricultura, per tal iniciar els seus alumnes
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en les labors agrícoles, que era la destinació laboral quasi obligada per a la major part dels
xicons d’Ondara; la compra incloïa 33 pissarretes, cartells amb dibuixos de flors per al seu
estudi i mostres d’escriptura per treballar la lletra, material que s’adquiria habitualment en
un establiment de València. Per a premiar els aprovats en els exàmens, que se celebraven a
juliol i desembre, s’imposaven medalles, es donaven diplomes i es regalaven llibres i dolços.
En Modest rebia un salari anual de 430 escuts; el de Na Rosalia era de 280 escuts.
D’aquest període es conserven els fulls estadístics de les visites realitzades a Ondara
per l’inspector Francisco Ruíz al juny de 1866, que recullen una sèrie d’informacions
i recomanacions ben interessants. Sobre l’edifici escolar va deixar-hi anotat que era
municipal, cèntric, que comptava amb tres dependències i es trobava en un estat de
conservació acceptable, tot i recomanant la realització d’obres per dotar-la d’una major
ventilació. Dels mobles, observa que es troben en estat regular i col.locats convenientment.
Els materials d’instrucció són considerats incomplets i les matèries que s’imparteixen,
les reglamentàries. De la matrícula s’afirma que compta amb 126 xiquets: 36 majors
de 10 anys, 36 d’entre 6 i 10 anys i 54 menors de 6 anys, amb 26 casos d’absentisme
escolar freqüent. S’estudia Religió, amb el manual del P. Vives i Fleuri; Gramàtica, amb
el manual de l’Academia; Agricultura, amb l’Oliván; i, en especial, Lectura, amb text de
Solamich,Oliván, Flórez y Avendaño; Escriptura, amb el Pérez Vila, i Aritmètica, amb el
Domínguez. Pel que fa als premis i els càstigs, es recalca que segueixen les indicacions de
“los S.S. Avendaño y Carderero en su Curso elemental de Pedagogía.” Del mestre es diu
que té 30 anys, que es troba casat i que exerceix la docència des de setembre de 1857,
quan va aprovar les oposicions amb una qualificació mitjana. Del finançament, manifesta
l’inspector que és municipal i que els pagaments són puntuals, tant pel que respecta
als salaris com en la compra de material. La valoració final de la inspecció no és del
tot positiva en resultats educatius i acadèmics, però sí excel.lent en capacitat, instrucció,
aptitud, interés i conducta.
De l’edifici on reben l’educació les xiquetes, l’inspector deixa escrites idèntiques notes
que de l’escola dels xics, quant a la titularitat de l’edifici, la seua situació i l’estat de les
dependències, el mobiliari i els materials. De la matrícula es diu que compta amb 154
xiquetes: 57 majors de 10 anys, 40 d’entre 6 i 10 anys i 57 menors de 6 anys, amb 24 casos
d’absentisme escolar freqüent. S’estudien les matèries següents: Gramàtica, Aritmètica
–amb el manual de Ramos- i, en especial, Religió, Lectura i Escriptura, a més de Costura,
Calça i Brodat. En relació als premis i els càstigs, se segueixen els mateixos criteris que
amb els xics. Sobre la mestra, s’hi deixa anotat que té 42 anys, que és fadrina, que no
té oposicions i que és docent des de maig de 1845. La valoració final de la inspecció és
d’escassa, quant els resultats educatius i acadèmics i en la instrucció, regular en capacitat,
i bona en aptitud, interés i conducta.
Els anys que abracen el període històric del Sexenni Revolucionari (1868-1874) es
caracteritzen per les dificultats econòmiques dels ajuntaments, després que el nou govern
suprimira les contribucions sobre consums, decisió que va comportar dificultats greus en
el pagament dels salaris dels mestres 51. Entre 1869 i 1873 va ocupar la plaça de mestre
51
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Rafael Martí Peiró, i de 1873 a 1979, Doménec Àlvarez. El 1879 reprén la plaça Rafael
Martí Peiró, amb 36 anys, i Joaquima Pastor –substituta de Na Rosalia-, de 48 anys,
tots dos casats. Una factura de 1869 ens dóna compte d’una compra de material escolar:
“Catorce devocionarios Mínguez, dos cajas de plumas de acero, treinta tinteros de zinc
con tapaderas, clarión, seis pieles para la pizarra y una medalla de plata”. En aquesta
època, les xiquetes no reben classes de Costura, Calça i Brodat; en canvi, en el currículum
dels xiquets s’afegeixen les matèries següents: Geometria, Geografia i Història.
De 1884 hi ha la notícia 52 de l’existència d’un col.legi privat d’ensenyament secundari
a Ondara, de nom San Felipe Neri, al que acudien els fills de les famílies acomodades
d’Ondara i d’altres pobles de la rodalia; el centre estava dirigit per José Doménech Sesé,
catedràtic i abans director de l’Institut de l’Havana, al qual acompanyaven els professors
seguents: el llicenciat i presbíter Jose Viento, el llicenciat Pedro Solbes i els batxillers Juan
Alcalde, que ensenyava francés, anglés i piano, i Adolfo Gil. També se sap que l’establiment
hagué de suspendre l’inici del curs 1884-85 per l’epidèmia de còlera que afectava la
comarca: “El director y propietario de este acreditado centro de enseñanza, hace saber a su
numerosa clientela que en virtud de las circunstancias, suspende la apertura del próximo
curso”. En 1897 s’estudià la reforma de l’escola, que no va prosperar.
Les Ordenances Municipals de 1892 incorporen diverses normes en matèria educativa,
com les relatives al comportament dels alumnes en el recinte escolar (Art. 118: “A la
entrada y salida de las escuelas guardarán los niños el mejor orden, sin extralimitarse
en sus juegos ni producir alborotos y escándalos. Durante las horas de enseñanza no se
permitirán corrillos, juegos ú otros actos que puedan molestar y distraer a los alumnos”),
així com sobre la responsabilitat dels pares en l’educació i els càstigs als fills (Art 209:
“Incurrirán en la multa de dos a doce pts. los padres que descuidaren la educación e
instrucción de sus hijos dentro de los medios de que dispongan, y los que castigaren a los
mismos sin prudencia ni moderación o dando escándalo”). El final de segle culmina amb
els mestres de l’Escola Pública Elemental, Jaume Cardona i Milagros Úbeda. La compra
d’un termòmetre, 24 doctrines, 12 llibres de cada una de les matèries que s’imparteixen
(d’iniciació a la lectura o catons, llibres de consells o mentors, Gramàtica, Aritmètica,
Agricultura, Històries Sagrades), diferents volums de consulta (una Història d’Espanya,
una Universal, un Antic Testament i un Nou Testament), i publicacions, com Buenas y
malas madres o Bellezas religiosas, revelen la tendència ideològica imperant en temps de la
Restauració.
El 1901, Ondara comptava amb una escola de xiquets i una altra de xiquetes, emplaçades
ambdues a la placeta de les Escoles, a més d’una escola nocturna d’adults, on impartia
classe el mestre Jaume Cardona; en ella, eren instruïts els joves de tretze a vint anys, d’hora
a hora mitja al dia, i altres veïns de més edat, que havien assistit esporàdicament a l’escola
o que l’havien abandonat forçosament per tal d’atendre necessitats familiars. Les matèries
i habilitats que rebien els seus alumnes eren les de lectura i escriptura, ortografia pràctica,
doctrina cristiana, nocions de geometria, aritmètica, agricultura i dibuix lineal aplicat a
dado la escuela á una persona que, según nos dicen, carece de títulos para ello”.
52
Diari El Progreso, n. 5, de 29 de setembre de 1884, AMD.
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les arts mecàniques. L’Ajuntament sufragava la despesa i el mestre rebia una gratificació
en metàl.lic.
L’analfabetisme i la falta d’instrucció entre la població ondarenca va ser una constant
al llarg de tota la centúria, tot i que la tendència fóra la d’anar disminuint conforme
avançava el segle. No hem d’oblidar que, de ben joves, els xicons participaven en el
sosteniment de l’economia familiar, treballant al camp o en tallers i obradors del poble.
La situació en 1860 no podia ser més depriment: solament el 6,54% de la població sabia
llegir i escriure, un percentatge similar al de la resta de la província d’Alacant, que passava
per ser la menys instruïda de tot l’estat. En el cens de 1877, el percentatge de persones
alfabetitzades havia pujat al 20,5, front al 16,8% de la Marina Alta. I en 1900 s’arribava
al 27,8%, front al 20,8% de la comarca, un percentatge encara insuficient, però revelador
de l’esforç realitzat per les autoritats locals en el darrer terç de segle, que coincideix i és
conseqüència de l’estat de prosperitat que s’hi viu gràcies als ingressos que proporciona la
comercialització de la pansa.
En el següent quadre presentem les dades d’alfabetització d’Ondara durant la segona
meitat del segle XIX:
Any

Lligen i escriuen

1860
1877
1900

Homes
66
447
634

Dones
109
246
342

Lligen
Homes
173
37
54

Dones
80
74
78

No lligen
Homes
1118
1164
1017

Dones
1128
1418
1383

Un altre aspecte que va dinamitzar la vida cultural del poble en aquest mateix període,
va ser la creació d’una agrupació musical al voltant de 1860, dirigida inicialment per Josep
Álvarez, que es convertiria en banda de música el 1872-73. En l’última dècada de segle,
van ser directors de la Banda Musical Municipal: Josep Bordes, el 1890; Gonçal Brotons,
el 1890-93, etapa en la qual es renovaren tots els instruments de la banda, amb un cost
de 2.000 pts.; Baptista Álvarez, el 1894-95; Bernat Ortolà Álvarez, el 1895-1900, anys
en què la banda adopta el nom de la Ondarense, i Pasqual Pastor, el 1901. Altrament,
l’orgue de l’església va estar a càrrec de Gaspar Blasco el 1891-92, i de Bernat Ortolà
Álvarez el 1909. Cap al final de segle, cal apuntar l’existència també de quatre centres
recreatius, anomenats casinos que, a més de les consumicions habituals en un bar, oferien
a la població una activitat política, artística i literària important.
Però la iniciativa cultural i artística més sorprenent del segle XIX va ser la construcció
del Teatre Eslava el 1888, en plena eufòria pansera, un mampresa que fou possible gràcies a
la intervenció de dues persones, Josep Lluís Bosch Oliver (1851-1931, domiciliat al carrer
Trinitat, va faltar de bronquitis crònica), propietari, advocat, comerciant, banquer i polític
liberal, que va finançar l’obra, i Lluís Santonja Faus, arquitecte i persona polifacètica, que
dissenyà una rèplica reduïda d’una altra obra important realitzada a València, de la qual
fou també projectista: el Teatre Eslava.
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El resultat final va ser objecte d’admiració. La premsa de l’època 53 va recollir la notícia
així: “Por conducto fidedigno sabemos que a Ondara va ha introducirse una mejora. El
conocido banquero D. José Luís Bosch está levantando un teatro, el que allá por la feria
estará ya dispuestro y levantado para poder actuar en él. Será muy capaz y edificado con
arreglo a los últimos adelantos, de modo que no dejará nada que desear tanto en las
temporadas de verano como en las de invierno.” A banda del Teatre Eslava, en 1889 se
n’habilitaren dos més en els casinos conservador i liberal de Ricardo Grustán i José Blasco,
respectivament, i una societat instructiva, on se celebraven conferències científiques i
literaries.

Josep Lluís Bosch Oliver, impulsor i finançador del Teatre Eslava.

Imatge interior del Teatre Eslava.
53

Diari El Dianense, n. 2, de 8 de juliol de 1888, AMD.
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Un altre esdeveniment, aquest esportiu, va tindre lloc en aquells anys, sent profusament
divulgat per la premsa d’aleshores, que el va qualificar com “la partida de pelota más
memorable del siglo”. El fet concret és que a la tardor de 1880 es gestà a Ondara un partit
entre les figures de l’època en la modalitat del joc de carrer. Segons el cronista, Daniel
Guerri, van jugar l’Estudiant de Murla, Fabià Peiró, de l’Alqueria de la Comtessa, i Baltasar
Vives, de Beniarbeig, contra Jaume Mora, de Parcent, Marco, de Xaló, i un desconegut, el
nom del qual es mantindria en secret fins el moment d’iniciar-se el duel. El partit es jugà
al carrer Església, i la Junta de l’Hospital d’Ondara, patrocinadora de l’acte, en previsió
de l’extraordinària afluència de públic, va fer construir per a l’ocasió una graderia de
fusta amb capacitat per a 800 persones, però els càlculs inicials van quedar superats en
acudir més de 4.000 forasters. Els dotze guàrdies civils arribats de Dénia i el tinent que els
comandava, es van vore ben apurats per contenir i acomodar l’allau d’espectadors.
Al voltant de la una de la vesprada començà la partida, presentant-se el jugador
misteriós, que resultà ser un jove de Calp. Elegida la sort, se situà Mora de Parcent en el
servei de sacada o saque, el qual desarborà els jugadors contraris, guanyant dos jocs seguits.
Els rivals reaccionaren fins igualar i, a partir d’ahí, la tònica de les igualades va presidir la
partida. La partida era a pujar i baixar, i qui aconseguira 35 tantos de diferència, és a dir,
set jocs, es proclamaria vencedor. L’equip capitanejat pel jugador de Murla assolí els 30
tantos, però perdé el següent; no recularen en el seu afany i, sobre les quatre de la vesprada,
arribaren als 35 tantos de diferència, aconseguint la victòria.
Conta la crònica que en aquell partit es dipositaren 23.000 rals de travessa inicial,
que s’incrementaren fins els 30.000 al llarg de la confrontació -trenta mil rals venien a
representar 7.500 pessetes de l’època-, tota una fortuna “con lo que se hubieran comprado
varias fincas de naranjos”, segons el mateix cronista.
L’afició per la pilota a Ondara era molt gran en aquell temps. El 1872, el ti Batiste
Frasés, avi de la família Frasés actual, va erigir un trinquet al carrer Sant Benet, que encara
avui continua en peu, que fou inaugurat el 15 d’octubre, amb motiu de la Fira. Un fill
d’aquest, Albert Frasés, fou el primer en dirigir-lo amb partides per a aficionats, donat que
no es feien partides anunciades. Alberto Soldado 54 ho corrobora, dient que Ondara tenia
trinquet al segle XIX, el més antic de la comarca junt amb els de Dénia, Xàbia, Pedreguer,
Pego i Xaló, i també que es jugava al carrer a llargues, en concret, al carrer Plorons o
Llibertat. Hem de ressenyar un altre trinquet, més antic, emplaçat al carrer Trinquet, del
que els ondarencs més vells mantenen la memòria per informacions transmeses dels seus
pares.
Grans jugadors de pilota locals, de finals del segle XIX, van ser Juli i Pepet, els quals van
acompanyar a una figura mítica d’aleshores, el Nel de Murla, a un altre duel interessant
que va tindre lloc el 31 de maig de 1894 55 al trinquet de Pelayo, a València, contra els
valencians Sento, Rata i Rabosa; segons el diari El Mercantil, fou tanta la igualtat que cap
bàndol pogué guanyar, sense especificar-ne el resultat, pel que s’anuncià la repetició del
partit, “porque no pudo ganar ninguno de los bandos contrarios.”
54
55

SOLDADO Alberto, Joc de Pilota. Historia de un deporte valenciano, p. 40.
Ibidem, ps. 48, 245 i 255.
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Tot no és or
Dir que a l’Ondara d’aleshores hi havia molts pobres, no havia de sorprendre ningú, si
atenem al fet que els mitjans de producció, bàsicament lligats a la terra, estaven concentrats
en poques mans. Aquesta situació, lluny de millorar conforme avançava el segle i el poble
canviava a millor, va anar empitjorant, provocant una intensificació de l’emigració.
Els registres parroquials han estat vitals per a entendre millor el fenomen de la pobresa
al segle XIX. Una de les dades que recullen les actes de defunció és la condició econòmica
del difunt, que quedava marcada amb les paraules amore dei, que venia a qualificar la
persona morta com a pobra de solemnitat o sense recursos i que, per eixa causa, la seua
família quedava dispensada de pagar no res del funeral.
Hem comparat la relació de difunts qualificats com amore dei, amb el total de defuncions
de dos períodes distints (1805-1810 i 1870-1875) i el resultat ha estat sorprenent. Si en
arrancar la centúria, la proporció era d’1 pobre declarat per cada 6,1 persones soterrades,
en el segon període la relació passa a ser d’1 pobre de cada 2,2 difunts, la qual cosa
demostra que l’Ondara de principis de segle, més endarrerida econòmicament, però amb
menys població, era més equilibrada socialment que l’esplendorosa Ondara de la segona
meitat de segle, on les oportunitats i el benefici estaven reservades a l’èlit local.
Com afrontava l’Ajuntament aquesta situació socialment desigual i injusta, que
afectava a moltes famílies ondarenques? En primer lloc, cal saber que la Constitució de
1812 confiava als municipis les funcions assistencials i que la Llei de Beneficència de
1822, derogada el 1823 i restablida el 1836, va esdevindre en la peça clau de la nova
ordenació, car establia que els pobles havien de tenir hospitals públics, que donaren
“socorro hospitalario y hospitalidad” als pobres i els transeünts, requisit que Ondara ja
acomplia des de temps ancestrals, amb una atenció que incloïa un llit o jergón de panollas
de dacsa i un plat de calent a taula. Per altra banda, en el transcurs del segle es produirà el
canvi de concepte de caritat, com a mitjà d’assistència social, al de beneficència.
Així, mentre que en les primeres dècades les actuacions municipals van dirigides a
l’atenció dels transeünts pobres i malalts i dels xiquets bords abandonats pels seus pares
naturals en els llocs habituals (penjats en un cabasset de la reixa de cal metge, de qualsevol
arbre del terme o al portal de la casa abadia, posteriorment eren traslladats a la Casa
d’Expòsits de València), en la segona part del segle l’atenció se centra en l’auxili als pobres
de la localitat, que s’havien multiplicat en número. Per exemple, entre la primavera i la
tardor de 1863, s’hi van donar 1.000 rals a 21 famílies; al març de 1869 i el 1872-73
es repeteixen les ajudes socials, com a conseqüència de la carestia dels preus i algunes
calamitats; al novembre de 1892, l’ajut econòmic beneficia a 404 persones; de novembre
de 1892 a juny de 1893, a 249 persones; als emigrats pobres, el 1895-96 i el 1898; el
1897-98, a 147 pobres jornalers i transeünts, a raó de 7,50 pts. per cap i un total de 1.100
pts.; el 1898-99, a 178 jornalers, pels temporals meteorològics; per Pasqua de 1900, a
102 pobres, amb 2,50 i 1,50 pts., segons el cas, i al Nadal, a 128 indigents, tot i amb això
sense abandonar l’atenció dels transeünts: el 1884 en mor un a l’Hospital de la vila, pobre
i natural d’Albacete, de 54 anys, que demanava almoina per les cases.
En aquesta política d’assistència social s’arribà a ajudar econòmicament a persones
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individuals, per tal de rebre assistència mèdica especialitzada, com quan es pagaren 125
pts. a Vicent Sesé Vives i un parent per anar a l’Institut Ferran de Barcelona el 1891, per
tractar-se de la mossegada d’un gos rabiós; o el 1892, per curar un fill de Baptista Zaragoza
Doménech, pel mateix motiu. En aquest context de misèria, la parròquia va crear el 1881
la Sociedad la Caridad, amb el propòsit de mitigar les desgràcies d’aquesta gent desvalguda,
i per iniciativa privada -joves del poble, recolzats per alguns propietaris importants-, es
creà una societat protectora d’atenció al pobres de la localitat, complementada en 1898,
d’acord amb l’aportació d’Antoni Estarca, amb la fundació de la Caixa d’Estalvis i Mont
de Pietat, la Ondarense, promoguda per Jaime Lluzar Pérez (president), el rector Salvador
Verdú i el polític liberal Alberto Miralles Ferrando, amb 215 socis, i la missió de protegir
les classes populars, a través de l’estalvi i el prèstec, evitar la usura, ajudar als socis en
període de dificultat o malaltia, crear escoles nocturnes, etc.
L’Hospital de la vila, ubicat al carrer Serra o Hospital -la placeta de les Escoles-, va
estar dirigit a finals de segle per Francesca Soler, originària de l’Atzaneta d’Albaida, i per
Teresa Soler Femenia, des de 1900.
Amb la missió de regular la mendicitat i la proliferació de captaires en els darrers
anys de segle, quan la crisi de la pansa ja era ostensible, l’Ajuntament va elaborar un
reglament específic que, entre altres consideracions, fixava que un mendicant necessitava
de la llicència de l’alcaldia per demanar almoina pels carrers d’Ondara; si l’indigent era del
poble, podia mendicar dijous i diumenges; pel que fa als forasters, ho havien de fer la resta
de la setmana, sempre que acreditaren la seua pobresa i una bona conducta, mitjançant un
escrit de l’autoritat del seu poble d’origen. L’ordenança era explícita i negava llicència de
mendicant als qui “[…] exhiban deformidades, llagas asquerosas, mutilaciones o padezcan
enfermedades contagiosas e infecciosas, den gritos lastimeros, empleen tonadillas u otros
medios que produzcan molestias al vecindario.”

De la mula a la tartana
Un fet luctuós ocorregut el 1813, registrat en l’Arxiu Parroquial, exemplifica a la
perfecció l’endarreriment i l’estat lamentable de les vies comunicacions i els mitjans de
transport de la comarca a principis del segle XIX: “Se enterró a Xaviera Pastor, mujer de
Don Diego Grustán, natural y vecina de Ondara, la que viniendo desde Benisa, cayó del
mulo en el término de Pedreguer y estropeada la cabeza murió”. En efecte, llevat del camí
reial de València que, a l’altura del Bassot, disposava d’un ramal secundari que baixava al
Verger i a Ondara, junt amb el que venia de Dénia, ambdós de carro i bastant dolents,
la comunicació entre Ondara i Alacant era una simple senda o camí de ferradura, que
discorria entre tossals, costeres i barrancs, i suposava tres dies de viatge molest, més encara
si havia plogut recentment, i molt perillós per la proliferació de bandolers i malfactors al
llarg del camí.
Idèntica situació vivien els camins que unien Ondara amb la resta de pobles del seu
entorn. Malgrat que en el Trienni Liberal, el diari El Constitucional d’Alacant, de 26 de
novembre de 1822, es preguntava sobre algunes promeses polítiques incomplides (“los
caminos carreteros para Alcoy y la Marina, de que tanto nos hablaron los diputados en
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un principio, y decían que los pueblos estaban anuentes?”), serà el propi Espartero qui
instarà el 23 d’abril de 1842 a les Diputacions de València i d’Alacant a què planegen una
futura carretera que comunique ambdues ciutats pel litoral. L’última d’aquestes ciutats sol.

El carro era el mitjà de càrrega i transport més important.

Del pont sobre l’Alberca, a la plaça del Convent, es té notícia des del segle XVIII.

licitarà a l’octubre de 1844 a l’enginyer en cap, Agustí Elcoro, que projecte la delineació
de la carretera denominada de la Marina i la formació dels plànols i els pressupostos. A
l’abril de 1849, la Diputació d’Alacant estableix l’obligació dels municipis beneficiaris de
col.laborar econòmicament, limitant-ho als trams de les travessies urbanes, i a l’octubre
del mateix any s’inicien les obres.
Per aquests anys, i seguint a Madoz, a la comarca només hi havia que “dos puentes:
el de Ondara sobre este último río, y el de Jábea sobre el Gorgos o Jalón.” Pel que fa a
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Pontet del camí de la Llosa, 1900.

Pont del Verger/Ondara, 1865.

Pont del camí d’Orba, 1851-52.

Nou pont de Fusta, 1891.

Ondara, es tracta del pont sobre l’Alberca, que donava accés a l’interior del poble a través
de la plaça del Convent i pel qual s’eixia seguint la traça del camí vell del Verger, població
a la qual s’entrava després de travessar el llit del riu Girona, per enllaçar amb el camí reial
de Dénia a València. Segons Madoz, “[…] la mayor parte de los caminos del partido son
de herradura y muy malos: las dos carreteras principales que partiendo de Denia van a
Ondara, la una (camino carretero en mal estado), y la otra a Valencia, pasando por Oliva,
Gandía, etc., se hallan tan mal, que frecuentemente se atascan y vuelcan los carruajes; y
después de algunas lluvias, hasta las caballerias corren graves riesgos, experimentándose
con sobrada repetición que el correo de Valencia se retarda siempre más o menos del
tiempo prefijado, y muchas veces en invierno hasta dos o tres días. Sería muy conveniente
la formación de una nueva carretera de Denia a Játiva, y otra a la capital de la provincia
por la Marina, proyectos ambos de poco coste y de fácil ejecución, los cuales han ocupado
ya a los amantes de la prosperidad pública, y hasta cierto punto subordinados a las obras
del puerto de Denia y a su inmediata habilitación”. En aquest sentit, el 1846, l’alcalde de
Dénia xifrava en una hora el temps invertit en anar de Dénia a Ondara, per l’anomenat
camino nuevo, que discorria per davant del cementeri de la capital del marquesat (cal
recordar que el camino viejo passava per davant del cementeri d’Ondara, solapant-se
amb el que avui denominem com camí de les Alfatares, pel nord de l’antiga comarcal
Cocentaina-Dénia), fins la Xara, i des d’ací, per la Venta del Roig a la partida Pinella,
el Saladar i Ondara. Per aquest camí, rebíem el correu des de Dénia, tres vegades a la
setmana, amb balisa.
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El 1849, el polític liberal alacantí Roca de Togores relacionava els camins veïnals de
la província, destacant els que anaven de Pego a Dénia i d’Ondara a Dénia -amb ramals
a Gata i Pedreguer-, proposant que la unió d’Alacant i el marquesat es fera per l’itinerari
coster. Pel que respecta a Ondara i Pamis, ressenyava el ja esmentat camí de Dénia o camino
nuevo -avui conegut com camí vell de Dénia-, el de València -pel Verger-, el d’Alacant -amb
ramal a Pedreguer- i Gata, el de Xàbia, el de Murla i el de Miraflor. Aquest mateix any,
l’Ajuntament pressuposta 750 rals “para la composición del camino vecinal de Alicante a
Valencia, declarado de primer orden”, entre Alacant i el Verger, de 104 km��(Gaceta de los
Caminos de Hierro, 24-10-1849), i des de València es projecta el tram que havia d’unir
Silla i Ondara, plantejant que el tram Oliva-Ondara havia de discórrer per Pego, perquè
si seguia el traçat del camí reial, pels sorrars de la costa, la inversió seria insassumible i la
calçada seria molt inestable per la mateixa sorra i pels temporals de mar. Igualment, el
1851 s’advoca per millorar el camí d’Ondara a la Rectoria, Orba, Alcalalí i Xaló, per tal
de donar eixida a la pansa, de gran acceptació a l’estranger, i facilitar la introducció de
blat d’altres llocs que no foren sols de la Manxa, en cas de necessitat, un projecte que es
plasmaria sobre el paper en 1861, en la nova carretera d’Ondara a Sagra, des del pont del
Verger. El 1851 arranca també el servei de correus entre Alacant i Dénia, distància que
havia de recòrrer-se en 18 hores, tres vegades a la setmana.

La venta del Conill, edificada a finals del segle XIX, és un dels edificis més antics, juntament amb
la Plaça de Bous, dels contruïts a la vora de la nova carretera.

A l’empar de la Llei de Carreteres de 7 de maig de 1851, es declara via de segon orde
la projectada de Silla a Alacant i es construeix un pont sobre el camí d’Orba -el pont de
Solano, en la confluència del carrer Nou i la plaça del País Valencià-, declarat igualment de
segon orde, les obres del qual són dirigides per Lluís Ferrandis, regidor síndic, qui el 18 de
desembre de 1852 presenta una factura per diversos conceptes d’aquesta obra:
- “A Bautista Sendra, fabricante de cal, por 5 almodines y medio de cal, 418 reales de
vellón.
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- A Pere Samper, picapedrero, de ajustar las piedras, 488 reales de vellón.
- A 7 peones para hacer arena y amasar la cal, 28 reales de vellón.
- A Ramona Bertó, por 8 capacitos de esparto para hacer la mezcla, 6 reales de vellón.
- A 15 peones para amasar la cal, 60 reales de vellón.”
Traspassat l’equador del segle, es publicità en els mitjans de comunicació una proposta
tan benintencionada com extravagant, la construcció d’un canal entre València i Gandia,
que havia de facilitar l’eixida de la renda agrícola mitjançant vaixells de vapor i que
beneficiaria totes les poblacions d’aquest sector de la costa, entre ells, el d’Ondara (La
España, 14-7-1854, ondara.cat). Lògicament, el projecte no arribà a prosperar.

Mapa militar de 1887, que mostra les vies de comunicacions del moment,
on encara no s’aprecia acabada la carretera d’Ondara a Dénia.

En maig de 1861, la Diputació remet a Madrid diferents expedients d’obres, entre les
quals s’inclouen el camí veïnal de Murla a Pego, amb un ramal a Ondara de 15 Km; a abril
de l’any següent, es notifica l’aprovació del projecte esmentat , amb un cost de 969.114
rals, i que té com a objectiu “poner en comunicación todos los pueblos de la provincia
y facilitar la salida y exportación de la pasa”; a principis de l’estiu de 1864, la premsa
protestava perquè no s’havia iniciat el ramal a Ondara, demanda que seria atesa a la tardor,
quan l’enginyer en cap de la Diputació aprova els projectes en qüestió.
També des de Dénia, l’alcalde de la ciutat, Benito Merle, dirigia un escrit al governador
civil el 13 de gener de 1863, on reivindicava “la construcción del trozo que principia en
esta ciudad de Denia, de la carretera de Fuente la Higuera […] probablemente pasará
por Ondara o sus inmediaciones y como Ondara es el punto natural de confluencia entre
los pueblos de la Marina y los de la parte de Pego, Oliva y Huerta de Gandía […] por
esa vía vendrían con economía y comodidad los frutos que hoy vienen por veredas y
barrancos poco menos que impracticables”; al març del mateix any s’aprova l’expedient
d’expropiació al terme d’Ondara, un projecte que es materialitzaria anys després en
la carretera de Cocentaina a Dénia, per la Vall de Gallinera i Pego, travessant alguns
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carrers d’Ondara. Per aquests anys, el ja nomenat enginyer alacantí Augusto Echevarría,
informava que “queda un rincón, un vergel, centro productor de la tan celebrada pasa
de Denia, donde no ha llegado aún el poderoso soplo de la civilización; esa comarca se
encuentra aislada por tierra con el resto de España […] Pego y Denia, con una infinidad
de pueblecillos que los rodean no tienen una carretera que las ponga en comunicación
con la capital de la provincia.”

Pilons protectors contra els desperfectes ocasionats per les rodes dels carros.
Carrer Església, cantonada dels carres Sant Vicent i Sant Joan i plaça Picornell

En 1863, l’Ajuntament inicia la confecció del padró per a la prestació personal dels
homes del poble “[…] del camino que conduce de aquel punto [Ondara] a la playa”, és
a dir, del camí de la Mar o Palmar, per tal de convertir-lo en camí de carro (El Clamor
público, 2-8-1863, ondara.cat), així com de les tasques facultatives prèvies a l’inici de les
obres (La Correspondencia de España, 19-10-1863, ondara.cat).
Caldrà esperar a 1863 per vore aprovar el projecte d’expropiació de les terres afectades
a Ondara de la carretera Alacant-Silla, alhora que el govern encarrega els estudis del tram
Ondara-Sant Joan. El 1864 s’aproven les expropiacions al terme d’Ondara, tram número
10 del projecte, amb un muntant de 128.884 rals. L’inici de les obres, però, es caracteritzarà
per la seua lentitud 56. El 1865 s’obri al trànsit el recentment construït pont del Verger, o
pont d’Ondara, com diuen, legítimament, en el primer municipi, sobre la nova carretera
en execució. El 1868 s’alça el pont de la Vila sobre el riu Amadori, arranca el del riu
Algar a Altea, i la vespra de Nadal es forada el primer túnel del Mascarat, que s’obri al
trànsit d’immediat. Els quilòmetres acabats n’eren 48,9 en el tram Alacant-Ondara i de
38,5 en el de Silla-Ondara. Al febrer de 1869 s’executa el segon túnel del coll de Calp
i, poc després, el tercer túnel a la penya de la Torreta. La comitiva oficial va tardar cinc
minuts en recórrer la distància que abans es feia en una hora. Al voltant de 1875, el tram
d’Ondara a Alacant, ja finalitzat, es feia en unes 12 hores i la carretera tenia la categoria
de primer orde. El 1883 només quedava per concloure el tram d’Oliva al Molinell i el
Una molt encertada monografia sobre la qüestió és l’escrita pel professor J. Rafael DE VERA,
La formación de la red de carreteras en la provincia de Alicante. 1833-1982. Alicante, UniversidadC.A.P.A., 1991.
56
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Imatge de la carretera Silla-Alacant, actual avda. Dr. Fleming, des de la Plaça de Bous (1901), el dia de la seua inauguració.
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Camí vell del Verger, des de la cantonada d’on arranca (a l’esquerra) el ramal del camí de la
Mar o Palmar; el primer d’ells, enllaçava amb el camí reial de València
a l’altura del Bassot del Verger.

1900 es donava per acabada totalment la comunicació entre València i Alacant per la
costa. Segons Figueras Pacheco, “la carretera de Silla a Alicante atraviesa todo el pueblo de
Ondara, con el nombre de calle de Santo Domingo.”57
Davant l’augment considerable de vehicles de tracció animal pels carrers del poble i la
problemàtica que açò suscitava, el 1898, l’Ajuntament pren la iniciativa de reglamentar el
trànsit rodat per la població, amb un conjunt de normes precises:
Art. 133. “Cuando dos carruajes se encuentren en una calle, cada uno seguirá por su
derecha. Si no fuera posible el cruce, retrocederá el que no lleve cargo. Si ambos estuvieran
cargados, retrocederá el que tenga la esquina más próxima. Si la calle formase pendiente,
retrocederá el que suba. Los carruajes que hacen el transporte especial de viajeros, tendrán
siempre el paso expedito.”
Art. 135. “Todo carruaje que transite de noche por la población, llevará en la delantera
un farol encendido.”
Art. 136. “Desde el momento que un carro entre en la población, el conductor irá a
pie llevando del diestro al animal de varas. Si el carruaje fuese de lujo o de viajeros, y la
caballería o tronco llevase freno, caminará al paso, sin que pueda el conductor dejar su
asiento ni las riendas de la mano.”
Els problemes amb els mitjans de transport i el servei que aquests proporcionaven eren denunciats
reiteradament en premsa: “Por no tener hora fija de salida, nos obligan a andar a pie todo el trayecto
del Collado, en el Mascarat a no dejar tiempo suficiente para comer en las poblaciones; en cambio nos
obligan a detenernos más de lo regular en las malas ventas, y lo que es más grave a veces no podemos
pasar de Altea, porque al llegar allí ya están tomados los asientos” (El Progreso, desembre de 1884)
“Se pueden considerar como incalificables los hechos llevados a cabo por la compañía de diligencias,
que diariamente salen de Ondara para Alicante y viceversa. El problema está en las tartanas que explotan la carrera en competencia con las diligencias. Una de estas tartanas, después de llevar más pasageros de los que caben, llevaba hasta un pobre mendigo atado al estribo” (El Progreso, gener 1885).

57
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Art. 137. “Los conductores de carretas tiradas por bueyes, guiarán marchando delante
del tiro.”
Art. 138. “Los conductores de caballerías irán a pie y al paso, llevando a aquellas del
ronzal.”
Art. 139. “No podrán sacarse las caballerías al abrevadero en los días festivos antes del
toque del Ave-María.”
De la resta de carreteres projectades d’interés local, cal apuntar que el camí de carro
d’Ondara a Dénia, que en 1878 el pedreguer Salvador Calatayud afirmava que era ample,
ben construït i de base ampla, passà a convertir-se en carretera de nou traçat (l’antiga CC3311), obrint-se a la circulació 1891, una vegada acabada en la seua pràctica totalitat la
denominada carretera de Cocentaina a Dénia, per Pego. En eixa data, únicament quedaven
per culminar 8 Km del tram més pròxim a Cocentaina. En eixos anys, abunden les
denúncies sobre la manca de manteniment d’aquesta via: “Es tal el estado de abandono
en que se encuentra el trozo de carretera desde Ondara a Dénia que es imposible el
tránsito de carruajes y causa perjuicio a los pobres carreteros y al comercio [...] en otras
ocasiones, se han echado en los hoyos guijarros para evitar vuelcos en los carros [...] si se
ha de esperar a que el Gobierno subaste la piedra machacada, muchos meses tendremos
que esperar” (El Progreso, desembre de 1884) i “Sra. Diputación Provincial, ¿para cuando
tienen acordada la recomposición de la carretera de Ondra a Denia? no es posible hacerse
cargo de lo arruinada que está esta carretera, a causa de las intensas lluvias. Hace días
se ha desistido de transitar por ella en carruage de ninguna especie, y son muchos los
perjuicios que ocasionan al comercio, a los porteadores y cuantas tartanitas y diligencias se
ocupavan en la conducción de pasageros a Denia. Y lo peor es que vemos lejos el remedio”
(El Progreso, febrer 1885) . Ja en aquesta época, Ondara tenia la fama de ser “un pueblo
cruzado por varias vias”.
Els riscos que comportava la circulació d’animals i carruatges per la població van
ser exposats en un ple de l’Ajuntament de 1906: “Dada la situación topográfica de esta
población, por la que pasan las carreteras de Silla a Alicante y de Cocentaina a Denia, así
como el camino vecinal de Orba a Ondara, y la circunstancia de existir Estación de vía
ferrea en el inmediato pueblo del Vergel, que dista unos diez minutos de esta población,
hace que circulen diariamente muchísimos carruajes y carros de transporte”. En la crònica
negra dels accidents viaris, cal citar-ne alguns de conseqüències fatals, com ara el sofert
per un adolescent de 14 anys, que va morir colpejat per un carro (1856); el d’una xiqueta
de 3 anys, que va faltar al carrer Dénia, en passar-li la roda d’un carro pel damunt (1884)
o el d’un home de 65 anys, que va traspassar en la mateixa carretera, després de caure del
pollí i fracturar-se la base del crani (1900).
Destaquem, per acabar, la incidència favorable que va tenir per a la comercialització de
la pansa l’arribada del tren Carcaixent-Gandia a Dénia el 1884, tot i que Ondara veiera
frustrat el seu desig de comptar amb una parada. Tanmateix, no va ser l’únic fracàs, puix
que el projecte de tramvia a vapor (1891), que havia d’unir Dénia i Xàbia, passant per
Ondara i Gata, “el cual ha de reportar inmensos beneficios a dichos pueblos en particular,
gracias al hijo de esta ciudad D. Gabriel Moreno Campo [el marqués de Campo”, va
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quedar avortat ben aviat 58, intent frustrat que anà precedit el 1875 per un altre projecte
de capital anglés, que pretenia unir “Silla y Ondara en ferro-carril, con ramales a Denia
y Javea”, i que va continuar en 1890 amb un altre projecte que pretenia connectar Gata i
Gandia, travessant Pedreguer, Ondara i el Verger, igualment frustat.

Ondara, objecte del desig
Els canvis d’adscripció territorial, funcional i jurisdiccional d’Ondara al llarg del segle
XIX són notables i explicables pel naixement de l’estat liberal i la necessitat d’acomodar
una nova estructuració territorial als seus interessos polítics i econòmics, de tal forma
que les modificacions en els límits i la divisió del territori valencià s’hi succeeixen a gran
velocitat. Cal recordar que, a principis de segle, Ondara encara pertany a la governació de
Dénia, i així continua quan el 1804 Dénia s’incorpora a la Corona i és designat el primer
corregidor de la governació (fins aleshores, les funcions de corregidor de la governació es
repartien entre un governador militar, representant de la jurisdicció reial, i un governador
polític, defensor dels interessos senyorials); aquesta situació, no obstant, canviarà aviat. El
8 de febrer de 1810, amb el ràpid avanç de l’ocupació napoleònica a la Península, i seguint
el model francés dels departaments, Ondara queda inclosa en la prefectura del Cap de la
Nau, amb capital a Alacant, i en la sotsprefectura de Dénia. El 1812, les Corts de Cadis
aboleixen la divisió afrancesada de Josep I, reconeixent la unitat políticoadministrativa del
vell Regne de València. El 21 de setembre de 1813 es proposa la incorporació d’Ondara
a la recent creada província d’Alacant, de 3ª categoria, però el projecte no prospera pel

Ondara, Beniarbeig, el Verger i els Poblets foren objecte de disputa entre les administracions
provincials de Xàtiva i Alacant. Mapa confeccionat pel professor Francesc Torres Faus.
CALVO PUIG, Javier, Evolución política de la ciudad de Denia en el siglo XIX y en los inicios del
siglo XX, p. 151, Universitat d’Alacant.
58
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restabliment en el tron del rei Ferran VII el 1814, el qual torna a implantar la divisió
anterior a la guerra; a més, l’article 273 de la mateixa constitució fixava partis judicials
amb un jutge de lletres i un jutjat, quedant Ondara i Pamis integrats en el partit de
Dénia.
Amb els aires de llibertat i els canvis polítics introduïts pel govern del Trienni Liberal,
els reformistes tornen a dissenyar una nova divisió administrativa d’Espanya. Pel que fa a
les terres valencianes, s’adopta una divisió que recorda l’antiga subdivisió foral regnícola
en governacions, ara però amb la denominació de províncies. Ondara i Pamis queden
adscrites l’11 octubre de 1821 a la província de Xàtiva, “[…] cuyas comunicaciones con
Denia y Ondara son muy faciles y constante su trafico reciproco, como tambien con
Gandia”, situant-se com a municipis fronterers pel sud amb la també nova província
d’Alacant, en companyia del terme de Pedreguer. “Han de considerarse de ésta provincia
Denia, Ondara, Pamis, els Llocs, Bergel…” 59, afirmaven taxativament els defensors de la
província de Xàtiva.
Les raons adduides pels promotors d’aquest ens territorial eren que ho aconsellava
la gran extensió de la província de València, les deficients comunicacions dels pobles
de la Marina amb Alacant, ciutat amb la qual no es tenia pràcticament cap relació, i
“a la naturaleza del terreno”. No obstant açò, l’alcalde liberal Joan Doménech hagué
de fer front el 12 de maig de 1822 a les pretensions del Jefe superior político d’Alacant
d’incorporar Ondara a aquesta altra província:
“[…] que ciertamente procede de alguna equivocación involuntaria -l’alcalde es refereix
al fet de rebre ordes i instruccions des d’Alacant-, quando a mi juicio esta bien evidente
que esta Villa debe quedar en la Provincia de Jativa, por estar bien detallados los limites
divisorios de dichas dos Provincias sin que en ello pueda quedar la menor duda, porque
tirando dichos limites desde el nacimiento del Rio de Bullent, al nacimiento del de Vergel o
Bolata, de este al del rio Alberca, y de este al Monte de Mongo, esta bien claro que esta villa
queda a la Provincia de Jativa por estar situada dentro de los dichos limites […] sirviendose
mandar al Sor. Gefe de Alicante suspenda en lo sucesivo la remision de las veredas –ordes i
instruccions- a esta Villa como sujeta a la de Jativa.

L’11 de gener de 1823 es proposa la divisió de la província de Xàtiva en partits judicials;
per aquest motiu, Ondara s’incorpora al partit judicial de Gandia, decisió protestada per
l’Ajuntament de Dénia, pel motiu de què no se li assigna la capitalitat judicial de cap
districte. El 17 d’octubre de 1823, eliminat el govern liberal i restaurat l’absolutisme,
desapareix la província de Xàtiva i Ondara torna a una renascuda governació de Dénia.
De 1830 a 1833, la nostra vila queda enquadrada dins de la província de València, com
ho testimonien diversos documents municipals consultats 60.
La tornada dels liberals al poder el 1833 propicia una nova divisió provincial que,
amb alguns retocs realitzats el 1836 i el 1851, esdevindrà definitiva; en aquesta, Ondara
queda integrada dins de la província d’Alacant, amb la qual tenia una comunicació viària
Tant aquesta cita textual com la resta provenen de l’Arxiu de la Diputació Provincial de València.
Llibres d’Actes de la Diputació Provincial de Xàtiva, sessió de 2 de juliol de 1822.
60
Interrogatorio para nuevos reglamentos de Pueblos, 1831, AHMO.
59
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lamentable, i incorporada al partit judicial de Dénia (R.D. 21 abril 1834). ������������
Pamis, que,
fins eixe moment, havia gaudit de totes les prerrogatives d’un municipi independent 61,
és annexionat al d’Ondara. El 1835 es regula la constitució de les diputacions provincials.
Un poc abans, el 1831, l’extensió del terme municipal d’Ondara, d’acord amb l’informe

Placa ceràmica del segle XIX, al carrer Nou o Sant Doménec.

de l’aleshores secretari municipal, Felip Gil, és “de un cuarto de legua en cuadro”, exclòs
el territori de Pamis.
Finalment, reproduïm la descripció geogràfica i administrativa que realitza Madoz de
l’Ondara de 1845 62: “Ondara, con ayuntamiento, de la provincia de Alicante (18 leguas),
partido judicial de Denia (1), audiencia territorial y diócesis de Valencia (15; situada a ½
legua del mar y a ½ hora de los montes de Segarria que cae al No y Mongó al E.; confina
el término por N. con los de Miraflor y Vergel; E. Denia; S. Pedreguer, y O. Beniarbeig;
en su radio comprende el lugar de Pamis antes mencionado que le es agregado.”

De festes
El calendari festiu d’Ondara en el segle XIX presenta poques novetats, però importants,
respecte de l’etapa anterior, sent la més notable l’aparició en escena de la festa de Sant
Jaume els dies 24, 25 i 26 de juliol, denominació documentada per primera vegada el
1808, i associada a la festivitat de Santa Anna. Una factura municipal de 1814 inclou la
Francesc Soler, Pere Joan Soler, Francesc Josep Soler i Antoni Serra van ser alcaldes ordinaris de
Pamis els anys 1759, 1794, 1804 i 1828, respectivament. El 1845, Pascual Madoz ja es refereix a
Pamis com “Pedanía con alcalde propio dependiente del de Ondara, en la provincia de Alicante y
partido judicial de Denia. Tiene 24 casas de pobre aspecto y una buena porción de tierra de buena
calidad que produce trigo, maís, aceite, vino y pasa.”
62
MADOZ Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia
(1845), Institució Alfons el Magnànim, Diputació Provincial de València, 1982.
61
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compra de “quatro gallos para las corridas en las festividades de San Jayme y Santa Anna”,
un dels actes principals del programa festiu que, després d’alguns anys en què va deixar
de celebrar-se, l’Ajuntament incopora novament el 1831, perquè “sin las corridas de

Factura de la festa de Sant Jaume i Santa Anna, de 1863, on es relacionen els actes principals de
la festa: la celebració litúrgica, les curses de galls, la cordà o “cohetes de la revetla”, el pa beneït i
la banda de música; els bous al carrer encara no han aparegut en escena.

gallos de santa Ana la festividad de la titular de la Parroquia seria menos solemnizada que
ninguna otra de cuantas se celebran.” Una altra notícia ressenyable és el canvi de dates que
va afectar la Fira en aquest segle; des de la concessió del privilegi (1690), l’esdeveniment
s’havia estat celebrant el 15 d’octubre, per Santa Teresa, situació que es va modificar en el
segle XIX, quan es trasllada a la darrera setmana de mes, una situació que es va perllongar
fins el 1872, quan es recupera la data original i històrica.
El 1898, l’Ajuntament aprova una despesa de 100 pts. per a les festes de Pamis, “según
viene haciéndose todos los años”, primera referència documentada de les festes d’aquest
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llogaret en honor de Sant Pere i Sant Pau, i no dels Sants de la Pedra, Abdó i Senent, com
ha estat una constant al llarg de tot el segle XX, rebut que el seu alcalde pedani, Josep Soler,
no signa per no saber escriure. En aquesta edició, les festes principals tornen a intitular-se
de San Jaime i Santa Ana, en qualitat de patrons de la vila, festes que inclouen curses de
galls i que alternen nominalment amb la denominació de Sant Cristòfol i Santa Anna.
També se celebren celebracions al Nadal, Reis, la Candelera, la lámpara de Sant Cristòfol,
el primer i segon dia de Pasqua, Sant Vicent, el Corpus i la Vera Creu. El diari personal
d’un ondarenc rodamón d’aquell temps (1891) descriu un quadre ben interessant sobre
el bous al carrer durant les festes de Sant Jaume 63.
El 1900, les festes que reben consignació pressupostària són la Candelera -amb missa
d’orgue, a càrrec de Josep Ferrando-, el soterrament del Senyor del Divendres Sant, el
Diumenge de Rams, els sermons de Quaresma, Pasqua i Sant Vicent, el Corpus, la festa
al Cor Sagrat de Jesús al juny, la lámpara de Sant Cristòfol i Sant Jaume i Santa Anna,
patrons de la vila, “[…] que se celebran en los días 25 y 26 de julio, y los días 22, 23 y 24
corriendo vacas por toda la población en memoria de las fiestas a los patronos titulares”
-no obstant quedar expressament prohibida aquesta activitat en les Ordenances de 1892-,
els Sants Abdó i Senent a Pamis -per primera vegada, i en lloc dels sants Pere i Pau-, i la
Fira, que va comptar amb una plaça de bous de fusta, “para corridas de novillos durante
la Feria el pasado mes de octubre”. La ressenya periodistica de 1878 («en Ondara, al
verificarse el domingo la corrida de toros callejeros en la plaza, vinose abajo un balcón
de madera, atestado de gente, arrastrando en su caída a trece espectadores que en el
estaban, siendo acometidos por la fiera y resultando seis heridos, algunos de gravedad»),
el document municipal de 1900 i el testimoni del citat Josep Bonet, ondarenc rodamons,
que en el seu Diari (1888-1891) ja dóna compte dels bous de carrer, són les referències
més antigues d’aquest emblema de la festa. Considerant que el 1866 encara no se’n feien
de bous al carrer, hem de situar entre aquesta data i 1878 l’inici del que, amb el pas del
temps, ha aconseguit situar-se com l’acte principal i la imatge de la festa popular de Sant
Jaume.
Quant a les diversions públiques, la reglamentació local 64 era bastant estricta i exigent.
Els acudits grollers i les exhibicions contràries als bons costums en els espectacles públics
estaven castigats; l’exhibició i l’actuació pública de gimnastes, endevins, equilibristes, etc,
necessitaven del permís de l’autoritat; en la vespra de Nadal les rondes, músiques i revetles
havien d’evitar els excessos que afectaren les persones i el decor de les famílies; el joc de
pilota no era permés de practicar-se al carrer; per Carnestoltes, no es podia llançar aigua,
cendra o farina contra les persones ni disfressar-se amb vestits religiosos, militars o de
funcionaris de l’estat, podent obligar els agents de l’autoritat a retirar les màscares que
al.ludiren els anteriors personatges; per Setmana Santa, des de les 10 del matí del dijous
fins el toc de glòria, no estava permés de transitar en tartana, carro o qualsevol altre vehicle
pels carrers del poble; el públic assistent a les processons, en qualitat d’espectadors, havien
de romandre amb el cap descobert, sense barret; el llançament de coets només era possible
en les processons i prèvia sol.licitud; l’alcalde podia obligar als veïns a penjar domassos
63
64

BONET SERRA, José, Un viaje de tres mil leguas, 1894, manuscrit.
Ordenanzas municipales de la villa de Ondara, 1892, Impremta de Pedro Botella, Dénia.
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(teixit de seda, d’un sol color, emprats en els dies de festa) en balcons i finestres, i només
podien ser dispensats per motiu de dol rigorós i recent; el treball, en diumenges i festes
de precepte, estava totalment prohibit en llocs públics; l’horari de tancament de tavernes
i establiments similars era de les 10 de la nit de l’1 d’octubre al 31 de març, i a les 11 de
la nit la resta de l’any, llevat dels dies de fira, que podien romandre oberts tota la nit; els
jocs de cartes, atzar, etc, estaven prohibits; a l’amo del trinquet se’l feia responsable del
compliment de les regles i pactes del joc, i de què no s’alterara l’orde i la decència.

Votar amb la butxaca
Fins la Guerra del Francés, l’elecció d’alcalde i regidors en els ajuntaments absolutistes
d’aleshores es feia igual que sempre, és a dir, la intervenció del marqués en el procés selectiu
final dels candidats determinava la representació “política” municipal. L’extracció social i
econòmica dels elegits tampoc no s’havia modificat, ja que eren personatges de les famílies
selectes del poble, integrades pels majors posseïdors de finques rústiques i urbanes, els qui
ocupaven els principals càrrecs locals que, en massa ocasions, s’hi perpetuaven, passant
de pares a fills, com sovint es denunciava. L’organigrama polític el formaven un alcalde
ordinari, un regidor major, un regidor menor, un síndic procurador general, dos diputats
del comú i un síndic personer, les funcions dels quals ja han estat tractades en un capítol
del segle XVIII.

Les primeres notícies sobre l’escut d’Ondara que coneixem són del segle XVIII.

L’aprovació de la Constitució de 1812, celebrada amb gran joia també a Ondara,
va possibilitar la formació d’ajuntaments i alcaldes constitucionals no manipulats pels
senyors territorials durant els anys 1813 i 1814 -en la pràctica, els senyors ho havien
deixat de fer des de l’inici de les hostilitats amb Napoleó-. El retorn a l’absolutisme al
maig de 1814, no contestat pel poble, va significar la seua dissolució, materialitzada el
30 de juliol, i el restabliment dels càrrecs que hi havia amb anterioritat al conflicte bèl.
lic. D’esta manera, Pasqual Pastor, alcalde destituït en esclatar la revolució, va recuperar
l’alcaldia. L’única novetat és que, a partir d’eixe moment, els senyors queden privats de
la facultat d’intervindre en aquest procés, potestat que queda en mans del rei i els seus
representants governatius. En eixa època, Ondara celebrava les sessions municipals a la
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boqueta nit, “con un velón y una campanilla para encender o hacer luz en las Juntas que
se forman de noche”, i els plens s’anunciaven pels carrers del poble a toc de tambor.
La segona experiència liberal (1820-23) tingué la seua expressió municipal en els nous
ajuntaments d’abril de 1820 i una nova legislació (1821), que va establir en dotze el
nombre de regidors per a municipis de l’entitat d’Ondara, norma que no va tindre cap
repercussió pràctica. Els veïns Josep Sapena i Joan Doménech passaran a la història local
com el primers alcaldes constitucionals d’Ondara. Cal destacar igualment el protagonisme
d’un ric local, Luís Bosch, que va sufragar i liderar una milícia de 44 homes que, al
crit de «Constitución o muerte», defensà fins l’últim moment les idees liberals. Restituïda
militarment la monarquia absoluta de Ferran VII, amb l’entrada en la Península d’un
exèrcit multinacional, conegut amb el nom dels Cent mil fills de Sant Lluís, el 16 de juny
de 1823 es reposen els antics ajuntaments que regien fins l’1 de març de 1820 (“L’exèrcit
i uns mil milicians provinents de València, Gandia, Ondara, Benissa i altres s’havien
replegat a Alacant, i cap allà tiraven els rebels i la força invasora […] Alacant va caure el
6 de novembre de 1823 i la Milícia liberal era escortada pels francesos fins Ondara, on
eren ben rebuts” 65), donant lloc a un procés de depuració política i laboral contra aquells
treballadors municipals que s’havien declarat obertament liberals. Convé precisar que la
secretaria, el metge i el cirurgià o els mateixos mestres eren elegits amb criteris ideològics
per l’Ajuntament. D’açò en tenim notícia a través de Felip Gil, secretari municipal,
quan el 1831 informa que el metge Antoni Gil, el cirurgià Marià Soldevila i el secretari
Josep Sánchez havien estat suspesos de salari entre els anys 1825 i 1828 per no haver
acreditat la seua “purificación de ideas”, és a dir, per no haver demostrat la seua conversió
a l’absolutisme, malgrat acabar cobrant els seus emoluments, decisió que va obligar els
alcaldes i regidors d’eixos anys a haver d’aportar de la seua butxaca els diners necessaris
per a reintegrar a les arques municipals els salaris cobrats per les persones abans citades.
En els darrers anys del regnat de Ferran VII (1831), l’Ajuntament d’Ondara l’integren un
alcalde ordinari, dos regidors, dos diputats, un síndic procurador general i un personer,
amb un lloctinent d’alcalde.
En desaparéixer el rei absolut al febrer de 1833, es produeix una tímida obertura
política, però amb un sistema electoral municipal extraordinàriament restringit, on el cens
de participants el formen els membres de l’Ajuntament i un número igual de contribuents,
tot sota el control de l’autoritat superior que elegeix entre una terna proposada pel propi
consistori. En aquesta línia ideològica, el 1834 es promulga l’Estatuto Real, símbol de
transacció de la Corona, encarnada per la viuda del rei, Maria Cristina de Borbó, amb
l’objectiu de guanyar-se els sectors liberals en la guerra per la successió dinàstica que va
plantejar el germà del rei difunt, Carles Maria Isidre de Borbó, un text essencialment
moderat que incloïa un cos electoral mínim del 0,15% de la població total i un modus
operandi oligàrquic: Ajuntament i majors contribuents formen la Junta Electoral Local,
elegeixen dos electors per partit i, reunits aquests a la capital, designen els procuradors.
En la pràctica, els càrrecs polítics municipals i les autoritats del règim anterior continuen
governant el poble i administrant justícia; l’alcalde Trinitari Mª Grustán protagonitza
ARCOS, Manel: La senda dels lladres, ps. 116-117. Font documental: AHG, AB-251, 22 de
novembre de 1823, f. 305

65
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aquest breu període.
Després de la proclamació d’Isabel II, es decreta (R. D. de 23 de juny de 1835) la
supressió dels regidors perpetus i es crea un ajuntament completament electiu, encara
que amb criteris acusadament censitaris. A l’estiu d’aqueix any es produeixen grans
moviments progressistes a les ciutats, rebutjant el susdit Estatuto i tot el que comportava.
Mentre el corrent liberal progressista defensa un model representatiu i independent
de les autoritats, els moderats busquen mediatitzar la gestió municipal, però tots dos
coincideixen en què la riquesa i la propietat privada són requisits indispensables per poder
participar en les eleccions. Ondara també viu el clima d’efervescència general, concretat
en les Revolucions de 1835 i 1836. A l’octubre de 1835, tres veïns del poble de tendència
progressista, Carles Arlandis, Simó Gavilà i el metge Antoni Gil -que ja s’havia distingit
durant el Trienni Liberal, motiu pel que va ser represaliat en tornar a ocupar el poder
Ferran VII- són detinguts per infidencia al règim i posats a disposició d’una comissió
militar, sent llavors alcalde el citat Trinitari Mª Grustán. A tots els pobles s’organitzen
juntes progressistes, que prenen els governs municipals, reivindicant la Constitució de
1812. Les eleccions municipals del 15 d’octubre de 1835 donen entrada legal als liberals
d’aquesta tendència en els ajuntaments. A Ondara resulta elegit alcalde constitucional un
liberal progressista, Gregori Giner. El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publica
el 23 de març de 1836 una nova convocatòria d’eleccions municipals -a Ondara, el 12
d’abril- on s’elegeixen l’alcalde, un tinent d’alcalde, tres regidors menors i un síndic
procurador del comú, triomfant novament els candidats progressistes. Al juliol de 1836
s’honra el dia de Santa Cristina, onomàstica de la regina regent, amb salves de pólvora; a
l’agost es proclama la vigència de la Constitució de Cadis. Al gener de 1837 l’ajuntament
encarrega a Miquel Miralles una làpida commemorativa de la Constitució de 1812, i al
febrer la corporació acorda “contribuir con tres libras de pólvora para los honores de los
muertos en la gloriosa acción de Bilbao y para honrar sus exequias”; al mes de juny es
promulga una nova Constitució, de perfil progressista, hereua de la ressenyada, amb una
gran celebració (“se compró pólvora para celebrar la promulgación de la Constitución
de 1837”), i s’elegeix un nou alcalde, el progressista Jaume Antoni Gavilà, i un nou
síndic, Vicent Carmel Bosch, qui assumirà en el futur les posicions més extremes del
liberalisme. Lluís Miralles, exreligiós mínim i exprevere del convent d’Ondara, defensor a
ultrança de l’antic règim, és expedientat per l’Ajuntament “por haberse resistido a jurar la
Constitución que felizmente nos rige”. La documentació municipal d’aqueix any recull la
primera referència al “Ayuntamiento Constitucional de Ondara y Pamis.”
Per altra banda, el mateix text constitucional és rebutjat pels militants progressistes
més radicals, per insuficient; acte seguit, abandonen les files del liberalisme progressista i
funden posteriorment el Partit Demòcrata i el Partit Republicà. Un veí de Pamis, Josep
Soler, seguidor del republicà Lorenzo Carreras, de Castell de Castells, és considerat un
dels primers seguidors del republicanisme a la comarca, malgrat que la seua aventura
política acaba malament: el 29 d’octubre de 1848 és passat per les armes per les
forces governamentals, després de refugiar-se al castell de Guadalest, junt amb d’altres
correligionaris 66.
66

A les eleccions municipals de 1841 ja hi hagué candidats republicans a València i a les principals
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En l’àmbit local, la Constitució de 1837 i la llei electoral que l’acompanya, d’inspiració
moderada, estableixen el dret de vot als propietaris majors de 25 anys que paguen un mínim
de 200 rals de contribució, limitació que només possibilita el vot a 57 veïns d’Ondara i
a 5 més de Pamis. El Partit Demòcrata, escindit del liberalisme progressista és l’únic que
advoca pel sufragi universal. El Cens electoral de 1839 divideix els electors d’Ondara i
Pamis en tres grups: el primer, integrat pels 14 contribuents que tributen més de 200
rals de contribució directa: Baptista Mestre Giner, Josep Ignasi Llusar Mestre, Baptista
Mestre Miralles, Vicent Carmel Bosch Polart, Crisòstom Bosch Miralles, Pere Antoni
Pérez Cabrera, Joaquim Giner Martí, Esteve Miralles Sala, Joan Martí Peris, Gaspar Giner
Bosch, Joaquim Bosch Polart, Francesc Josep Ferrando Ivars, Gaspar Gayà Riera i Josep
Gayà Bertomeu; el segon, el formen 23 propietaris i professionals liberals, amb una renda
líquida anual de 1.500 rals: Lluís Bosch Martí, Trinitari Mª Grustán Miralles, Gregori
Giner Aragonés, Doménec Mur Llorens, etc, i el tercer, compost per 3 arrendataris, amb
una renda de 3.000 rals a l’any: Salvador Moncho Puig, Antoni Company Ferrer i Josep
Serra Carpi. Amb diferències polítiques més o menys acusades, totes aquestes persones
copen els càrrecs públics municipals.
La Llei de 1840, expressió d’unes corts controlades pels liberals moderats, modifica
la normativa anterior, fixant la composició de les corporacions en municipis menors de
2000 habitants, com Ondara, en un alcalde, un tinent d’alcalde i 6 regidors, un dels quals
exerceix de síndic. L’alcalde i el tinent d’alcalde són nomenats pel governador, mantenintse la figura del regidor síndic –fins 1848- com a defensor dels interessos veïnals davant
l’Ajuntament, ampliant posteriorment les seues funcions a la representació del municipi en
els litigis i la fiscalització dels comptes i els pressupostos municipals. Secretaris, facultatius
i mestres continuen sent elegits pels ajuntaments.
El 13 de maig de 1840 se celebren eleccions a Corts Generals, amb un cens de 533
electors i només 74 votants. L’acte de votació es fa efectiu els dies 13, 14, 15, 16 i 17 de
maig, entre les 9 del matí i les 2 de la vesprada; les paperetes il.legibles i les que tenen noms
repetits són anul.lades i cremades públicament en acabar-se l’escrutini, impossibilitant un
segon recompte o la simple reclamació. Tomás Linares resulta el candidat més votat el dia
13, amb 12 vots, i 7, 9, 11 i 35 vots en els dies posteriors. La mesa electoral la integren:
Joaquim Bosch Polart, com a president; Francesc Josep Ferrando Ivars, secretari, i Vicent
Carmel Bosch Polart, Josep Legay i Doménec Álvares, vocals; tots cinc són designats amb
12 vots. El 1841, després de la renúncia a la corona de Maria Cristina i l’ascens al poder
d’un militar progressista en qualitat de regent (1840-1843), el general Espartero, Ondara
recupera l’alcaldia progressista en la persona de Vicent Carmel Bosch Polart, un liberal
de família acomodada, fill de Francesc Lluís Bosch i Josepa Mª Polart, el qual l’ostentarà
fins la caiguda del militar.
El 31 de maig de 1843 se celebren eleccions al Senat; en aquesta ocasió, el cens electoral
està integrat per 490 electors i 48 votants. La mesa electoral la presideix Doménec Mur
ciutats valencianes. A la tardor de 1848 hi va haver confusos episodis insurreccionals a València,
Catalunya i Aragó, tant republicans com carlins. El 1849 es crea el Partit Demòcrata, després del
trencament produït al desembre de 1848 al si del Partit Progressista.
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Llorens, elegit amb 6 vots, els mateixos que obtenen Josep Ignasi Lluzar Mestre, Joan
Baptista Mestre i Joan Doménech, com a secretaris. L’escrutini dóna el següent resultat:
l’alacantí Melchor Astiz, de la facció progressista, 48 vots; Juan José Norato, d’Oriola,
48 vots, i Miguel Andrés, de Benissa, 48 vots. El cens electoral, confeccionat per a les
eleccions a Corts de 1844 sota la normativa de 1837, queda integrada per 187 electors,
dels quals 185 són contribuents i 2 més per la seua capacitat o grau d’instrucció, mentre
que d’elegibles en són 183; aquesta legislació donarà pas a la dècada 1844-1854, de
domini polític moderat a l’estat.
La Llei de 8 de gener de 1845, de naturalesa centralista i autoritària, limita el número
de persones elegibles a la mitat dels electors en els municipis de més de 1.000 habitants,
amb la condició de contribuir a la hisenda pública amb més de 400 rals. El cap polític
provincial, una mena de governador provincial, elegeix alcaldes i tinents d’alcalde en
pobles de menys de 2000 habitants; a més, limita l’estada en el poder d’ambdós càrrecs a
sols dos anys i a quatre els regidors, obligant a la renovació de la mitat dels membres de la
corporació cada dos anys, moment a partir del qual passen a la condició de regidors l’alcalde
i el tinent d’alcalde cessants. Els ajuntaments amb llei moderada el formen l’alcalde, un
tinent d’alcalde, un regidor síndic i quatre regidors més. Pamis té el seu alcalde pedani,
proposat per l’alcalde d’Ondara i nomenat pel governador. L’alcalde, dos regidors i els dos
majors contribuents elaboren la llista d’electors i d’elegibles (les 2/3 dels electors) que, en
el nostre cas, es fixa en 154 electors de renda alta. Les sessions ordinàries se celebren dues
vegades a la setmana a porta tancada: el diumenge, a les 9 del matí, i el dijous, excepte

Segell municipal de mitjans del segle XIX.
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quan es tracten afers sobre allistaments a l’exèrcit i quintes que són públiques. L’alcalde,
amb un gran poder decissori, actua com a delegat i agent de l’executiu, guanyant en
competències allò que perd l’Ajuntament com a institució: forma les llistes d’electors
i elegibles, resol juís verbals, nomena guardes rurals, gestiona la beneficència, la salut
pública, etc. Les figures polítiques municipals més rellevants en aquesta dècada moderada
(1844-1854), oligàrquica i escassament democràtica, són els alcaldes Josep Antoni Mestre
Miralles, Romuald Bosch Buigues i Esteve Miralles Sala.
El 6 de desembre de 1846 se celebren eleccions per a diputats a Corts i Ondara
és elegida per acollir una de les tres seccions electorals amb què es divideix el districte
electoral de Pego, juntament amb el propi Pego i Dénia, decisió que motiva l’enèrgica
protesta de l’alcalde de Dénia, “por cuanto los pueblos que se agrupan con Ondara
son insignificantísimos y perjudican notablemente a esta ciudad.” Al maig de 1851 se
celebren eleccions a Corts, veient-se obligat el responsable provincial per al seu correcte
desenvolupament, el general Aynat, a desmentir l’existència
��������������������������������������������
de protestes a Ondara i altres
pobles de la rodalia (La España, 31-5-1851, ondara.cat).
A través del Decret Reial de 22 d’octubre de 1855, els alcaldes són desproveïts de les
atribucions judicials bàsiques que tenien conferides des d’antic. El retorn dels progressistes
al poder, en el denominat Bienni Progressista (1854-1856), permetrà l’elaboració d’un
nova llei municipal que incrementa la representativitat popular; sense arribar al sufragi
universal complet 67, la qual es materialitza en l’eliminació de la distinció entre electors
i elegibles, amb l’única limitació de què els individus analfabets no puguen arribar a
alcaldes, com ho era Josep Sapena el 1830-31, circumstància que no s’exigia en el cas
dels regidors, com ocorre el 1855 amb tres edils, Ferran Ferrandis, Vicent Marí i Josep
Dalmau, “que no saben escribir”.
El nou govern progressista executarà “[…] una renovación completa de las capitanías
generales y Gobernadores Civiles, Disolución de Cortes, nueva elección de consejos
provinciales y de Cortes en Octubre, con rectificación de listas con arreglo al libro de
contribuciones, adhesión a la política actual del partido progresista y nombramiento de
varios empleados del mismo partido”. L’esclat del moviment revolucionari que donà pas
al Bienni Progressista s’havia produït el 5 de juliol de 1854. Un dels personatges que
més renom va adquirir per la seua participació en l’agitació de caire republicà fou el
veterinari d’Ondara, Pasqual Ferrer, qui organitzà i alçà una partida d’homes, que fou
derrotada el 9 de juliol a Montitxelvo (la Vall d’Albaida) per les tropes procedents d’Alcoi
i fidels a l’encara no destituït govern moderat de Madrid. El manescal Ferrer, que, per
guanyar-se adeptes a Ondara, oferí ració i 10 rals diaris, sense massa èxit, fou mort en
aqueixa població; els 64 revolucionaris capturats el 9 de juliol en aquesta població foren
empresonats a Gandia i alliberats en triomfar la Revolució 68. L’Ajuntament progressista
tindrà com a caps visibles els alcaldes Joan Baptista Mestre i Antoni Bosch Martí (la

Cal precisar que parlem de sufragi universal masculí, ja que el femení no fou acceptat fins la II
República.
68
Informació facilitada pel professor de la Universitat d’Alacant, Josep Miquel SANTACREU
SOLER. Consulteu El Heraldo, 14 i 16-7-1854.
67
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premsa de l’època emparentava els Bosch d’Ondara amb els Morand de Dénia, ambdós
seguidors del diputat del districte, Juan Tous, i les titlava de pseudoprogressistes). Una
vegada els progressistes perden el poder, mitjançant un cop d’estat al juliol de 1856, torna
a produir-se un nou retrocés democràtic, a través dels diferents governs de la Unión Liberal
i el general O’Donnell (1856-1868), que al poble encarnaran les alcaldies moderades dels
germans Jaume i Josep Lluzar Pérez, Joaquim Bosch Polart, Francesc Josep Ferrando Ivars
i Tomàs Giner Aragonés.
Per a les eleccions de diputats a Corts de 1865, amb majoria governamental moderada,
el cens electoral torna a emprar un llistat restringit de només 33 individus, els majors
rendistes, capitanejats pels Bosch Polart, Bosch Martí, Bosch Boigues, Mestre, Mur,
Ferrando, Giner, Gavilà, Miralles, Lluzar, Estarca, Grustán, etc, i dos veïns més per
capacitats: l’apotecari i el metge. Els vint majors contribuents d’aquest cens són:

Nom

Pessetes

Nom

Pessetes

Romuald Bosch Boigues

138

Josep Bosch Martí

64

Joaquim Giner Martí

98

Josep Lluzar Pérez

58

Vicent Carmel Bosch Polart

92

Jaume Miralles Sala

58

Gregori Giner Aragonés

85

Joan Estarca Femenia

57

Joaquim Bosch Polart

84

Josep Ferrer Doménech

56

Antoni Bosch Martí

82

Josep Iñareta Doménech

50

Esteve Miralles Sala

72

Tomàs Giner Aragonés

49

Baptista Mestre Miralles

67

Josep A. Gil Mulet (Pamis)

49

Baptista Mestre Giner

67

Joaquim Bosch Martí

48

Jaume Lluzar Pérez

66

Josep Bolufer Martí

46

Jaume Antoni Gavilà

66

Josep Bolufer Pastor

46

Vicent Lluzar Pérez

66

F. Josep Ferrando Ivars

45

El cens electoral confeccionat per a elegir diputats provincials el 1865 ampliarà fins
a 101 els electors contribuents de més de 20 pts., i a 6 més per capacitats o professionals
liberals: dos cirurgians, el metge, l’apotecari, el manescal i el mestre.
El Reial Decret de 21 d’octubre de 1866 suposa un nou retrocés en la participació
ciutadana, en limitar el número d’elegibles a un terç dels electors en els municipis de
fins 5.000 habitants. Serà amb la Revolució de 1868, quan s’imposa per primera vegada
el sufragi universal masculí, el qual serà suprimit el 1877, amb el consegüent retorn del
sufragi censitari, per acabar sent reintroduït –l’universal- indefinidament a partir de
1890.
A l’octubre de 1868, fruit del procés revolucionari capitanejat pels generals Serrano
i Prim, que afectà tot l’estat i acabà amb l’abandó del tron d’Isabel II, prenen possessió
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els nous ajuntaments populars. A Ondara ho fa Vicent Carmel Bosch Polart, principal
agitador del moviment, que havia presidit la Junta Local revolucionària, càrrec que
va legitimar en les eleccions municipals de desembre, i que repetiria a les eleccions de
1871. A aquest personatge, l’acompanyaran durant els anys de revolució democràtica
(1868-1870) i monarquia parlamentària d’Amadeu de Savoia (gener de 1871-febrer de
1873), altres individus ben significats: Francesc Bosch Polart -germà de l’alcalde-, Valerià
Bosch Martí -cosí germà de l’alcalde-, Joan Baptista Mestre i Joan Estarca Femenia. Una
novetat introduïda durant el regnat d’Amadeu de Savoia és la introducció d’un comité
de personatges notables del poble, amb la missió d’assessorar i fiscalitzar el funcionament
municipal de les sessions plenàries que, paradoxalment, es convoquen “al toque del
avemaría de la tarde”. El comité queda integrat per cognoms destacats com Miralles, Mestre,
Doménech, Cuquerella, Bosch, Lluzar, Gayà, etc. Proclamada la I República al febrer de
1873, l’anomenada Asamblea Municipal, formada per l’alcalde, un tinent, un síndic i cinc
regidors continuarà fiscalitzada per 18 veïns, en aquesta ocasió anomenats asociados –s’hi
incorporen nous actors en l’escenari polític local, com ara Agustí Cuquerella, manescal
originari de Gandia, Josep Marqués, Joaquim Miralles, Francesc Blasco, Josep Gavilà,
Vicent Doménech, Miquel Marco, Vicent Gil, Francesc Sapena, Joaquim Doménech,
Antoni Sendra i Francesc Iñareta-, no lligats, en la seua majoria, a les famílies de més
tradició del poble. El cens electoral de 1872, de caràcter universal masculí, el componen
705 persones. Joan Estarca Femenia, llaurador d’ofici i contribuent número setze del
poble, resultarà elegit el primer alcalde republicà de la història d’Ondara el 1873.
Amb el pronunciament del general Martínez Campos, que el 29 de desembre de
1874 restaura la monarquia a Espanya en la persona d’Alfonso XII, s’enceta un nou
sistema polític ideat per Cánovas del Castillo, la Restauració, on s’alternen en el poder els
partits conservador i liberal, aquest liderat per Sagasta, que havia ocupat alts càrrecs en el
Sexenni Revolucionari, abans d’acceptar el rei Borbó. Ondara és inclosa, electoralment,
en la circumscripció de Dénia-Callosa, d’acord amb una llei de 1878. Fins a tal punt
eren de populars els polítics citats, que un nadó abandonat i embolcallat en un cabàs
davant la porta de la casa de Pere Granel, al carrer Camino de Denia, va ser batejat amb el
pompós nom d’Enrique María Cánovas y Sagasta. El primer alcalde de la Restauració serà
precisament l’últim primer edil republicà, el liberal Agustí Vives -que repetiria el 1882-,
al qual substituïria un any més tard el conservador Lluís Bosch Bosch. D’altres liberals
(aleshores, el partit rebia la denominació de Constitucional) destacats d’aquests primers
anys són Josep Gayà, Pere Carrió, Josep Fornés, Josep Sánchez, Baptista Mestre, Josep
Iñareta, Josep Gayà, Josep Marqués, Roc Company, Maties Morell o Doménech Álvarez.
El caciquisme i el frau electoral, a través de la tècnica de l’encasillado, es converteixen en
els pilars que sustenten el nou sistema. Aquest es basa en l’atorgament de la confiança
reial al líder de l’oposició, una vegada dissolta la cambra, perquè organitze les eleccions
i confeccione la llista dels diputats que el govern recomana, per tal que siguen adscrits
als districtes pels quals han de ser proclamats. La transacció entre liberals i conservadors
garanteix, així, una majoria de diputats del partit governant i també una minoria
significativa de diputats de l’altre partit dinàstic, a més de les instruccions precises perquè
l’operació arribe fins a l’últim municipi de l’estat.
El control dels cacics conservadors Antonio Torres Orduña i Juan Sala Feliu en els
478

CAPITOL 8.indd 478

16/4/13 16:15:18

8. LA METAMORFOSI (SEGLE XIX)

districtes de Benissa i Pego, respectivament, és total. Els liberals, sense cacics destacats
a la comarca, però sí amb alguna figura, com l’advocat xabier Romualdo Català Català,
dominen el districte de Dénia fins 1890, amb l’anuència o la indiferència de Torres
Orduña. Alcaldes i regidors, membres de l’oligarquia local i amb interessos similars als
dels cacics presideixen les meses electorals i garanteixen el frau i el resultat que s’espera a
Alacant i Madrid pel partit en el poder. El liberal Laussat, amb sufragi universal 69, guanya
el 1876 a Ondara, un dels pocs llocs on ho féu.

Quadre a l’oli de Pasqual Martí Tormo(1899-1985), Trencacanelles, que representa l’edifici
que albergà l’Ajuntament d’Ondara i les escoles durant quasi tot el segle XIX, i un sector de la
plaça Major. Aquest edifici, amb una naia porticada, estava situat al costat sud-oest de la plaça i
romangué en peu fins ben entrat el segle XX, quan fou demolit, sent el seu últim ús el de cinema,
el Zamenoff.

Una de les martingales més practicades per manipular les eleccions municipals consistia
en la inhabilitació de càrrecs electes d’ajuntaments, a l’objecte de posar alcaldes addictes
i garantir l’accés al poder del partit de torn, com va succeir entre el 9 de març i 17
d’abril de 1879, quan se suspengueren els governs municipals conservadors per preparar
l’entrada del liberal Sagasta al poder el 1881, moment en què a Ondara fou suspesa la
corporació presidida per Antoni Bosch Martí, amb l’excusa de què els seus membres
no tenien la suficient capacitat de “discernimiento político” (‘Incapacitat de diferenciar
el bé del mal’, ‘Nomenament judicial que habilita una persona per a exercir un càrrec
determinat’). En 1882, 1884 i 1997 es va repetir la suspensió, ara de les corporacions
liberals, que eren majoria a la comarca, coincidint amb el retorn del conservador Cánovas
Leopoldo Laussat Christiernin (1838-1895), ric comerciant d’Alacant, amb propietats a la comarca, va ser diputat i senador, amb el suport dels Morand Bordehore de Dénia.
69
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al front del govern de Madrid. En 1901 es tornà a fer la mateixa jugada amb la corporació
presidida pel liberal Antoni Miralles Ferrando, que va ser comminada per les autoritats
provincials, aleshores en poder dels conservadors, a renunciar al poder municipal: “En
todos los pueblos del distrito de Denia se había recibido orden en este día para que se
presentarán en las casas de los alcaldes –òbviament, liberals-, en demanda de las varas de
mando; y dado el caso que no la entregásemos, respondimos que nos buscasen motivo
para encausarnos. Pues ya saben mi contestación, les dige, estaré firme en lo que me dirá
D. Antonio Torres que saben Uds. es mi gefe. Duró la entrevista cinco minutos y nos
despedimos muy amistosamente [Aquestes són paraules del propi alcalde]”. A ningú no
ha d’estranyar el poder omnímode de què disfrutava el líder conservador en el districte
electoral de Dénia fins la seua mort, esdevinguda el 1918, ni tampoc la influència i el
predicament que mantenia sobre l’alcalde liberal d’Ondara, fet bastant habitual en l’època.
La fidelitat dels polítics locals d’ambdós partits dinàstics envers el cacic de la Marina era
quasi total. Torres, advocat de professió i amb un gran patrimoni, fou alcalde de Benissa,
diputat provincial i diputat i senador a Madrid.
Una altra pràctica fraudulenta característica de la Restauració consistia a cremar les
paperetes de la votació, quan no interessava el resultat, abans de ser trameses a Alacant.
D’acord amb el testimoni oral de Serafina Fornali, que va viure a la placeta de Sant Antoni,
l’alcalde conservador Vicent Soler Durà (1898-99) intentà subornar el seu avi, oferint-li
faena de guarda rural a l’Ajuntament, a canvi de botar foc el contingut de les urnes la
nit mateix de l’escrutini, davant el temor de què guanyara el candidat liberal. Seguint el
relat de Serafina, l’intent de compra es va consumar i l’home cremà les paperetes, després
d’entrar a la Sala per una finestra en hores de foscor. El millor de tot va ser, però, quan la
seua muller va tenir notícia del tuacte l’endemà mateix, obligant-lo a renunciar al treball
promés per l’alcalde, en un gest d’honradesa admirable.
Excepte l’elecció de 1876, a partir de les eleccions a Corts de 1879, i fins el 1890
-comicis de 1881, 1884 i 1886-, que torna a haver-hi sufragi universal masculí, el vot
continua sent restringit als majors de 25 anys i amb una contribució superior a les 25
pts., és a dir, als propietaris i grans comerciants. En els comicis de novembre de 1879
torna a guanyar a Ondara el liberal Leopoldo Laussat, amb 84 vots, seguit del conservador
Gregorio Cruzada Villaamil, amb 80 –aquest va ser el vencedor en el total del districte
de Dénia-, i Lorenzo Fernández Muñoz, amb 2 vots, d’un total escrutat de 166 vàlids,
la qual cosa resulta indicativa de la força liberal en el nostre poble. La mesa electoral
estava presidida per l’alcalde, Antoni Bosch Martí, i comptava amb els interventors Joan
Ibáñez, Josep Bosch Martí, Antoni Mestre, Agustí Cuquerella Vives, Josep Durà i Pere
Carrió. En aquests comicis, el cens electoral estava integrat per 218 electors, 4 dels quals
ho eren per capacitats: Bernat Salazar Llodrà i Salvador Barberà Bertó, mestres sagnadors,
Enric Grustán Perelló, metge-cirurgià, i Josep Lluís Bosch Oliver, advocat i banquer.
Els electors ondarencs amb una major contribució eren Romuald Bosch Buigues (485
pts.), Antoni Bosch Martí (315), Josep Antoni Gil Mulet (275), Josep Iñareta Doménech
(254), Baptista Marí Miralles (243), Gregori Giner Aragonés (237), Josep Lluzar Pérez
(265), Vicent Carmel Bosch (225), Josep Ferrer Doménech i Tomàs Bosch Gavilà (208),
Francesc Blasco Mollet (199), Vicent Miralles Barber (198), Joaquim Bosch Martí (195),
Lluís Giner Aragonés (196), Antoni Serra Morell (184), Lluís Bosch Bosch (173), Vicent
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Soler Estela (168), Joan Morell Tamarit (164), Roc Company Mestre (159), Francesc
Josep Ferrando Ybars (151), Pasqual Martí Pastor (150), Vicent Morell Escortell (143),
Vicent Mestre Miralles (139), Joan Estarca Femenia (135), Baptista Mestre Doménech
(133), Josep Gavilà Sapena (130), Gaspar Gayà Faus (128), Josep Vives Ferrando (125),
Josep Gayà Faus (120), Josep Sánchez Gil (119), Tomàs Giner Aragonés (118), Jaume
Ferrando Gavilà (116), Agustí Cuquerella Vives i Manuel Morell Giner (115), Jaume
Lluzar Pérez (113), Ferran Grimalt Ferrer (111), Pau Mestre Ferrer (107) i Francesc
Bosch Llorens (101).
Els censos electorals per a diputats a Corts de 1886, 1888, 1889 i 1890 estaven integrats
per 219, 233, 246 i 249 electors, respectivament. Els liberals guanyaran les convocatòries
de 1881, 1886, 1887, 1893 i 1898, i els conservadors les de 1879, 1884, 1891, 1896
i 1899. En aquests últims comicis, la parròquia va celebrar una missa per l’ànima del
gran líder conservador, Cánovas del Castillo, que havia faltat, dispendi que va córrer a
càrrec de l’Ajuntament, aleshores conservador. En els comicis de 1899, celebrats el 29 de
desembre i guanyats pel conservador Antonio Torres Orduña, Ondara comptava amb
218 electors barons majors de 25 anys, contribuents amb un tribut superior a les 25 pts.
per la quota territorial o de 50 pts. per la industrial. En definitiva, una nova convocatòria
limitada als grans propietaris de terra i els majors comerciants. Contràriament a açò, els
requisits per participar en l’elecció dels diputats provincials eren més benignes, com es
pot comprovar amb les convocatòries dels anys 1882, 1886 i 1888, on el cos electoral
pràcticament doblava el nombre d’electors de les eleccions a Corts, amb 475, 506 i 506
electors, respectivament.
Com ja s’ha recalcat, l’alternança en el poder municipal dels dos principals partits
dinàstics, efectuada sempre d’esquenes als interessos dels ciutadans i sense la participació
d’aquests, era una altra característica del règim polític de la Restauració. El “Lleva’t tu,
que ara em toca a mi” arribà a situacions ben curioses. En l’última dècada del segle, el
torn entre alcaldes liberals i conservadors per presidir l’Ajuntament d’Ondara va ser el
següent:
1891-92: Francesc Iñareta Sánchez, liberal.
1892-93: Vicent Soler Estela, conservador.
1893-94: Francesc Iñareta Sánchez, liberal.
1894-95: Vicent Soler Estela, conservador.
1895-96: Francesc Iñareta Sánchez, liberal.
1896-97: Vicent Soler Durà, conservador.
1897-98: Lluís Eusebi Bosch Sánchez, liberal.
1898-99: Vicent Soler Durà, conservador.
1899-00: Antoni Miralles Ferrando, liberal.
Els dos personatges claus de la política local en els darrers anys del segle XIX van ser:
- Vicent Soler Durà (1861-1932), natural de Pamis, però resident a Ondara, al carrer
Roser, era el líder local indiscutible del Partit Conservador de Cànovas del Castillo en
l’última dècada del segle i en els primers anys del XX, succeïnt son pare, Vicent Soler
Estela, també alcalde pel Partit Conservador en els primers anys de la dècada dels noranta.
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Posseïa un notable patrimoni rústic al terme d’Ondara, sobretot a Pamis. Va morir de
diabetis insípida.
- Francesc Iñareta Sánchez (1843-1898), era fill de Josep Iñareta Doménech, el major
contribuent industrial en el Padró de 1841. Fins la seua mort, de pulmonia infecciosa,
liderava la facció liberal del poble, condició que va assumir Lluís Eusebi Bosch Sánchez,
germà del general Bosch. Residia a una casa de la plaça Major.
Junt a les quatre faccions de les grans famílies polítiques, la liberal i la conservadora,
a Ondara també existia un petit reducte antisistema, hereu de la I República: el diari
republicà-zorrillista El Progreso70, òrgan del Partit Republicà-Progressista, tenia 11
subscriptors a Ondara el 1884, i un altre diari republicà, El Radical 71, amb seu a Xàbia,
comptava amb corresponsal a Ondara el 1898.

Antonio Miralles Ferrando, alcalde del Partit Liberal.

Publicat a Xàbia, el dirigia Juan Bautista Català Gual, i tenia com a redactor en cap el seu fill J. B.
Català Gavilà, ambdós etiquetats com a burgesos liberals i anticlericals, malgrat els seus declarats
sentiments religiosos. Al novembre de 1884, el periòdic va publicar una carta oberta als subscriptors d’Ondara, pregant-los l’abonament de les subscripcions, amb l’amenaça de fer públic el nom
dels morosos. Al desembre del mateix any, es publica la carta d’un subscriptor d’Ondara, queixantse de no haver rebut els tres darrers exemplars del periòdic, responsabilitzant “a los conservadores,
que está visto no tienen respeto a nada ni a nadie”, qualificant el fet d’escandalós, per adherir-se
finalment “a la politica republicana -revolucionaria que su periodico propaga, y a su líder, exiliado
en Londres, el ilustre patricio Ruiz-Zorrilla.”
71
El seu director era J. B. Català Gavilà.
70
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El 1897, el Comité Liberal d’Ondara 72 estava format per:
President d’Honor: Excm. Sr. Práxedes Mateo Sagasta i Francisco de A. Pacheco, líders
estatal i provincial, respectivament.
President: Josep Lluís Bosch Oliver.
Vicepresident: Albert Miralles Ferrando.
Vocals: Antoni Bosch Oliver, Lluís Lluzar Bosch, Joaquim Miralles Piera, Baptista
Ferrando Pérez, Vicent Sendra Doménech, Jaume Ferrando Pérez, Baptista Tormo Soler,
Pau Doménech Sánchez, Jaume Pérez Frasés, Vicent Cuesta Fornés i Jaume Sapena
Ferrando.
Secretari: Pau Portolés Gayà.
Relacionem, a continuació, el nom d’un bon nombre de càrrecs electes integrants dels
ajuntaments d’Ondara al llarg del segle XIX:
1. Ajuntaments absolutistes (1800-1807)
1800
Jaume Morell
Josep Gayà
Josep Pastor

1801
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

1802
Roc Mestre
Baptista Doménech
Baptista Giner

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

72

Josep Lluzar
Maties Ferrando
Alexandre Soldevila
Josep Iñareta
Vicent Mestre

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Diputat del comú
Síndic personer

1805
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Diputat del comú

1806
Maties Ferrando
Jaume Company
Josep Pastor
Manuel Barber

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

1803

1804
Pere Pérez
Josep Iñareta
F. Llorenç Lluzar
Josep Pastor

Pasqual Pastor
Jaume Company
Jaume Pérez

Francesc Barber
Alexandre Soldevila
Antoni Sendra
Baptista Vives
Vicent Mestre

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Diputat del comú
Síndic personer

1807
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Diputat del comú

Jaume Gavilà
Josep Pastor
Manuel Barber
Alexandre Soldevila

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Diputat del comú

897, 3/10. El Liberal, n. 4, AMD.
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Alexandre Soldevila
Diputat del comú Josep Iñareta
Crisòstom Bosch Miralles Síndic personer

Síndic personer

2. Ajuntaments durant la Guerra del Francés (1808-1811)
1808
Pasqual Pastor
Crisòstom Bosch Miralles
Antoni Gil
Baptista Vives

1809
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Síndic personer

Roc Mestre
Jaume Soler
Francesc Giner
Antoni Gil
Josep Marí

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Síndic Procur. Gral.
Diputat del comú

Ramon Miralles

Diputat del comú

Pere Pérez

1810
Francesc Lluís Bosch
Josep Sánchez
Tomàs Gadea
Francesc Giner
Josep Vives

Síndic personer

1811
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Diputat del comú
Síndic personer

Manuel Barber
Tomàs Gadea
Francesc Giner
Josep Vives

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Síndic personer

3. Ajuntaments sota dominació francesa (1812-1813)
1812
Llorenç Lluzar
Francesc Lluís Bosch
Antoni Gil

1813
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

Francesc Giner
Vicent Peris
Pere Bolufer
Francesc Lluís Bosch

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Regidor regent d’alcalde

4.- Ajuntaments absolutistes. Regnat de Ferran VII (1814-1820)
1814
Pasqual Pastor
D. Antoni Gil
Josep Iñareta

1815
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

1816
Mateu Gavilà
Francesc Lluís Bosch

Josep Pastor
Pere Sendra
Josep Iñareta
Josep Sánchez

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Diputat del comú

1817
Alcalde ordinari
Regidor major

Diego Grustán

Síndic procurador gral.
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Antoni Gil
Baptista Bolufer

Regidor menor
Diputat del comú

1818
Antoni Sendra

Regidor major

5. Ajuntaments constitucionals del Trienni Liberal (1820-1823)
1821
Josep Sapena

1823
Alcalde constitucional

Joan Doménech

Alcalde constitucional

6. Ajuntaments absolutistes: la Dècada Ominosa i el regnat de Ferran VII (18231833)
1824

1825

Gaspar Gayà

Alcalde ordinari

1826
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

1828

Joan Baptista Mestre
Baptista Bolufer
Baptista Faus

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

1829
Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

Gaspar Giner
Josep Gayà
Benet Bolufer
Benet Peris
Joaquim Vives
Josep Ignasi Peris
Francesc Vives

1830
Josep Sapena
Joaquim Sendra
Ramon Miralles
Joaquim Giner
Francesc Vicens
Pere Gil

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor

1827

Francesc Lluís Bosch
Maties Ferrando
Tomàs Gadea

Joan Estarca
Pere Marí
Pere Gil

Francesc Giner Martí
Francesc Giner Pastor
Pere Marí

Alcalde ordinari
Regidor major
Regidor menor
Diputat del comú
Diputat del comú
Síndic procurador gral.
Síndic personer

1831
Alcalde ordinari
Regidor
Regidor
Diputat del comú
Diputat del comú
Síndic procurador gral.

Josep Sapena
Joaquim Sendra
Ramon Miralles
Joaquim Giner
Francesc Vicens
Pere Gil

Alcalde ordinari
Regidor
Regidor
Diputat del comú
Diputat del comú
Síndic procurador gral.
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Francesc Vicent Giner Síndic procurador gral.
Pere Gil
Síndic personer

Francesc Vicent Giner
Pere Gil

1832

Síndic procurador gral.
Síndic personer

1833

Josep Sánchez
Josep Bolufer
Blas Barber
Francesc Vicens Giner
Jaume Gavilà
Ramon Portolés
Pere Antoni Serra

Alcalde ordinari
Regidor
Regidor
Diputat del comú
Diputat del comú
Síndic procurador gral.
Síndic personer

Gaspar Giner
Jaume Sapena
Jaume Gavilà
Jaume Vicent Gavilà
Ignasi Gasent
Francesc J. Ferrando
Jaume Antoni Gavilà

Alcalde ordinari
Regidor
Regidor
Diputat del comú
Diputat del comú
Síndic procurador gral.
Síndic personer

7. Ajuntaments liberals moderats i progressistes. Regència de Maria Cristina i
regnat d’Isabel II (1834-1868)
1834
Trinitari Mª Grustán
Ramon Miralles
Jaume Barber
Ignasi Gasent
Sebastià Peretó
Francesc Company
Pere Pérez

1835
Alcalde ordinari
Regidor
Regidor
Diputat del comú
Diputat del comú
Síndic procurador gral.
Síndic personer

1836
Gregori Giner
Baptista Mestre Miralles
Gaspar Gayà Riera
Josep Bolufer
Esteve Miralles Sala
Josep I. Lluzar Mestre

1841

Alcalde ordinari
Regidor
Regidor
Diputat del comú
Diputat del comú
Síndic procurador gral.
Síndic personer

1837
Alcalde constitucional
Tinent d’alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Síndic del comú

1838
Francesc Josep Ferrando
Jaume Miralles
Josep Bolufer
Blai Barber
Antoni Vicens

Trinitari Mª Grustán
Ramon Miralles
Jaume Barber
Ignasi Gasent
Sebastià Peretó
Francesc Company
Pere Pérez

Jaume Antoni Gavilà
Jaume Miralles
Josep Sendra
Josep Bolufer
Francesc Vives
Vicent Carmel Bosch

Alcalde constitucional
Tinent d’alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Síndic del comú

1840
Alcalde ordinari
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Gaspar Giner

Alcalde

1844
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gral.

Vicent Carmel Bosch
Baptista Doménech
Ambrosi Company

Alcalde constitucional
Regidor
Regidor

1845

ral.

r gral.

Romuald Bosch Boigues
Joaquim Sendra
Ramon Portolés
Joaquim Sendra
Vicent Mestre

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Alcalde
Tinent d’alcalde

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

1852-53

Esteve Miralles Sala
Josep Mestre
Pere Gil
Josep Sendra
Pere Pérez
Ignasi Gasent

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Joan Baptista Mestre
Vicent Mestre
Lluís Bosch Martí
Josep Sendra
Ignasi Gasent
Lluís Ferrandis
Pere Pérez

Alcalde constitucional
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

1854
Alcalde
Regidor
Regidor síndic
Regidor
Regidor

1855
Joan Baptista Mestre
Joan Baptista Doménech
Pere Antoni Serra
Ferran Ferrandis
Vicent Marí

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

1850-51

nal

Romuald Bosch Boigues
Josep Doménech
Lluís Ferrandis
Joan Baptista Mestre
Vicent Mestre

Josep Antoni Mestre
Esteve Miralles Sala
Pere Gil
Joan Bta. Faus
Pere Pérez

1848

1849
Esteve Miralles Sala
Josep Mestre
Pere Gil
Josep Sendra
Pere Pérez
Ignasi Gasent

Alcalde

1846

1847
Josep Antoni Mestre
Esteve Miralles Sala

Josep Antoni Mestre

Antoni Fornés

Alcalde

1856
Alcalde
Regidor primer
Regidor síndic
Regidor
Regidor

Antoni Bosch Martí
Joan Baptista Mestre

Alcalde
Alcalde
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Josep Dalmau

Regidor

1862
Josep Lluzar Pérez

Robert Miralles

1863-64
Alcalde

Jaume Lluzar Pérez
Josep Lluzar Pérez

1864-65
Joaquim Bosch Martí

1866
Alcalde

1867
Francesc Josep Ferrando
Vicent Morell
Josep Gavilà
Tomàs Giner Aragonés

Alcalde
Regidor síndic

Francesc Josep Ferrando
Tomàs Giner Aragonés
Jaume Lluzar Pérez

Alcalde
Alcalde
Regidor Síndic

1868
Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
Regidor síndic
Alcalde eventual

Tomàs Giner Aragonés
Vicent Morell
Vicente Morell
Lluís Giner
Josep Gavilà
Josep Ferrer
Ferran Ferrandis
Lluís Mas
Gaspar Gayà

Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
Regidor síndic
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

8. Ajuntaments del Sexenni Revolucionari. Regnat d’Amadeu de Savoia i I
República (1868-1874)
1868-1869
Carmel Bosch Sánchez
Valerià Bosch Martí
Joan Baptista Mestre
Joaquim Doménech
Joan Barber
Salvador Roig
Vicent Marí
Ferran Ferrandis

1870
Alcalde popular
Regidor interventor
Regidor
regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

1871
Carmel Bosch Sánchez
Valerià Bosch Martí

Valerià Bosch Martí
Joan Barber
Joaquim Doménech
Francesc Bosch Polart
Baptista Gayà
Joan Estarca Femenia
Jaume Ferrando
Agustí Vives

Alcalde
Regidor interventor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor síndic
Regidor
Regidor

1872
Alcalde popular
Regidor síndic

Joan Estarca Femenia
Joan Baptista Mestre
Josep Durà
Joaquim Doménech

Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
Regidor
Regidor
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Salvador Roig
Ferran Ferrandis
Baptista Frasés

1873

Regidor
Regidor
Regidor

1874

Joan Estarca Femenia
Joan Baptista Mestre
Josep Durà
Joaquim Doménech
Salvador Roig
Ferran Ferrandis
Baptista Frasés
Joan Barber

Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor síndic

Agustí Vives
Francec Doménech
Lluís Gasent
Josep Igorra
Josep Sánchez
Gabriel Gayà

Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
Regidor síndic
Regidor
Regidor
Regidor

9. Ajuntaments de la Restauració. Regnat d’Alfons XII i Regència de Maria
Cristina (1875-1900)
1875
Agustí Vives
Josep Sánchez
Lluís Gasent
Josep Igorra
Gabriel Gayà
Maties Morell

1876
Alcalde
2on. Tinent d’alcalde
Regidor síndic
Regidor
Regidor
Regidor

1879
Antoni Bosch Martí

Alcalde
1er. tinent d’alcalde
Regidor síndic
Regidor
Regidor

1882
Alcalde

1885
Josep Lluís Bosch Oliver

Agustí Vives

Alcalde

1886
Alcalde

1887
Antoni Fornés Ballester

Lluís Bosch Bosch
Doménec Bosc Llorens
Pere Pérez
Francesc Grustán
Josep Sapena

Crisòstom Bosch Bosch
Josep Gómez Alcaraz

Alcalde
Regidor

1888-89
Alcalde

1889-90
Ll. Eusebi Bosch Sánchez Alcalde
Lluís Lluzar Bosch
Regidor

Crisòstom Bosch Bosch

Alcalde

1890-91
Josep Iñareta Sánchez
Josep Sánchez Barber

Alcalde
Regidor interventor
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Daniel Bosch

Regidor

1891-92
Francesc Iñareta Sánchez
Josep Sánchez Barber
Baptista Mestre
Antoni Gayà
Antoni Mestre
Bernat Vives

Alcalde
Regidor interventor
Regidor síndic
Regidor
Regidor
Regidor

Alcalde
Regidor
Regidor

Vicent Soler Estela
Agustí Cuquerella
Josep Gavilà
Joan Estarca
Pere Granel
Antoni Mestre
Antoni Gayà
Josep Fornés
Manuel Mestre
Sebastià Ferrandis
Salvador Jiménez

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Vicent Soler Estela
Gaspar Estarca Gayà
Josep Estarca Gayà
Maties Morell Tamarit

Alcalde
Regidor
Regidor
Alcalde

1896-97
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

1897-98
Ll. Eusebi Bosch Sánchez
Baptista Vives
Baptista Mestre
Francesc Lluzar
Francesc Gil
Baptista Sánchez

Regidor

1894-95

1895-96
Francesc Iñareta Sánchez
Ll. Eusebi Bosch Sánchez
Baptista Mestre
Baptista Vives
Baptista Sánchez
Francsc Lluzar
Francesc Gil
Gaspar Gayà Faus
Josep Ygorra
Francesc Company

Pasqual Soler

1892-93

1893-94
Francesc Iñareta Sánchez
Josep Sánchez Barber
Pasqual Soler

Robert Miralles

Vicent Soler Durà

Alcalde

Josep Ferrando
Dionisi Bosch Gavilà

Regidor
Regidor

1898-99
Alcalde
Regidor síndic
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Vicent Soler Durà
Josep Ferrando
Dionisi Bosch Gavilà
Josep Durà

Alcalde
Reg. Interventor
Reg. Comptador
Reg. Dipositari
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1899-1900
Antoni Miralles Ferrando
Josep Ygorra
Josep Gómez Alcaraz
Francesc Martínez Iñareta
Romuald Bosch Piera
Albert Miralles Ferrando
Leopold Iñareta Cuquer.
Remigi Izquierdo
Baptista Sánchez
Josep Sánchez Barber
Baptista Mestre
Francesc Bosch

Alcalde
2on. alcalde
3er. alcalde
Regidor síndic
Regidor d’Hisenda
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Vive la France?
La invasió de les terres peninsulars per l’exèrcit napoleònic el 1808, dóna inici a la
coneguda com Guerra del Francés. Amb les veredes 73 conservades del període 1807-13,
hem pogut retratar el clima que es vivia a Ondara, un poble que solament fou escenari
de la lluita per l’expulsió dels francesos en les darreres dates del conflicte, en el bienni
1812-13.
Així, en l’any 1807 l’Ajuntament és informat de “el plan que se tramaba (pel príncep i
futur rei, Ferran VII) en el mismo Palacio del Rey contra la Real persona de su Majestad
(Carles IV), y que a ruegos de la Reyna perdonó el Rey a su Hijo.”
Els primers mesos de 1808 s’enceten amb diferents esdeveniments: s’estrena un nou
monarca borbó (“el Sor. Dn. Fernando septimo es Rey de España y que el Infante D.
Antonio partio de Madrid para Bayona”); s’hi crea la Partida de Vecinos Honrados, d’edats
compreses entre els 16 i els 40 anys, una milícia ciutadana organitzada per la noblesa
i els notables locals, amb el propòsit de venjar el “agravio sufrido por la familia real”,
pressionada a abdicar i cedir la corona espanyola a Napoleó per al seu germà Josep; els
veïns són obligats a presentar armes davant l’Ajuntament i animats a allistar-se per marxar
al front, motiu pel que es rebaixa, en primera instància, a mitja polzada i, després, a una
polzada (1/12 d’un peu) l’alçada mínima dels mossos que han d’incorporar-se a l’exèrcit;
l’Ajuntament és requerit a col.laborar en l’avituallament de blat, dacsa i arròs a les tropes,
i a transportar pa a la guarnició concentrada a Mislata; l’Ajuntament compra pells noves
per al tambor de la vila; l’església fa pregàries per assegurar l’èxit militar contra la invasió
francesa, etc. Al juliol se suprimeix la Junta de Govern d’Ondara, quedant subordinada
a la Junta del Partit, amb seu a Dénia; s’hi embarguen els béns dels francesos i es donen
normes per evitar-ne les represàlies; es restitueix el sistema del garrot vil i la forca per a
les penes de mort, que es consumen a Dénia, i fracassa la campanya dirigida pel general
francés Moncey per prendre i controlar el Regne de València en la segona quinzena del
Ordres i comunicacions que rebien les autoritats locals de la superioritat, situada a Dénia. Aquesta informació pot ser consultada en l’Arxiu Municipal de Dénia.

73
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mes de juny.
A la gravetat de la situació dinàstica i políticomilitar s’hi afegia la que provocaven les
accions dels roders a la comarca. El grau d’inseguretat era tan alt [pels robatoris d’aquests
bandolers a la contornada] que el 14 de febrer de 1808, el justícia i l’Ajuntament d’Ondara
es dirigien a la Sala del crim per expressar les circumstàncies estremadament compromeses
que es vivien al partit i la impotència amb què vivien aquest fenomen 74:
[…] a cuya fuerza no hay resistencia en los vecindarios, y que si la hicieren seguramente
había de irritarles y ensagrentarles más; […] pudiendo decir que todos, y cada uno de
estos habitantes cree, que mientras no se saquean sus casas, es un favor, y un préstamo que
le hacen tanto forajidos de sus mismos bienes, y aún se extrañan que partida de veinte y
más hombres armados de todas armas, e instrumentos se incitan en cometer los lances de
noche, cuando ni aún de día pudiera oponérseles resistencia, careciendo de tropa, fusileros
ni dependientes. […]

Al llarg de 1809, i amb una lògica de guerra, es commina a les persones benestants del
marquesat a fer donatius per ajudar a fortificar la Plasa y fortaleza de Dénia; als justícies
municipals se’ls exhorta perquè procedisquen a la venda dels béns francesos; als veïns
dels pobles se’ls demana que delaten els francesos que facen proclames, i que organitzen
guerrilles locals; que no es facilite alberg ni s’auxilie cap soldat, oficial o general francés, i que
ancians, dones i xiquets lliuren a les guerrilles les armes de foc disponibles. Es reglamenta,
a més, l’embargament i el segrest dels béns dels francesos transeünts; als carreters se’ls
prohibeix transportar vitualles a l’enemic; als llauradors, que cedisquen la meitat de carros
i bèsties de què disposen per a serveis i auxilis militars; es fa pública la signatura de pau
amb la Gran Bretanya, pel conflicte que havia esclatat el 1805; l’Ajuntament costeja el
transport de 8 arroves de metralla a València; finalment, s’ordena a la guerrilla armada
del poble, comandada per D. Diego Grustán, el qual es fa acompanyar de Pere Pérez, en
qualitat de sergent primer, i de Blai Gil, com a cap primer, a dirigir-se urgentment a San
Felipe (Xàtiva) per socórrer aquesta ciutat davant els atacs napoleònics.
El 1810 es rep notícia de què les tropes franceses del general Suchet es dirigeixen
a València amb la intenció de prendre la capital del Regne, campanya que ocuparà la
primavera i l’estiu d’aqueix any; altrament, la Junta Central enceta el procés per elegir
diputats a les Corts constituïdes a Cadis; Josep Vives, síndic personer, es desplaça a Dénia
per intervindre en l’elecció d’un dels dèsset diputats a Corts Generals que li corresponen
al Regne; com a mesura de gràcia, s’indulten els desertors; es demana als veïns que ajuden
l’exèrcit amb vitualles i aporten almoines a les dones dels milicians i guerrillers pobres;
s’ordena als soldats que es troben fruint de llicència, que s’incorporen immediatament, i
als milicians i guerrillers armats, que es dirigisquen als punts de penetració de les forces
enemigues; es prenen mesures per garantir el subministre de pa al poble, així com per
assegurar la part del delme pertanyent a l’estat; s’estableix una contribució extraordinària
de guerra i, per últim, es donen instruccions per capturar els lladres que actuen per l’horta
de Gandia, i que s’informe dels francesos que no han fugit.
El 1811 es reben ordes per armar la població civil, enviar a València tot el blat, farina i
74

AMD, Governació 418, Veredes 29, Vereda de 28 d’abril de 1808.
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civada procedent del delme i dels drets dominicals, i fer pregàries públiques per la victòria
de les tropes espanyoles al castell de Figueres; la parròquia emprén una campanya de
recollida d’almoines per a sufragar la campanya del front d’Aragó i es confisquen béns als
partidaris dels francesos; els agricultors aporten un desé de la collita com a contribució
de guerra; es prohibeix l’extracció de cereals i garrofes fora del Regne i l’enviament
d’una remesa de garrofes al front. A les darreries de l’estiu, davant l’imminent atac de
Suchet, que dirigeix la segona i definitiva campanya contra les nostres terres, s’ordena a les
guerrilles d’eixir a socórrer Almenara i la seua posterior retirada als pobles de procedència
per preparar la defensa, quan cau aquesta a mans dels francesos; s’acorda enviar blat,
farina i gallines a Gandia per auxiliar els soldats que la protegeixen, i que s’executen els
desertors. A finals d’any, es remeten llits a Dénia per a la tropa, així com la mitat de la
collita de figues en poder dels arrendataris dels drets senyorials de cada poble.
En els primers mesos de 1812, el mariscal Suchet conquista València. Dénia cau sense
resistència el 19 de gener de 1812, sent ocupada pels francesos fins el final de la contesa;
en els dies subsegüents van caient la resta de municipis de la comarca, entre ells, Ondara,
amb una actitud de col.laboració forçosa cap a les tropes invasores, com posa de manifest
el següent testimoni: “Algunos pueblos de la Marina niegan el abrigo y el sustento a
nuestras tropas, mientras el terror y la desesperación sacan a las puertas de las casas los
socorros para los franceses”. En eixe sentit, amb la intenció d’evitar els comportaments
abusius dels soldats francesos, les autoritats del nostre poble envien tres cànters de vi i un
d’aiguardent, unes dotzenes d’ous i racions de carn, a mena d’amistós present, a les tropes
napoleòniques aquarterades a Dénia, per un valor de 1.700 rals. El clima d’inseguretat a
la comarca és notable 75:
“Dia 8 Febrero sabado se fueron de Denia 100 soldados y dos oficiales a buscar una gavilla
de ladrones de 27 hombres que havian robado en Pedreguer à Bautista Barber, en Ondara
al Retor, Beniarbeig, y à Pamis llegaron a media noche y à la casa que querian robar en la
calle echavan muchos tiros continuos y mientras tanto hacian abrir ò rompian las puertas
y hacian sacar el dinero al dueño de la casa amenazandole con la muerte. Llegaron los
soldados a Pedreguer y prendieron 3 ladrones de la gavilla [...] Miércoles 19 de febrero,
a los 3 presos les tiraron 6 fusilazos dos à cada uno […] el uno era de Ondara, Jph Serra,
marido de Mª Angela Sancho [Dies més tard queien tres membres més de la cuadrilla, els
ondarencs Josep Rovira i Bartomeu Ximeno; tots tres eren ajusticiats al camp de Rosa Pla
de Dénia el el 19 de febrer].”

Per altra banda, alcaldes, rectors i ciutadans notables són retinguts per forçar i facilitar
les extorsions en metàl.lic i en espècie dels pobles de la demarcació:
“Dia 23 de Abril de 1812 trajeron presos [entre altres] a otro capellan de Ondara,
procurador de Francisco Bosch ò de la Viuda, por las raciones.”
“Dia 10 de Mayo trajeron presos al Alcalde de Ondara, Lorenzo Llusar, y al Apotecario,
PALAU DIEGO, Mossén Francisco, “El Llobarro, Anales de Denia y su comarca”, Ed. Marina
Alta. Pedreguer, 1983, ps. 141-142. Tots els testimonis escrits referents a Ondara que segueixen,
on no es cita la font, pertanyen igualment a aquest autor i podent ser localitzats en les pàgines 147,
148, 149-150, 157, 162, 168, 169, 169, 169, 170, 170, 171, 173, 173, 176, 176, 178, 191, 198,
180, 198, 192-193 i 209.
75
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porque no habian cumplido con las raciones, y les sacaron el dia 11 una vez cumplidas.”
“Dia 6 de Junio se llevaron de Ondara à Florencia Llorens porque no estava el Doctor
Jaime Mur, su marido, y uno que habia sido religioso de Ondara pudo lograr el que viniese
por ella, y salio fiador por su marido hasta que viniese.”
“Dia 6 de Agosto a cosa de las 4 de la mañana una partida con un capitan pasó por Ondara
y se llevaron à Felix Rodríguez, Escribano, y mientras esperavan que le trajesen de una
casa de campo que estava, le saquearon la casa haviendo echado à tierra las puertas, de alli
pasaron à Pamis à buscar à uno que havia sido alcalde el año 1811 y no lo encontraron, de
alli pasaron à Alvergel y se llevaron à Manuel Rodríguez, padre del Escribano de Ondara.”
“Dia 20 de Octubre trajeron al Dr. Mur y Luis Bosch de Ondara, presos al castillo por
atrasos de raciones.”

La Marina Alta sofrirà les obligacions inherents a la presència d’un exèrcit estranger
entre els anys 1812 i 1813. El 25 de gener i el 4 de febrer de 1812, per motiu de les obres
que es fan al castell de Dénia, Ondara aporta 9 peons, 3 carros i 76 rals de velló; Pamis ho
fa amb 2 peons, 1 carro i 10 rals de velló. Per a l’alimentació dels oficials francesos instal.
lats a Dénia, Ondara envia el 2 de febrer 2 lliures d’oli, 1 lliura de cansalada, gallines,
18 ous i 12 unces de mantega de porc; Pamis col.labora amb 2 lliures d’oli, 18 ous i 12
unces de mantega de porc. El 4 de març, per a pagar les obres de l’Hospital General
i les curenyes dels canons del castell de Dénia, Ondara contribueix amb 138 rals de
velló i Pamis amb 16. A partir del 10 de març, i amb caràcter mensual, Ondara i Pamis
contribueixen amb 10 i 2 lliures d’oli, respectivament, per alimentar els fanals de la tropa.
Durant els primers cinc mesos de 1813, els subministres exigits pel contingent francés a
l’Ajuntament d’Ondara sumen 849 rals, als quals n’hem d’afegir 1.050 més per costejar la
campanya de recuperació de la plaça militar de Denia, prevista per a l’estiu. El contrapunt
a l’hegemonia militar francesa a la comarca la dóna una partida guerrillera, que actua al
llarg de 1812 i 1813 en pobles com Ondara, Pedreguer i Beniarbeig, robant a propietaris
i a algun rector acusats de col.laborar amb l’enemic:
“Dia 8 de Mayo de 1813 la compañía que estava en Ondara dias hace en el Convento
de los Mínimos alojada y venia a Denia por raciones cada dos dias salió à buscar a los
guerrileros que estavan por Gata, Xabea, Salón y Benisa, los hicieron volver a Ondara con
algunos muertos y heridos.”
“Dia 17 de Mayo de 1813 salieron los soldados de Ondara à buscar los guerrilleros y estos
los hicieron bolver.”
“Dia 18 fueron los soldados franceses de Gandia, Ondara y Denia à Pego, que havia
300 guerrilleros, huvo mucho fuego, dijeron que mataron 18 soldados franceses y 3 ò 4
guerrilleros y estos huyeron.” Aquest episodi també és narrat en La Gazeta de Sevilla, 1-61813, ondara cat.
“Dia 27 fueron los soldados franceses de Denia, Ondara y Gandia à Calpe en donde havia
300 o 400 guerrilleros y al llegar mataron dentro de Calpe por las aspilleras de las murallas
muchos soldados, un Capitan y 2 Sargentos.”
“Dia 31 fueron a Calpe unos 400 soldados franceses que havian arreplegado de Valencia,
Gandia, Ondara y Denia […] y los de dentro de Calpe salieron y los acometieron y mataron
mucha gente de à pie y à caballo.”

Serà, però, a partir de juny de 1813 quan canvien les tornes, gràcies a l’acció combinada
de la guerrilla i les tropes regulars espanyoles dels regiments de Carmona i Amèrica.
La recuperació d’Ondara té lloc el 9 de juny: “En aquella noche se fueron los soldados
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[francesos] de Ondara à Gandia y juntos con estos se fueron todos a Cullera”, centralitzant
durant els pròxims mesos la logística i la presa de decisions en les operacions d’assetjament
de Dénia per terra i mar:
“El 15 de Junio ocho guerrilleros se llevaron los 160 borregos [robats als francesos] que
estavan en el Saladar a Ondara.”
“Mentre quatre d’ells anaven desarmats al davant, altres quatre eren al darrere per fe rla
cobertura amb vuit fusells. Quan els francesos se’n van adonar i van prentendre d’evitarho amb la participació dels soldats, eixien uns dos-cents guerrillers per sorprendre’ls per
l’esquena. La guerrilla, a la fi, s’enduia els animals a Ondara 76.
Amb l’acció anterior, començava el setge de Dénia. Clement Durà, cap de la partida de
Xaló, contava des d’Ondara que: “[…] juntamente con la partida de Francisco Siscar,
tuvimos ambos el honor de rechazar al enemigo que volvía a esta ciudad siendo uno de sus
individuos el que hirió al comisario de guerra […]” 77 .
“El dia 24 de Junio el Vicario Mossén Joseph Pla fue à Ondara y trajo por grande fervor 4
arrovas de pan para las Monjas con permiso del Gral Comandante de guerrilla.”
“El dia 29 de Junio havian mandado los guerrilleros, pena de la vida, no llevasen nada de
hortaliza à Denia que la lleven à Ondara.”
“A l’acabament de juny de 1813, havien eixit des d’Alacant les companyies de granaders
i caçadors del Regiment d’Infanteria d’Amèrica. Les tropes el II Exèrcit, acampades a
Ondara, també rebien el suport d’almenys sis mil soldats que desembarcaven el 9 d’agost
a les costes denieres” 78.
“El dia 15 de Julio todo el tribunal de policia se escapo à Ondara en donde los pusieron
presos y los llevaron à Valencia.”
“El dia 16 de Julio se fue Manuel Barruti à Ondara y tomó las armas con los guerrilleros y
se pasaron soldados mas de los franceses.”
“Dia 18 de Julio llego el referido Capitan Parlamentario, que venia de Ondara, y hiva a
Denia à comer con el Comandante [francés] como se lo havia ofrecido el dia antes.”
Alguns dels roders que assaltaven les propietats del poble de la rodalia procedien de
les guerriles de Català i d’Ivars. Als primers dies de setembre i des d’Ondara, Diego de
Entrena, comandant del setge de Dénia, informava tots els pobles de la demarcació que:
[…] cualquier individuo de las partidas de guerrillas de Català, o Ivars que se presente en
ellos sin pasaporte firmado por mí sea desarmado, y conducido a esa cárcel de Ondara para
darle el destino correspondiente […].” 79
“Dia 21 de Septiembre […] no havia que comer y casi todas las casas [de Dénia] estavan
desiertas y saqueadas dos ó tres veces por nuestros amigos los soldados de América, grandes
ladrones; algunos venian por la mañana y se volvían a Ondara ò à las casitas de campo
donde estavan.”
“Dia 2 de Noviembre se llevaron a Ondara presos [francesos o acusats de col.laboracionisme]
hasta que se entreguen los [francesos] del castillo, à Mossén Pedro Torner, el Dr. Antonio
Gavilá, Ambrosio Bordehore, Bautista Ferrando, Miguel Lostalot, Pedro Barberin...”

MARTÍNEZ i ARCOS, Manel, La senda dels lladres, Bandolerisme als voltants de la serra de Mostalla (1806-1839), PUV, p. 57. Arxiu Històric de Gandia, AB-238, 13 de juny de 1813.
77
Ibidem, p. 58, Arxiu Històric de Gandia, AB-238, 23 de juny de 1813.
78
Ibidem, p. 62.
79
Ibidem, p. 59, Arxiu Històric de Dénia, Governació 420, Veredes 31, Vereda tripartida de 4 de
setembre de 1813.
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Les dificultats lògiques de la contesa no van ser obstacle perquè s’hi celebraren festes i
es deposaren les armes durant alguns dies:
“Dia 24 de julio los guerrilleros estavan en las fiestas [de Sant Jaume i Santa Anna] de
Ondara [...] Dia 26 los guerrilleros de Ondara en fiestas.”
“Dia 28 de Octubre se fueron todos los Oficiales [del setge de Dénia] a la Feria de
Ondara.”

Els registres parroquials dels mesos d’agost i setembre recullen profusament diferents
testimonis d’un número important de veïns de Dénia que s’instal.len a Ondara, fugint del
camp de batalla en què s’havia convertit la capital del marquesat:
“…se vino a esta [Ondara] para librarse de los trabajos del sitio de Denia, ocupada por los
franceses.”
“…hallada al presente en esta villa, por fuga de los enemigos, de Denia.”
“Miguel Císcar, enterrado el guerrillero de la partida de Juan Ybars, que se halla en el sitio
de Denia, en donde fue muerto por los franceses.”
“…murió en una casa de campo, donde se hallaban sus padres, por el sitio de Denia, y fue
conducido a esta Parroquia por ser la más inmediata.”

Menció especial mereix un succeït que té com a protagonista l’ondarenc Joan Montaner,
i que és relatat per Palau Diego en el seu dietari:
“Dia 1 de Octubre de 1813, Juan Montaner dijo en Ondara que los franceses havian
hecho subir al castillo à todos los que se havian quedado en Denia y los degollaron à todos,
hombres y mugeres y niños, y era mentira, porque no podia saber él nada y luego fue à
Ondara Joseph Balandó, que se havia tirado por la muralla y dijo que no havia tal cosa, que
todo eran pronosticos y calendarios de Juan Montaner. Cuando entraron los españoles en
Denia [el 6 de desembre] dijo Juan Montaner en Ondara que havian degollado à todos y
fue pronostico y calendario como el antecedente de un hombre que dice lo que no sabe ó
no sabe lo que se dice.”

Amb l’eixida dels francesos d’Ondara i la consegüent desaparició de les càrregues que
suportaven els seus veïns –el més impotant, el manteniment de la tropa-, es va recuperar la
normalitat demogràfica: els 48 naixements de 1813 s’eleven a 72 el 1814, la xifra més alta
d’eixe tram de segle. Finalment, el 6 de desembre capitula la guarnició francesa de Dénia
i la totalitat de la comarca queda alliberada.
De l’estada dels francesos a Ondara han quedat alguns records i succeïts transmesos
oralment per Pasqual Martí, Trencacanelles, com la recepció dispensada pels ondarencs a
les tropes franceses, vessant oli bullint des dels balcons i les finestres sobre el destacament
napoleònic, quan aquest va fer la seua entrada pels carrers del poble; el del soldat francés
ferit greument, després de ser llançat a l’Alberca pel frare mínim Carrió, de sobrenom
Monitenemos, fart de les burles d’aquell i encés perquè els francesos havien pres possessió
del convent, destinant-lo a Hospital militar; o l’incident ocorregut en una taverna, on un
irritat veí va destrossar una guitarra sobre el cap d’un soldat francés, en resposta a la cançó
irònica que recitava el gavatxo sobre les facilitats trobades per les tropes napoleòniques en
la invasió, a la qual cosa va replicar el veí del poble, que: “Si cantant vàreu entrar ací, d’ací
eixiriu així…”. Un fet luctuós i documentat és la bàrbara destrucció de la major part de
l’històric arxiu municipal a mans dels francesos.
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Per últim, cal fer esment de la participació de professionals del poble en les obres de
reconstrucció de diferents edificis de Dénia, danyats durant el conflicte: “Lunes 13 de
Mayo de 1816, se empezaron à hacer los andamios para la composición de la Iglesia,
Joseph Sapena y Diego de Ondara, Maestro Albañil, era el Director de la obra, con un
duro de jornal, él y un chico hijo suyo.”

Diego Grustán, cap de la guerrilla
La resistència davant la invasió i el posterior domini de l’exèrcit napoleònic a les terres
del marquesat, entre gener de 1812 i desembre de 1813, té un nom propi a Ondara,
Diego Grustán Pastor, que duia amb freqüència l’afegit de menor, per diferenciar-se de
son pare, D. Diego Grustán y Armendáriz, primer Grustán a Ondara. Aquest prohom,
pertanyent socialment a la petita noblesa, i originari de les terres saragossanes d’Aragó,
arriba al poble a la segona meitat del segle XVIII per casar-se amb una jove local, Xaviera
Pastor, i retirar-se de l’exèrcit, on havia aconseguit el grau d’alferes -algun document parla
d’ell com “hijo de la tropa”-. Grustán pare moria el 1816. D’aquesta parella va nàixer
Diego Grustán Pastor. La condició de noble, heretada de son pare, li valgué el 1793 per
encapçalar com a oficial el grup local de les Partidas Honradas, que es van constituir a tot
el Regne de València per previndre el contagi de la Revolució Francesa.
Casat el 1804 amb la jove local Ignàsia Miralles, figura amb el distingit títol de
ciudadano honrado; nomenat comandant de les 23 partides de guerrillers amb què
comptava el marquesat el 1809, sols se situava orgànicament per davall del tinent coronel
i el governador militar de Dénia, Esteban María de Echenique. El 1810 encara ocupa el
rang de segon tinent d’aquests mateixos grups de resistència. Acabada la guerra, ostentarà
el càrrec municipal de síndic procurador de la vila (1817) i assolirà el grau de tinent
coronel de l’exèrcit reial fins la seua mort, esdevinguda el 1825.
Una carta-informe de 12 de desembre de 1810, escrita i signada pel propi Diego
Grustán, revela el seu caràcter decidit, un marcat patriotisme i l’enfrontament que va
mantindre amb el llavors alcalde d’Ondara, Francesc Lluís Bosch, a qui acusa d’entorpir
la seua missió i de tenir vel.leitats afrancesades: “[…] creí que no podía obrar este Alcalde
tan inigual, si no era porque tenía un cuñado gavacho estrañado [desterrat], y otro
cuñado hijo de gavachos”; cal recordar que aquest Bosch seria, poc després, regidor regent
d’alcalde durant els anys d’ocupació francesa, un càrrec de confiança rebut de les autoritats
napoleòniques. Aquesta és la transcripció del text original 80:
“Dn. Diego Grustan y Pastor, 2º teniente de las Partidas honradas de Guerrillas de la
Gobernación de Denia:
Certifico: que el dia 5 a las diez del pasado Marzo, resibí una orden del Exmo. Capitán
General para que con toda la tropa de mi cargo me pusiese en marcha inmediatamente para
ostilisar e incomodar al enemigo a la Mancha, para cuyo efecto mandé a mi 2º Ayudante,
D. Blas Gil, marchase a Denia con su xaca, y me traxese una carga de cartuchos para
municionar las Partidas, para lo que me conduxo quatro caxones, y ordené a las Partidas
para municionarse, ya que devíamos estar reunidos en Gandia. D. Blas Gil, encargado de su
Arxiu Municipal de Dénia, Sèrie Governació de Dénia, 1809-1812. Assumpte: Guerrilles contra el Francés.

80
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reparto, mientras, atendía al despacho de infinitas pretensiones de Alcaldes y Justicias sobre
Armamento, pues son un caos de confusión. El día 6 al mediodía di orden para recoger
los dispensos de todas las partidas, para que los mandase conducir a la Capitanía, y siendo
como la una, vi un tropel de personas y cavallerías y, entre ellos, a un fraile franciscano; a mi
misma puerta pedí los (…?) y como dixesen no tener les enteré del mandato de su excelencia
y que era preciso conducirles a Gandia, pero que las mugeres siguiesen en casa. Y se me
presentó Gil y igualmente se me presentó un miliciano de mi compañía para informar.
Gil, viendo se malograva el proyecto de partir a Gandia, que tanto necesitávamos, le dixo:
quienes son y donde esta la orden. Esto lo repitió dos o tres veces, a cuyo ruego se le puso
a su lado el Padre y un hermano miliciano. Y como Gil se viese provocado y estrechado,
pues estavan los dos hermanos a tocaropa de Gil, dio un empujón para que despejasen y
nos dexasen obrar, por lo que me puse en medio y mandé a Gil marcharse a su casa y yo me

Escopeta del segle XIX (Pamis).
llevé a la suya al Padre y Hermano, y estando tranquilizándoles, oygo al Alcalde y gentes
en la calle alborotando la calle, gritando favor al Rey y, entrando un paisano, se abrasó con
Francisco Sesé, disiendo téngase al Rey. Un amigo de Sesé le dio un empujón al que entró.
La mayor parte del alboroto lo causava el Alcalde sin motivo, pues Gil estava en su casa, y
los Sesers en la suya los estava yo tanquilisando para que mútuamente se pidiesen perdón y
se reconciliasen pues el echo no era grave.
A continuación, se me presenta en mi casa el escribano para que detuviese a Gil dos o
tres horas. Muy dificultoso será, pues estamos en la confusión que Usted ve, pues casa
parecía un cuartel de milicianos; no obstante, le dixe que bien se detendría. Al anochecer,
me dieron parte de hallarse en el Mesón el Comandante del Batallón de Altea, que venía
de Valencia, y como yo me hallase sangrado de aquella tarde y con tanto tropel, mandé a
Gil marcharse a preguntar al Comandante la situación. Pero el Alcalde se presentó en la
casa de Gil, y el criado salió de su casa en obedicimiento de lo que le mandava. Entró el
escribano y preguntando por Gil le dixeron que le habia yo embiado a llamar, y como el
Alcalde fuese a atropellar, me pasa un oficio un criado de su casa para que se presentase
Gil en la Sala Sapitular a sus órdenes por haver quebrantado el arresto. De allí a poco
volvió el mismo criado y otros dos o tres criados de casa para que le diese recibo, pero no
pudiendo sufrir mas vexaciones les dixe se fuesen y me dexasen, sino les molería a palos
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[…] al Jefe y Partida de Sanet que estaba municionando siendo ya las ocho de la noche por
lo que les pasé un oficio que Gil no havia sido arrestado, sino detenido dos o tres horas,
y que haviendo pasado quatro o cinco horas […] a la maldad con que procedía el Alcalde
pues procurava pendencia […] que mirase en el atolladero en que me hallava, sangrado de
aquella tarde, mi muger con fuertes calenturas de sobreparto, pues hacia tres días que havia
parido, y yo sin poder desentender por mi asendado celo y Patriotismo y que Gil devia
marchar al ytinerario y que en lo sucesivo me enviase los recados por persona desente, y no
por sus criados. A las onse de la noche se me presentó en mi casa el médico de esta, a quien
hiso el Alcalde levantar de la cama, y me dixo perdóneme pues era mandado, y tomase al
ofisio que le mandava el Alcalde, a lo que respondí despachándole sin querer admitirle por
no estar para ello. Se fue y de allí a grande rato bolvió y que de parte del Alcalde que lo
tomase y quando estuviese desocupado […} Son cerca de las doce de la noche y mi cuerpo,
sin poder tenerme en pie, no puedo darle el preciso descanso pues aun tengo que arreglar
los interiores de mi casa para poder marchar antes del amanecer y Gil ya había marchado
como ytinerario. En fin, le despedy sin admitirlo, y no pudiendo más, me dexé caer en el
lecho donde se me ocurrieron pensamientos tan funestos que crey que no podía obrar este
Alcalde tan inigual, si no era porque tenía un cuñado gavacho estrañado, y otro cuñado
hijo de gavachos, pues aún no paró aquí los insultos el escribano. Después de las doce de
la noche, llamó a mi puerta, a quien le dixe haverme ya echado. Por estos y otros insultos
que justificaré contra Gil y contra mi unos suxetos, cuando desde el principio de nuestra
santa decisión nos hemos singularisado en servicios a la Patria. Esta declaración que baxo
palabra de onor hago es el echo real y verdadero de la verdad y para que conste que Gil y yo
estávamos de servisio desde el dia 5, reservándome el derecho de pedir justicia para que sea
castigado este Alcalde, Autor de tantas tropelías como expongo y expondré.”

No és aquest Grustán l’únic membre del llinatge que es va significar a l’Ondara del
segle XIX. A més d’ell, hi ha d’altres personatges destacats d’aquesta nissaga: Trinitari
Mª Grustán, fill de l’anterior, advocat de professió i alcalde el 1834, tenia casa a la plaça
Picornell, immoble que encara avui és propietat de la família; va morir el 1862 d’asma,
amb 57 anys. Jacint Mª Trinitari, fill de Trinitari Mª, advocat i secretari municipal el 1854;
Nicolau Grustán, advocat i secretari municipal el 1857, germà de l’anterior; Francesc
Grustàn, metge i regidor de l’Ajuntament; Enric Grustán, metge cirurgià el 1876, i Diego
Grustán, cirurgià el 1885, entre altres.

Absolutistes i liberals, cara a cara
Després de reinstaurar-se per les armes la monarquia absoluta de Ferran VII el 1823,
els ajuntaments porten a cap la creació d’un cos armat, els Voluntarios Realistas, amb la
missió de defensar l’ordre absolutista i combatre el sistema constitucional liberal i els
seus seguidors. Implantat en tots els municipis, aquest grup acceptava tots els veïns que
volgueren integrar-s’hi, garantint-los una retribució econòmica. Els voluntaris realistes es
caracteritzaven per la seua indisciplina, ultrarealisme i per actuar de forma violenta. Molts
dels seus integrants, quan el problema successori plantejat entre la futura regina Isabel II
i el seu germà Carles, acabaren abraçant la causa d’aquest últim, amb el nom genèric de
carlins.
Aquesta organització fou l’encarregada, entre altres missions, de conduir a València
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els milicians liberals empresonats als castells de San Fernando i Santa Bárbara d’Alacant,
en un recorregut que els va fer passar per Benissa i Ondara els dies 14 i 15 de novembre
de 1823. El 1827 i 1828, el grup de voluntaris realistes d’Ondara estava integrat per 24 i
23 voluntaris. Hi vestien “[…] casaca azul turquí, sin solapa, con cuello, vueltos, barras y
vivos celestes, como igualmente de este color la franja de las hombreras, cordón y pompón
de chacó; botón blanco y pantalón carmesí con botín negro, en invierno, y blanco en
verano”.
L’actuació repressiva d’aquesta gent sembla explicar el fet que Francesc Xavier
Pascual, capità dels voluntaris, secretari municipal i escrivà reial de la vila d’Ondara, fóra
mort violentament el 1829 81. A resultes de la causa criminal incoada per esbrinar els
responsables de l’assassinat, els veïns Ferran Pastor i Salvador Sesé van ser acusats de
ser els autors materials, sent tancats preventivament a la presó d’Ondara el 8 d’agost de
1830; poc temps després, foren traslladats a València, morint a la presó d’aquesta ciutat.
La conducció de presos a València era un dels encàrrecs més freqüents d’aquest cos: el
1831, l’Ajuntament va pagar 180 rals de velló al sergent de voluntaris realistes de la vila,
Pau Gayà, i als soldats del seu terç, Josep Grimalt, Francesc Sesé, Vicent Miñana, Josep
Vicens i Josep Sapena, per dur dos detinguts a València, missió en la qual tardaren 6 dies;
i el 1832, el mateix Pau Gayà, acompanyat pels membres del seu terç citats abans, van
traslladar a València dos presos del poble, Josep i Joan Antoni Ayela, involucrats en una
baralla.
La mort del rei absolut el 1833 i l’aproximació interessada de la regina regent Maria
Cristina als sectors liberals van ser determinants per eliminar el cos de voluntaris realistes,
sospitós d’inclinació a la causa carlina, i crear la Milícia Nacional. Aquesta institució
cívicomilitar burgesa, nascuda al si de la Constitució de Cadis, serà la que assumisca des
del primer moment la defensa de l’orde constitucional i la Corona, junt amb l’exèrcit,
davant les aspiracions i l’ideari absolutista de Carles de Borbó. La pertinença a la milícia
era obligatòria per als homes de 18 a 50 anys; els seus membres havien de ser propietaris
de terra o bé tenir una renda suficient, una indústria, comerç o qualsevol altre mig de
subsistència. L’Ajuntament i els majors contribuents proposaven els responsables de la
milícia, que eren nomenats pel subdelegat de Foment, i les seues funcions es limitaven a
l’auxili de l’autoritat; en canvi, als oficials els elegia la tropa, en votació secreta. L’organització
depenia de l’Ajuntament, que la sustentava -en armes, municions, aliments, etc-, i amb el
qual mantenia una relació ideològica. Dissolta el 1844, reapareix esporàdicament durant
el Bienni Progressista de 1854-56 i el Sexenni Revolucionari de 1868-74.
No fou aquesta l’única mort violenta. En l’Arxiu Parroquial d’Ondara figuren aquestes altres
partides de defunció, que palesen el clima de violència política de l’època i la llibertat de moviment
i actuació amb què actuaven els roders: el 3 de juny de de 1820, “Francisco Vicente Sastre fue
muerto violentamente en la calle Mayor y depositado en la sepultura que hay en el cementerio de
esta parroquial donde ninguno se entierra”; el 25 de gener de 1823, “Don Félix Pacheco, de Denia,
soltero, fue muerto violentamente dentro del claustro de este Convento”; el 17 de gener de 1825,
“Pedro Antonio Timoner, de Ondara, fue hallado el día antecedente muerto violentamente en la
calle Mayor (sent justícia Josep Pastor)”; i el 4 de gener de 1937, “José Vives y Vaquer, vecino de
esta, fue muerto violentamente en esta Villa en la noche del dos al tres.”

81
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La Milícia, coneguda també amb el nom de Guàrdia Nacional, rebia en els pobles la
denominació de Milícia Urbana; a Ondara estava formada per dues companyies, al front
de les quals hi havia un capità. Aquesta era la seua composició:
a. Voluntaris sense prestacions ni salari:
2 capitans: Joaquim Bosch Martí, de la 1ª companyia, i Trinitari Mª Grustán, de la 2ª
companyia.
1 tinent: Doménec Mur.
2 comandants de columna: el tinent Felip Gil i el subtinent Romuald Bosch Boigues.
b. Individus amb prestacions i salari:
1 sergent primer: Lluís Bosch Martí.
3 sergents segons: Francesc Savall, Esteve Miralles i Josep Ignasi Gasent.
1 cap primer: Agustí Sapena.
4 caps segons: Simó Gadea, Josep Àlvarez, Francesc Sivera i Silvestre Pérez.
c. Els milicians.

Baptista Giménez
Hermengild Terentí
Baptista Font
Vicent Doménech
Josep Grimalt i Mestre
Lluís Guillem
Josep Álvarez (tambor)
Josep Ausiàs
Vicent Ronda i Montaner
Joaquim Ferrando
Josep Grimalt
Gaspar Gavilà

Florenci Miralles
Jaume Sancho
Jaume Fornés
Esteve Peris
Simó Mestre
Josep Guillem
Josep Vives
Josep Juan
Vicent Torres
Josep Giner
Josep Doménech
Francesc Sendra

Miquel Miralles
Bernat Guillem
Baptista Marco
Vicent Fornés
Maties Ferrando
Miquel Grimalt
Antoni Ferrando
Mateu Ginestar
Vicent Ginestar
Valerià Pastor
Jaume Gavilà
Xavier Miralles

La primera missió de la Milícia, comandada pel cap segon, Silvestre Peres, i amb
un cost de 500 rals, va ser la d’acudir a Xàbia a l’agost de 1834, on estigué estacionada
tres dies per contrarestar l’alçament d’una partida de carlins. La col.laboració municipal
amb la causa per a la preservació dels drets de la nova regina també incloïa l’enviament
de joves a Alacant: el 1835, l’alcalde Trinitari Mª Grustán comunica a les autoritats que
ha sortejat “los trece hombres solicitados […] entre las aclamaciones y entusiasmadores
vivas a Isabel II y a la libertad […] se me ofrecieron todos los mozos a servir a la patria
y al trono de nuestra adorada Reina, sin necesidad de sorteo […] hubo padre, que al
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sacar su hijo la suerte prorrumpió en un fuerte viva a Isabel II, y echando los brazos al
cuello de su hijo, le dijo, buen ánimo, marcha contento que luego te seguirá tu padre”
(El Eco del Comercio, 29-11 1835). A l’octubre de 1836, l’alcalde Gregori Giner envia
dues companyies i 26 milicians a la ciutat d’Alacant per donar suport a la movilización,
és a dir, el moviment progressista de proclamació i exaltació de la Constitució de 1812,
front els intents immobilistes dels sectors socials més reaccionaris. Pel mes de novembre,
la milícia local és posada en estat de màxima alerta, “por los movimientos de la facción
carlista“, constituint-se en prevenció nocturna. El 1837, en ple domini progressista, és
ascendit a capità Doménec Mur, en detriment de Trinitari Mª Grustán, que passava per
representar la cara més dretana del liberalisme. El 1838, amb la finalitat de reforçar la
comarca davant els moviments carlins, l’Ajuntament destina 3.187,7 rals per al salari i les
racions de pa, arròs, cansalada, abadejo i oli d’un destacament del regiment de Santiago
aquarterat a Ondara, format per un capità, un tinent, un subtinent, un cap primer i
set guàrdies nacionals, a més de civada i palla per als animals. Finalment, el 18 de març de
1844 es dissol la milícia, requerint-se als ajuntaments el lliurament de les armes; dels 78
fusells i 2 tambors “inútiles” amb què comptaven els milicians d’Ondara, l’Ajuntament
es reserva dotze fusells i els dos tambors, lliurant la resta a les autoritats militars, ques serà

Informe que dóna compte de la participació de seguidors carlins d’Ondara
en una reunió a Gata (1873).

substituït eixe mateix any per un nou cos, la Guàrdia Civil, a la qual se li encomana la
missió d’assegurar les bases de l’estat burgés, destinant a tal fi patrulles en les zones rurals
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on hi havia camperols afectats per la desamortització, com era el cas d’Ondara. El mateix
any de la seua creació, l’antic convent acull el primer destacament d’aquest cos, i el 1852
s’obri la primera caserna, amb un cap primer i sis guàrdies.
Més tard, la Milícia reapareixerà en la I República (1873-74), on adquireix un cert
protagonisme en el control i la repressió de les partides carlines constituïdes a la comarca
durant la segona fase de la 3ª Guerra Carlina, aprofitant el descontent i el desencant
de sectors populars envers el règim republicà, moviment que buscà el suport dels grups
monàrquics alfonsins i la negativa del seu líder, Cánovas del Castillo. En aquest context,
el 18 de febrer de 1873, l’alcalde de Dénia dirigeix un telegrama 82 al ministre de la
Governació on li manifesta que “Esta noche se han reunido en Gata varios sugetos de
Ondara, Pedreguer, Beniarbeig y otros pueblos, y han levantado una partida Carlista.
Reuno el Ayuntamiento para acordar medios para organizar fuerza voluntarios República
que salgan a batirla. Son sus directores los Curas de estos pueblos [Aleshores, la parròquia
era ocupada per Dr. Tarazona].” En 1874 hi hagué noves alarmes, a partir de la suposta
presència d’una colla de carlins a Oliva, que motivà un fort esglai en els pobles del sud
de la Safor i el nord de la Marina Alta, Ondara entre ells, i uns mesos després, poc
abans de la reinstauració de la monarquia, gràcies al pronunciament del general Martínez
Campos a Sagunt (desembre de 1874), que acabà amb la primera experiència republicana
a Espanya, quan va circular pel poble una llista amb noms de seguidors carlins -on hi
figuraven també noms dels seus “enemics” històrics, els monàrquics seguidors del futur
Alfonso XII-, als quals se’ls anaven a confiscar els seus béns patrimonials, una mesura que
la premsa monàrquica va posar en dubte (La Discusión, 2-9-1874, ondara.cat), i que va
servir perquè molts d’ells, tancats al castell de santa Bàrbera d’Alacant -també hi havia
carlins ondarencs-, canviaren de jaqueta i se’n passaren a les files alfonsines; d’altres, foren
desterrats. Alhora que el conflicte successori entre Alfonso XII i i el seu parent Carlos
VII vivia un nou capítol de la seua història, el descontent social entre les capes més
desafavorides provocà un ressorgiment del bandolerisme a la comarca; en 1874 i en plena
temporada de la pansa, sis homes assaltaven a plena llum del dia la diligència que recorria
a diari el trajecte Ondara-Xàbia, entre Gata i Xàbia, desplomant els passatgers i segrestant
dues dones, incident que fou resolt ràpidament per una colla d’homes propietaris dels riuraus d’aquell rotglet; i en juny de 1875, Marià Sivera, de malnom Gambeta, ondarenc i
membre de la cèlebre colla del pedreguer Pepe Martí – o Josep de la Tona, mort a maig de
1875 en una emboscada, prop del Verger- fou capturat pels responsables de l’orde públic
de València; igualment, el notari del poble, de cognom Frasquet, fou acusat i empresonat
al castell de Santa Bàrbera d’Alacant, per actuar amb connivència amb el bandoler, sent
alliberat poc després, per falta de proves. En 1997 va reviscolar la causa carlina, on Ondara
va ser, una vegada més, assenyalat com a municipi contrari al rei borbó.

Levantamiento de partidas carlistas en Ondara y otros pueblos, Servicio Histórico Militar, Madrid.
El 1855 hi hagué un nou conat carlí a la comarca, que obligà al cap de la Guàrdia Civil local a
informar als seus superiors que “en Ondara no hay movimiento alguno sobre la susodicha conspiración carlista” (La Esperanza, 22-6-1855).
82
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Rectors i vicaris
Dels pocs tractats del segle XIX on es parla de la parròquia d’Ondara, només Madoz
aporta alguns detalls en la seua ja mencionada obra: “La iglesia parroquial de Sta. Ana, de
la que es anejo Pamis, está servida por 1 cura de segundo ascenso y provisión ordinaria;
además, posee 1 convento que fue de mínimos, cuya iglesia sirve de oratorio público.”
La parròquia tingué al llarg d’aquest segle sis rectors, sent el primer l’ondarenc Francesc
Mestre, i l’últim, Salvador Verdú, sent, a més a més, els religiosos titulars que més temps
l’ocuparen, amb 32 i 20 anys de servei a la comunitat, respectivament; i el que menys, el
rector Josep Ventura García, amb tan sols quatre anys.
També hi va haver períodes en què la rectoria titular estigué vacant, com ara en els
anys 1812-1816 i 1836-1848. En qualsevol cas, amb titular o sense, la presència de
vicaris, preveres, ecònoms, sacerdots, coadjutors o regents -molts d’ells, fills del poble-, bé
presidint els oficis litúrgics de l’església o responsabilitzant-se com a fedataris dels baptismes,
defuncions i casaments era bastant habitual. Tots ells, quan hi havia rector, col.laboraven
amb aquest i estaven sota la seua autoritat. Quan el nomenament del rector no s’havia
produït, la tutela dels substituts quedava en mans de l’arquebisbat. Fins la desamortització
del convent, el col.lectiu de frares mínims del poble tingué un protagonisme notable en
la vida parroquial. Hem
��������������������������������������������������������������������
de ressenyar com a fet històric notable que, sent rector titular de
la parròquia mossén Francesc Gilabert, Ondara fou cap d’arxiprestat.
Detallem cronològicament el llistat de rectors titulars de la parròquia i els preveres,
vicaris, etc, que els hi substituïren ocasionalment o que es feren càrrec interinament de les
responsabilitats de l’església local:
1800-1812: el Dr. Francesc Mestre. Rector del Ràfol de Salem, Llíria i d’Ondara
des de 1786, va morir el 1812 als 80 anys, sent soterrat al primer cementeri municipal.
Tingué com a ajudants o substituts ocasionals els següents religiosos:
1802
1805
1810
1811
1812

Fra Miquel Ferrer
Dr. Sebastià Ferrer
Vicent Badia
Dr. Tomàs Adell
Fra Joan Bta. Cendra

Superior mínim i prevere beneficiat (1802-1805)
Prevere beneficiat
Ministre interior de la vila
Ecònom
Corrector del convent (fill d’Ondara)

1812-1816: Regents
1812
1812
1812
1813
1814
1814
1815
1815

D. Vicent Miralles
Dr. Tomàs Adell
Fra Josep Sesé
Fra Salvador Seguí
Fra Joaquim Giner
D. Joan Baptista Barber
Fra Vicent Martines
D. Joan Baptista Ferrer

Regent
Ecònom
Mínim assistent del convent
Mínim del convent (natural dels Llocs)
Corrector i ministre del convent
Ecònom
Mínim del convent
Ecònom
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1816-1824: el Dr. Joan Baptista Bolufer
1822 D. Diego Ribera
1824 D. Diego Lluçar

Sagristà
Ecònom i prevere

1825-1836: el Dr. Josep Martí
1830
1831

Fra Vicent Vallés
D. Joaquim Giner

Corrector del convent
Mínim i prevere assistent

1836-1847: Regents
1836
1836
1837
1837
1838
1838
1838
1839

D. Josep Pujol
Fra Josep Miralles
D. Josep Pujol
D. Diego Lluçar
D. Sebastià Sapena
D. Vicent Mur
D. Salvador Miralles
D. Joaquim Giner

Regent (des de novembre)
Assistent i exfrare mínim corrector del convent
Ecònom
Prevere asistent
Prevere regent (des d’abril)
Prevere
Prevere
Prevere

5)

Retrat de la primera imatge de la Mare de Déu de la Soledat, cremada en la Guerra Civil
(1936-39), procedent de la família Bosch Sala (1873).
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1840
1840
1841
1841
1843

D. Joan Martí
D. Salvador Miralles
D. Josep Miralles
D. Vicent Carreras
D. Vicent Miralles

Robert Miralles

Prevere
Prevere
Prevere regent (des de maig); frare exmínim
Regent
Regent (fins febrer)

1847-1852: el Dr. Josep Ventura García 83
1849 D. Josep Miralles
1851 D. Joan Martí

Prevere assistent i vicari
Prevere (mor als 33 anys)

1852-1861: el Dr. Francesc Gilabert. Natural d’Oliva, va ocupar l’arxiprestat de Dénia
el 1852; va morir d’asma el 1861, als 55 anys.
1852
1852
1853
1855
1856
1860
1861
1861
1862
1864

Joaquim Giner
Vicent Mur
Bertomeu Bas
D. Lluís Miralles
Francesc Gras
D. Ferran Grustán
Ciril Gilabert
Bertomeu Bas
P. Lluís Miralles 4
Esteve Miralles

Sacerdot i prevere
Sacerdot i prevere
Sacerdot
Sacerdot
Sagristà
Prevere, exfranciscà observant
Prevere
Vicari, exmínim de Xàbia
Rector econòm exmínim
Vicari

1867-1879: el Dr. Josep Tarazona. Procedent de la rectoria de Parcent, va prendre
possessió el 1867: ” Hizo su entrada en este mismo día por la tarde, por el camino del
Vergel, recibiéndole el Ayuntamiento y demás personas invitadas en el puente nuevo de
la carretera, que está casi a raya linde del citado pueblo”.

Aquest rector va protagonitzar un acte heroic, que va ser àmpliament recollit per la premsa
d’aquell moment (La Esperanza, 23-03-1850): “Ondara, 13 de marzo. A las cinco de la tarde del
12 que rige, saliendo á paseo nuestro digno párroco don José Ventura Gercia, le llamó la atención
un grande alarido de mujeres, que á la sazón estaban lavando ropa en el azud de riego de un barranco que pasa junto á las tapias de esta villa denominado Alberca, y dirigiéndose a aquel punto,
supo de la caída de un niño de ocho años en el hondo de dicho azud, cuya profundidad de doce
palmos había hecho desesperar de todo auxilio, y por consiguiente de la vida de la desesperada
criatura. Sin duda la Providencia había guiado los pasos del señor cura, el cual sin calcular el inminente riego a que se esponía, guiado solo por los impulsos de su corazón, se sumerje sin quitarse
los vestidos dentro del hoyo, cuando la criatura con las angustias de la muerte, tocaba en el fondo;
y triunfando del riesgo á que se espusiera, ve coronado sus heróicos esfuerzos con un éxito feliz,
pues inmediatamente que salió fuera el niño, corrió á los brazos de su madre con admiración de
cuantos allí presenciaron esta prueba de la divina misericordia”.

83
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1875 Esteve Miralles
1876 Dr. Gabriel Payà
1878 Francesc Martínez

Coadjutor
Rector Regent (1876-1877)
Rector ecònom

1879-1899: el Dr. Salvador Verdú. Aquest rector va sofrir un atemptat el 1899,
resultant ferit greu: “El Jueves Santo, sobre la una y media de la tarde, entró en casa del
Sr. Cura D. Salvador Verdú un forastero con un papel en la mano pidiendo hablar con
dicho Señor: Entraron el el despacho y al preguntarle que se le ofrecía, le contestó que le
diera 100 duros, dándole de término 10 minutos o la vida: el referido cura contestó que
no tenía tal cantidad, y al pedir socorro, con la pistola en mano, la descargó un tiro que
aunque quedó herido, pudo curar en dos meses”.
1879
1880
1880
1881
1884
1885
1886
1893
1896
1899

Antoni Sanflorencio
Esteve Miralles
Vicent Mur
Joan Bta. Calabuig
Dr. Antoni Femenia
Jaume Giner
Jaume Giner
Vicent Pérez Company
Jaume Llobell Bertomeu
Pasqual Pastor

Vicari
Prevere
Prevere
Vicari
Vicari
Vicari i coadjutor (1885-1893)
Vicari
Vicari i coadjutor (1893-1897)
Rector
Coadjutor

Les imatges i capelles de la parròquia en el segle XIX van variar en alguns casos,
respecte del segle anterior: hi repeteixen les de Santa Anna, Sant Antoni, Sant Cristòfol,
Sant Nicolau, la Mare de Déu dels Desemparats i la Verge del Roser, i hi desapareixen
les de Sant Pere, Sant Joan, Sant Vicent Màrtir i la Verge del Carme. La que segueix és la
relació completa que correspon al segle XIX:
- Santa Anna, titular, a l’altar major.
- Mare de Déu de l’Aurora.
- Santíssim Crist de l’Agonía.
- Sant Nicolau de Bari.
- Mare de Déu de l’Assumpció.
- Sant Antoni.
- Mare de Déu dels Desemparats.
- Sant Cristòfol.
- Mare de Déu del Roser.
- Puríssima Concepció.
- Mare de Déu del Carme.
En l’àmbit de la devoció religiosa popular, cal destacar la construcció de les capelles
del Calvari i de l’ermita del Crist. Segons el relat del metge Miralles, les primeres van
ser erigides a finals de 1852, seguint l’exemple d’altres municipis veïns (Sagra, el Ràfol
d’Almúnia, Benimeli, etc): “En primeros de Enero se ha dado principio al nuevo Calvario
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que se ha construído a expensas de algunos devotos, haciendo cada uno de ellos una
capillita, colocando la primera en la misma esquina del cementerio”, en referència a la
instal.lació que es va alçar, a cavall dels segles XVIII i XIX, entre els carrers Sant Lluís i
Constitució, que incloïa la creació d’una confraria “[…] titulada Congregantes a la vela
del Smo. Sacramento, que tiene por objeto asistir y estar de Guardia con un grueso cirial
en la mano cuando está nuestro Sor. Descubierto: Es gratuíta la limosna para los gastos de
cera y demás, exigiendo tres cuartos tanto a los hombres como mugeres por una cartilla
titulada Carta de congración.”
La construcció de l’ermita –en un Inventari parroquial de 1895 ja hi apareix com a bé
registrat- que alberga la imatge del Crist en la creu, va ser possible per la donació d’una
porció de terra en la coneguda com l’Era de la senyoreta, efectuada per Josepa Bosch Piera
(1881-1974). Inicialment, l’ermitori tenia dues campanes al capdamunt de la teulada,
que eren voltejades manualment. La iniciativa de construir una ermita al Crist, tot i tenir
un clar component religiós, s’ha d’entendre també des d’un punt de vista civil. L’eixample
urbà d’Ondara cap al sud del carrer Nou i l’oest de l’avinguda d’Alacant, des de mitjans
del segle XIX, amb l’obertura de nous carrers (Dolors, Sant Joan de Déu, Sant Lluís i
Santa Anna) va anar configurant un segon poble que, amb el temps, originaria l’actual
barri del Crist, més conegut històricament com el barri del Calvari o de les Capelletes.
Dotar d’un referent religiós propi a aquest barri embrionari que, ben aviat, adquiriria una
personalitat pròpia, va ser indubtablement una motivació afegida.

Capelleta en l’antic camí del Calvari.
508

CAPITOL 8.indd 508

16/4/13 16:15:36

8. LA METAMORFOSI (SEGLE XIX)

L’ermita o capella del Crist de l’Agonía, abans de les desafortunades obres d’ampliació, que l’han
feta desaparéixer visualment.

Els últims nobles
María Elena Palafox Silva
Casada amb José Idiáquez Carvajal el 1783, de la casa dels ducs de Granada, va morir
tres anys abans que son pare, Vicente de Palafox Silva, el 1817. Aquest matrimoni no
va tindre descendència, perquè tingueren dos fills que van morir de xiquets. Per aquesta
doble mort va heretar tots els títols i honors de la casa, incloent l’Almirallat, el cosí germà
de María Elena, D. Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano Palafox. José Idiáquez Carvajal,
vidu d’Elena de Palafox, continuà emprant els títols dels Palafox, inclòs el d’almirall
d’Aragó, marqués d’Ariza i Guadalest i baró i senyor territorial de Benissa, Teulada, Calp,
Altea, Ondara, etc. Durant l’exercici d’aquest senyor es va produir la dissolució del règim
senyorial l’any 1837.

Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano Palafox Centurión Folch de Cardona
Encara que els drets senyorials s’esfumaren, els títols es van mantindre nominalment
i, per tant, passaren a d’altres persones. El següent en la llista fou Andrés Avelino de
Arteaga-Lazcano Palafox Centurión Folch de Cardona, fill de Mariana de Palafox Silva,
germana de l’amirall Vicente de Palafox, huité marqués d’Ariza. Andrés Avelino va morir
el 1850.

Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano Silva
Nascut el 1833, nét de l’anterior Andrés Avelino, mantingué els títols de marqués
d’Ariza i Guadalest, i senyor d’Ondara, a més del de duc de l’Infantado, que va heretar
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el 1882. Aquesta branca de la família és la que continua ostentant en l’actualitat el títol
d’almirall d’Aragó.

Il.lustres (*)
Fra Josep Giner i Salelles
Nasqué a Ondara i va viure a cavall dels segles XVIII i XIX. Fou frare jerònim i ocupà
el càrrec de prior del monestir de Sant Miquel dels Reis, a València. Va escriure alguns
treballs, com ara el Sermón en acción de gracias por la exaltación a la púrpura de Fray Gaspar
de Molina y Oviedo, obispo de Málaga (Granada, 1788), el Sermón de Nuestra Señora del
Carmen predicado en el Convento de Carmelitas de Palma (Barcelona, Impremta Roca,
1813), el Sermón que en la fiesta celebrada en acción de gracias por el restablecimiento de los
P.P. de la Compañía de Jesús predicó… monge gerónimo y actual prior del real Monasterio
de San Miguel de los Reyes… el día 17 de septiembre de 1816 (València, 1816) i la Oración
fúnebre que en las exequias de la Reina nuestra señora Doña María Isabel de Braganza,
celebrada por el Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia, en la iglesia del Convento del
Carmen en el día 17 de febrero de 1819 (València, Benito Monfort, 1819).

María Rosa Giménez Miralles
Va nàixer a Ondara el 13 de novembre de 1867. Filla de Batiste Jiménez, el primer de
la nissaga dels Jiménez d’Ondara, forners d’ofici durant moltes generacions, i Francesca
Miralles; i néta, per la via paterna, de Batiste Jiménez, de Potries, i Rosa Miralles, de Pego;
per la banda de la mare, era néta de Miquel Miralles i Teresa Giner, tots dos d’Ondara. Va
exercir de professora d’Instrucció Primària i publicà Breves apuntes de analogía y sintaxis
castellanas i Ensayo sobre gramática castellana. Va estar casada amb Fulgencio González
Mataix, de València, on es va celebrar la cerimònia, a l’església dels Sants Joans.

Lluís Bru i Salelles
Nascut a Ondara el 16 de juny de 1868, era fill de Lluís Bru i Salvadora Salelles,
veïns de la parròquia de Sant Martí (València), encara que afincats a Ondara per raons
laborals, idèntic motiu pel que, menut encara, marxa amb la família a Barcelona. Del seu
avi patern, Pere Lluís, també de València, i de son pare, heretà la seua inclinació per les
arts plàstiques, molt possiblement per continuar amb l’ofici familiar, ja que eren pintors,
decantant-se pel mosaic i la decoració. No obstant açò, falta informació sobre la seua
formació i primers treballs. Les primeres referències laborals documentades sobre Lluís les
trobem a partir de 1900, quan ja té trenta-tres anys.
D’entre la seua fructífera obra, cal destacar la participació com a escenògraf del
Liceu de Barcelona, pintant escenaris de l’òpera wagneriana Hänsel i Gretel l’any 1901.
Però on adquirí una gran fama fou en les arts aplicades a la construcció: primer, com a
dibuixant i pintor per a les arts ornamentals, i després, en la realització de mosaics, per
la influència de dos dels més importants representants del Modernisme, els arquitectes
Lluís Doménech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch, després d’un viatge a Venècia a fi
de conéixer la tècnica musiva; de tornada, obrirà el nou obrador (1904) a una planta baixa
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del carrer Universitat, avui Enric Granados, de Barcelona. Igualment, han de ressenyar-se
els mosaics de l’Hospital de Santa Pau, de l’Hotel la Rotonda, de la Casa Lleó Morera i del
Palau de la Música a Barcelona, així com els del Palau March i el Palau Àrab de Palma de
Mallorca, molt posteriors. En l’Exposició Internacional d’Art de Barcelona, l’any 1911,
guanya una medalla de primera classe, i en la d’Arts Decoratives i Indústries Modernes de
París (1925) obté un diploma de medalla d’or. Va morir a Barcelona el 1952, quedant el

Lluís Bru i Salelles

Mosaic del taller de Lluís Bru i Salelles. Ajuntament d’Ondara
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negoci en mans dels seus fills i néts fins les acaballes del segle XX 84.

Francesc de Paula Cendra i Doménech
Va nàixer a Ondara 17 de maig de 1871. Era fill de Vicent Cendra i Lluísa Doménech,
comerciants, i nét de Francesc Cendra i Asència Doménech, per banda del pare, i de
Pasqual Doménech i Rosa Far, aquesta de Benidoleig, per part materna. Amb fama de
persona il.lustrada, fou sacerdot a Pedreguer, Alacant i Cantimpalos (Segovia). A Alacant
es va dedicar a l’ensenyament i col.laborà en El Alicantino, des del qual va combatre la
francmaçoneria i va polemitzar, amb el pseudònim de Fernando Sacciers, en la premsa
regionalista. Publicà algunes obres, entre altres, la Geografia Eclesiástica de España
(Valladolid, Tipografia de José Manuel de la Cuesta, 1901), Explicación de las ceremonias de
la Semana Santa (Segovia, Impremta del Diario de Avisos, 1902), La libertad, Pensamiento
de un joven i Discurso inaugural… en colección de composiciones en prosa y verso leídas en
la solemne velada literario-musical celebrada en el Colegio de Santo Tomás de Aquino de
Pedreguer, dirigida por Don Salvador Calatayud en honor a su titular, la noche del 7 de
marzo de 1894 (Alacant, Impremta de Manuel y Vicente Guijarro, 1894). Va morir el
1909.

Josep Doménech Sesé
Nascut a Ondara, va viure entre els segles XIX i XX. Estudià Lletres i es va dedicar
a l’ensenyament a Espanya i Sud-Amèrica. Va ser redactor d’El Mercantil Valenciano. Va
publicar una Gramática de la Lengua castellana, i romanen inèdites la Traducción directa
de la catalinaria de Cicerón i la Traducción directa del arte poética de Horacio.

Valerià A. Bosch Sánchez
Nascut a Ondara el 1855. Fill del prohom local Valerià Bosch Martí i d’Àngela
Sánchez, també d’Ondara. Llicenciat en dret notarial, féu estudis militars, arribant al
grau de general del Cos d’Intervenció de l’exèrcit espanyol, obtenint el nomenament de
Cavaller de la Gran Creu de Sant Hermenegild i la medalla al Mèrit Militar Blanca i Roja,
entre altres. Participà en les guerres colonials de Cuba i del nord d’Àfrica, sent destinat
posteriorment a Burgos, Cartagena i Maó. Durant la seua estada a Cuba, on era tinent,
va conèixer a Amàlia Díaz Díaz, natural de Cienfuegos, amb qui es va casar a l’edat de
13 anys.
Aquesta senyoreta pertanyia a una bona família cubana; amb ella, tingué tretze fills
(Valeri, Lluís, Jordi, Carles, Josepa, Amàlia, Joan Crisòstom, Margarida, Maria Lluisa, etc),
superant els primers anys de vida cinc xics i quatre xiques, quatre dels quals nasqueren a
Cuba. L’Ajuntament d’Ondara l’honrà en vida, a principis del segle XX, donant el nom
d’avinguda del General Bosch a l’aleshores denominat passeig de l’Alameda; els primers
bancs de pedra que van ornar i acomodar el passeig foren un regal seu. Va morir a València

Un excel.lent compendi sobre la trajectòria professional i artística d’en Lluís Bru i Salelles i dels
seus descedents, el constitueix el llibre publicat amb motiu de l’exposició temporal monogràfica
celebrada al Museu de Ceràmica Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat al juliol de 2004, l’alcalde
del qual va tindre l’amabilitat d’enviar-nos-en un.
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General Bosch Sánchez.

el 27 de novembre de 1931, sent soterrat al cementeri general d’aquesta ciutat, on va
residir després de retirar-se de l’exèrcit; els estius els passava a Ondara, a la seua casa de
camp dels Pedregals.
(*) Una part notable de la informació reproduïda en aquest capítol li la devem al
Repertori Bio-bibliogràfic de la Marina Alta (1598-1978), del qual són autors Manuel
BAS, Antoni ESPINÓS i Francesc REUS. Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Diputació
d’Alacant, 1997.

Un viatge de tres mil llegües
El compliment del servei militar a l’Espanya decimonònica obligava els joves que
s’incorporaven a files a haver de realitzar-lo, de vegades, a les colònies d’ultramar. És el cas,
escassament conegut, del jove ondarenc Josep Bonet Serra, que va efectuar un extraordinari
viatge de 3.000 llegües (d’Ondara a Cadis, passant per les Filipines, Singapur, Sri-Lanka,
Adén, Canal de Suez, Barcelona i València, per tornar a Ondara), al llarg de tres anys i
mig, entre abril de 1888 i setembre de 1891. La seua experiència, relatada del seu puny i
lletra en un diari personal, ha arribat fins a nosaltres, gràcies a la seua localització recent
per Vicent Nàcher, veí d’Ondara.
Les memòries, plasmades en un quadern de 547 pàgines, estan dividides en vinti-sis capítols, cadascun d’ells bellament il.lustrats amb quaranta-cinc dibuixos acolorits
d’una notable perícia. Els capítols van titulats amb noms de llocs per on va transitar
el vaixell de l’armada espanyola El Santo Domingo en el seu viatge a la colònia filipina
(“El canal de Suez”, “Singapore”, “Manila”, “Mindanao”, etc), i els succeïts més destacats
del seu periple (“El fusilamiento”, “Dos juramentados y una víctima”, “Mas desgracias”,
etc). Pel que fa a les il.lustracions, elegeix personatges (“El Moro de Port-Said”, “Los
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nadadores de Adén”, “Un indio chino procedente de Colombo”, “La mestiza”, “Soldado
de Infantería de Marina español”, “Un gobernadorcillo”, “Moro samal de Mindanao”),
animals (“Los peces voladores”, “El búfalo llamado en Filipinas Carabao”, “El cabú en
el mar de Mindoro”) i costums i curiositats que li atrauen l’atenció (“Riñas de gallo en
Filipinas”, “Armas usadas por los indígenas”, “Varias frutas de Filipinas”, “Lo que comen

Dibuix de l’autor amb escena d’arca entre joves d’Ondara i el Verger.

los indígenas”, etc). No falta en les memòries un capítol dedicat a recordar, des de la
distància, el seu poble i, en concret, a “Los toros de Ondara en las fiestas del Apóstol
Santiago”, és a dir, els bous que es corrien pels carrers del poble per festes de Sant Jaume,
a més d’alguns passatges curiosos, com la rivalitat amb els joves del Verger, amb qui feien
arca a l’entrada del poble, les estades a la font de la Carxofa, el festeig amb les xiques o les
llepolies que feien furor llavors (canyamel, tramussos, sucre…).
En el pròleg, José Bonet exposa que el mòbil que l’anima a escriure aquest relat “es el
deseo de conservar memorias de un viaje de tres mil leguas, que tal vez no lo haga jamás”.
Sobre l’estil emprat, l’autor prega que se’l dispense de “las faltas de ortografía, gramática
y demás que se vayan encontrando mis lectores […] y de los muchos algarrobicidios que
he cometido”, en la confiança de què “No se encuentran faltas a quien bien se quiere”,
i emplaçant a qui “dudase de mis palabras ó se me creyese enajenado, marche el tal a
Filipinas como hice yó, y sabrá la verdad”. Les memòries finalitzen amb un recordatori
a “Ferrer, mi compañero, que está en Bolulla y vivirá hasta que se muera”, amb qui va
compartir aquest memorable viatge, i el desig de què el manuscrit arribe a mans de la seua
família “y no queden destrozadas y perdidas como su autor en este salvaje país.”
Del seu contingut hem escollit alguns paràgrafs esplèndids; en el primer d’ells, Bonet
transporta la seua imaginació fins a Ondara, de Filipines estant:
“La Calle Mayor está llenita de personas en las que predomina el sexo fuerte y no obstante
van afluyendo de varias otras, muchas más.
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En una casa de las del centro está encerrado el toro, y son las ocho, hora en que va a salir.
Una trompeta suena en el centro de la misma calle y seguidamente anuncia el alguacil la
salida de la fiera, abriéndose las puertas al momento.
Sale el altivo bicho, bufando y veloz creyéndose en libertad, pero pronto se desengaña.
Una infernal gritería anuncia que el toro está fuera y grandes oleadas de gente corriendo en
desorden completo, manifiesta el respetuoso miedo que le infunde la brava rés. Esta sigue
su precipitada carrera, riéndose tal vez de los sustos y atropellos de sus enemigos. Unos se
suben á las rejas, entran otros en las casas dejándose medio muslo y chaleco en el picaporte,
gracias á la rapidez de sus piernas y otros, caen atropellados por sus compañeros y por el
toro que á veces apénas hace caso de aquel infeliz, sucediendo otras al contrario, esto és; que
le dá mas revolcones al pobre que vueltas dá un molino y tan a la lijera que parece pelota
de goma en manos de un niño.
Sigamos detrás del toro un poco más despacio.
Aquel que viene corriendo trae noticias. - ¿Qué pasa? Gritan varios muchachos.
- Pues ná, casi ná. La Tía Simosa, la Masaneta y las sobrinas Vinagra y Belenga, se han caido
por el balcón justamente cuando pasaba el Garboso.
- ¿Y qué tal; como han quedado?
- ¡Como habían de quedar! Prosigue aquel; pues igual que si fuesen cazuelas sin tapadera.
La Vinagra enseñaba (sin querer) unas pantorrillas más negras que su cabello y la Belenga
llenas de moraduras. El Garboso, a fuerza de garrotazos escapó de aquel punto…
- ¡Ay Jesús, que desgracia! Exclaman varias mujeres, interrumpiendo al relator.
[…] - ¿Y como sucedió caer del balcón?
- Pues como el balcón es de madera vieja, se apresuraron por correr á él á los gritos de que
venia el Garboso y se rompió con el empujón y ellas empezaron á volar como si fueran
pajaritos, pero con la diferencia de volar para abajo.
[…] Atado por una gruesa cuerda de cáñamo de la que tiran infinidad de hombres, corre
en dirección de aquellos. Atropellada fiera de tal manera, como son piedras, garrotazos
y bruscos tirones; brama de coraje y dolor, no moviendo á compasión aquellos mujidos,
aquella sangre que a borbotones sale de diferentes heridas…
[…] Por fin; después de padecimientos inauditos, pasa el bicho a manos del carnicero que
termina de uno o dos golpes su desgraciada suerte.
Un bravo salido de mil bocas, felicita la habilidad del matador.
También le felicito yó aunque compadezca á la rés porque ésta el ménos la evita otros
sufrimientos…”

L’altre passatge triat correspon al viatge de retorn per les aigües càlides de l’hemisferi
sud:
” El 29 de julio de 1891, á las 11 y minutos de la mañana salía el vapor correo de la bahía
de Manila recto como una saeta en busca de la punta del Corregidor para entrar en el mar
de la China.
[…] El 4 de agosto por la mañana arribamos a Singapore y deteniéndonos 6 horas por el
carbón para el consumo del Ysla de Luzón, emprendimos la marcha para Adén sin hacer
escala en Colombo por estar de guarnición en él, el señor cólera.
[…] En los 14 dias que duró la navegación de la 1ª á esta 3ª posesion inglesa, se murieron
dos soldados de artilleria y un niño, los cuales fueron arrojados al mar con un lingote a los
pies (E.P.D.).
[…] Tan pronto fondeado el susodicho barco acudieron abordo los naturales y con permiso
del capitan trasformaron la popa en una feria. ¡Qué de objetos curiosos! Huevos vacios de
avestruz, cuernos de antílope, pañuelos de seda, cajitas de sándalo, gorros turcos, peines y
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demás objetos de carey, etc, etc.
[…] la navegación por el Mar Rojo fue de las más tranquilas […] a las seis de la tarde
entrábamos en el canal de Suez. Los barcos todos, van en estes sitio á cuarto de máquina y
ménos, para nó remover por la rotacion de la élices las arenosas paredes del canal.
Suez es bastante bonito, por su aspecto y tiene un magnífico muelle. En su pequeño puerto
hay varios barcos de guerra. Lo mismo este terreno que el de Port-Said és arenoso y nó
produce nada.
[…] ¡Señores! ¡Qué chicas más guapas! Las habia de todas partes de Europa: Ynglesas,
parisienses, napolitanas, genovesas, etc, etc; y yo muerto de alegria y gozo como mis
compañeros […] Las convidamos, las dimos un beso a cada una y nos fuimos á visitar otras
casas de bebidas que tambien tienen chicas inglesas y napolitanas.
[…] Las mujeres nativas casadas llevan medio rostro cubierto por un negro pañolón y en la
frente ostentan un pedacito de madera dorada, haciendo con ello bastante mala estampa.
Las solteras solo usan el pañolon negro sin ningun adorno.
[…] A las 9 del 2 de septiembre fondeamos el puerto de Valencia, abandonando acto
seguido el barco mi compañero Ferrer y yó. ¡Oh Valencia la deseada! ¡Qué ganas tenia de
verte! Solo diré que nos divertimos soberanamente los tres dias que estuvimos y que el 4
por la tarde en ferro-corriendo emprendimos marcha para Ondara, población de las más
modestas de la provincia de Alicante […] A las 12 y media entrábamos en Ondara. La calle
Nueva la encontré estrecha y ciertas casas desconocidas.”
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Annex 1
Cronologia bàsica de la història d’Ondara:
Paleolític mitjà (90.000 aC-40.000 aC) i Paleolític superior (35.000 aC-7.000 aC):
ocupació humana a les coves del Corb i del Colom (Segària).
Neolític (7.000 aC-4.200 aC): la cova Fosca (Segària), habitada.
Edat del ferro: assentament ibèric de planura a Vinyals (segles II-I aC) i ocupació de la
cova Fosca com a santuari (segles IV-II aC).
Període de dominació romana: diverses troballes datables entre els segles I aC i IV dC
testimonien la presència romana en el terme d’Ondara (Vinyals, Pla de la Font, Molló,
Pujades/la Barraca) i, inclús en el centre històric de l’actual municipi.
552-615: Segons l’alemany Hübner, Ondara era una de les poblacions principals de la
província Cartaginenca, dintre de l’Imperi bizantí.
612-713: Ondara, sota el domini visigòtic.
713: a resultes de la invasió el 711, Ondara queda integrada en la cora de València, tot i
que la islamització del territori no es produirà abans del 744.
713- 1010: Ondara, primer en l’emirat de Còrdova, i després, en el califat del mateix
nom.
Darreries del segle X: Ondara, seu d’una jurisdicció civil de Xarq Al-Andalus.
1010-1011: Ondara, amb categoria de ciutat, és saquejada en el transcurs d’una revolta
berber. La capitalitat comarcal es trasllada a Dénia.
1010-1092: Ondara queda integrada, primer en la taifa de Dénia; a continuació, en la de
Saragossa i, finalment, en la de Tortosa-Lleida- Dénia.
1089-1090: segons algunes fonts, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, hiverna en el castell
d’Ondara.
1090-1091: Ondara, tributària del Cid.
1092-1146: Ondara, integrat en l’Imperi almoràvit, amb capital a Marràqueix.
1146-1171: Ondara, sota el rei de Múrcia, amb València, Alpont, Dénia, Alacant i
Oriola.
1171-1228: Ondara queda enquadrada dins de l’Imperi almohade.
1228-1238: Ondara, en la taifa de Múrcia.
9 d’octubre de 1238: el rei Jaume I entra a la ciutat de València.
6 de juny de 1244: el rei Jaume I visita Ondara.
1244-1320: Ondara, propietat, successivament, dels reis Jaume I, Pere I el Gran i Jaume
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II.
1320: concessió d’Ondara a Berenguer de Boxadors, majordom i conseller de l’infant
Alfons.
1323-1353: Ondara, propietat de l’infant Pere, comte de Ribagorça, per donació de son
pare, Jaume II.
1353: el rei Pere el Cerimoniós dóna Ondara al seu cosí Alfons d’Aragó i Foix, fill de
l’infant Pere de Ribagorça i nét del rei Jaume II, més conegut com Alfons el Vell.
1360: Guerau de Safont, primer, i Francesc d’Esplugues, després, senyors d’Ondara en
aquests anys.
1372: Bernat de Bonastre, conseller i protonotari del rei Pere (1376-83), escrivà reial,
secretari i poeta, nou senyor d’Ondara. El succeeix el seu fill Lluc de Bonastre.
1372: primera referència documental del castell, la plaça i el palau Gran.
1390: Bernat de Bonastre trasllada a Ondara 30 famílies cristianes procedents de Murla.
1398: el senyoriu d’Ondara torna a mans d’Alfons el Vell.
1404: Primer cens conegut; Ondara compta amb 90 famílies musulmanes i 30
cristianes.
1407: Alfons el Vell dóna al seu nét Hug de Cardona el senyoriu d’Ondara, que no es
materialitza fins el 1429. Amb N’Hug, arranca el llinatge dels Cardona com a senyors
d’Ondara.
1521: Vicent Peris, líder agermanat, visita Ondara i bateja els mudèjars locals.
1526: l’emperador Carles autoritza la reconversió de la moreria d’Ondara en una
universitat amb poders semblants a la cristiana.
1534: facultat per l’emperador Carles I, el papa Climent VII promulga una butlla que
permet la creació a Ondara d’una vicaria perpètua, dependent de Dénia, amb Pamis com
a annex.
1563: per un decret general, els moriscos d’Ondara són desarmats.
1569: Juan de Ribera, el Patriarca, ordena que no se celebre missa en la capella del castell,
sota l’advocació de la Nativitat.
1574: Felipe II aconsegueix de Gregori XIII el desmembrament de la parròquia d’Ondara
de la de Dénia, erigint-la en parròquia independent, amb els annexes de Benidoleig i
Pamis.
1602: Ondara, cap d’una fillola composta per 33 pobles de la Safor i la Marina
1609: 895 pobladors moriscos són expulsats d’Ondara a través del port de Dénia. El
poble queda habitat per unes poques famílies cristianes velles i un grapat de moriscos
beneficiats; en total, unes 30 cases.
1611: el marqués de Guadalest atorga el 18 d’agost nova Carta de Població a 21 colons.
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1611: arribada d’un grup de frares de l’orde de Sant Francesc de Paula -franciscans
mínims- a Ondara, per la intercessió del marqués de Guadalest. Inici de les obres de
l’església i el convent de la Puríssima Concepció.
1646: Ondara assoleix els 80 veïns, uns 350 habitants.
1648-1655: Diferents onades de pesta bubònica assoten Ondara.
1690: Carles II concedeix a Ondara el privilegi de celebrar Fira el 15 d’octubre de cada,
any, festivitat de Santa Teresa.
1690: Ondara ultrapassa els 100 veïns, uns 450 habitants.
1693: esclata la revolta camperola, coneguda amb el nom de Segona Germania, amb una
destacada actuació del rector d’Ondara, mossén Jacint Llorca.
1699: mor sense descendència Isidre Tomàs de Cardona i Sotomayor, marqués de
Guadalest i últim senyor d’Ondara, pertanyent a la família Cardona, situació que originarà
un llarg litigi successori.
1699: el dia de la Mare de Déu d’Agost, pocs dies abans de faltar Isidre Tomàs, pren
possessió, com a nou senyor d’Ondara, el marqués d’Ariza, Juan Antonio Palafox i Zúñiga,
que ja ho era de Benissa, Teulada i Calp.
1705: disputa successòria entre Borbons i Àustries. Un ondarenc, En Joan Gil, assumeix
un gran protagonisme en l’organització de les milícies austracistes del marquesat. Ondara
és saquejada, per primera vegada, per la tropa proborbònica.
1707: el 8 de novembre, Ondara és cremada i saquejada per les tropes comandades pel
general francés d’Asfeld; alguns dels seus veïns són morts violentament.
1714 (?): el primer rei Borbó, Felip V, concedeix a Ondara el títol de vila.
1729: es donen per concloses les obres del temple parroquial de Santa Anna, cent
cinquanta anys després d’iniciar-se.
1729: primera referència a les festes d’Ondara, en honor ��������������������������������
de Sant Cristòfol i Santa Anna,
“titulares y patronos de esta villa.”
1729: un document parla de la “capilla del castillo”.
1730: l’Ajuntament promulga unes Ordenanzas y capítulos del buen gobierno del campo,
per regular l’activitat agrícola del terme.
1735: acte d’amollonament entre els termes de Dénia i Ondara.
1761: es té notícia de l’existència d’un pont sobre l’Alberca –el de la plaça del Convent-.
1767: una pedra llaurada, vestigi més antic de l’escut d’Ondara
1783: primera missa documentada a la Soledat -funeral de 29 de desembre-.
1790: l’Ajuntament erigeix la font de la Carxofa.
1791: primera festa solemne a la Soledat.
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1795: Ondara arriba als 1.300 habitants.
1802: s’inicien les obres del cementeri vell en un bancal, que se situaria entre els actuals
carrers Sant Lluís i Constitució; les obres van concloure el 1813.
1811: s’abolixen els drets senyorials i jurisdiccionals -nomenament de càrrecs municipals,
l’acte de vassallatge, els monopolis, les regalies i els privilegis exclusius.
1812: inauguració del primer cementeri a l’actual barri del Crist.
1812-1813: les tropes napoleòniques ocupen Ondara.
1820: primera exclaustració de frares del convent, que marxen a Mutxamel, tornant el
1823, amb la restauració de l’absolutisme.
1821: Ondara queda integrada en la província de Xàtiva.
1830: Ondara s’adscriu a la província de València.
1833: Ondara queda assignada definitivament a la província d’Alacant. Pamis perd la
condició de municipi independent, agregant-se a Ondara.
1835: supressió del convent; els monjos són secularitzats i les propietats conventuals
subhastades.
1835: els llauradors de Pamis deixen de pagar els censos senyorials.
1837: llei definitiva de desamortització de la propietat senyorial. Els antics posseïdors
de les terres senyorials, feia anys que havien deixat satisfer les obligacions al marqués
d’Ariza.
1837: José Idiáquez Carvajal, almirall d’Aragó, marqués d’Ariza i Guadalest, últim senyor
d’Ondara.
1841: les grans famílies d’Ondara adquireixen la majoria de terres en el procés
desamortitzador..
1841: els béns de la parròquia són desamortitzats i venuts en pública subhasta.
1842: el govern concedeix a l’Ajuntament la plena propietat sobre el convent.
1842: desapareix el règim senyorial a pràcticament tota la comarca.
1845: s’inaugura el cementeri de Pamis.
1846: el primer contingent de la Guàrdia Civil, cos creat el 1844, ocupa el convent.
1854: s’inaugura el nou cementeri d’Ondara, a la partida Alfatares.
1855: el còlera ataca la població d’Ondara, cobrant-se 39 víctimes.
1865: obert al trànsit el pont d’Ondara/el Verger.
1868: la propietat rústica de l’antic terme de Pamis passa a mans de la propietat privada.
1868: arranca l’època d’esplendor de la pansa.
1872: erecció del Trinquet.
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1875: la carretera nacional 332, entre Alacant i Ondara, oberta al trànsit; el tram OndaraValència quedaria conclòs el 1900.
1885: l’epidèmia de còlera d’aquest any, la més important del segle, no va tenir a Ondara
cap repersusió, per l’actuació del metge català Jaume Ferran i Clua.
1888: construcció del Teatre Eslava.
1891: oberta al trànsit la carretera que unia Cocentaina, Ondara i Dénia.
1892: l’Ajuntament aprova en ple les noves Ordenances del municipi, vigents encara avui
en alguns aspectes.
1896: erecció de l’ermita del Crist.
1897: aprovades les Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Villa de Ondara.
1900: el comerç de la pansa entra en una fase agònica.
1900: Ondara arriba al segle XX amb 3.544 habitants, la xifra més alta de la seua
història.
1900: primera referència documental dels bous al carrer per Sant Jaume i primera plaça
de bous (de fusta).
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Annex 2
Senyors d’Ondara. Segles XIII al XIX
Senyors d’Ondara

Anys de senyoria

Jaume I

1244-1276

Pere III el Gran

1276-1285

Alfons III

1285-1291

Jaume II

1291-1323, llevat d’alguns breus períodes: En
Guillem Esteve d’Eivissa, el 1303; En Pelegrí
de Rocados, a primeries del segle XIV; i En
Berenguer de Boxadors, de 1320 a 1323.

L’infant Pere d’Aragó

1323-1353

N’Alfons d’Aragó i Foix

1353-?

En Francesc d’Esplugues

¿-?

En Guerau de Safont

¿-?

Na Jauma de Romaní

¿-1372

En Bernat de Bonastre

1372-1383

En Lluc de Bonastre

1383-1396

N’Alfons d’Aragó i Foix

1396-1427

N’Hug de Cardona i de Gandia

1427-1470. Primer baró de Guadalest.

En Joan de Cardona i de Navarra

1470-1502. Segon baró de Guadalest i primer
almirall d’Aragó, títol honorífic que passarà
dels Cardona als Palafox al segle XVIII, i
d’aquests als Arteaga, al segle XIX.

N’Alfons de Cardona i Fajardo

1502-1534. Tercer baró de Guadalest.

En Sanç de Cardona i Roís de Liori.

1534-1573. Primer marqués de Guadalest.

En Cristòfor de Cardona Colom de Roís de
Liori i Toledo

1573-1583. Segon marqués de Guadalest.

Na Maria de Cardona Colom Roís de Liori
i Toledo

1583-1591. Tercera marquesa de Guadalest.

En Felip de Cardona i Borja

1591-1616. Quart marqués de Guadalest.

En Francesc de Cardona i Ligné

1616-1664. Cinqué marqués de Guadalest.

En Felip de Cardona i Palafox

1664-1672. Sisé marqués de Guadalest.
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N’Isidre Tomàs Cardona i Sotomayor

1672-1699. Seté marqués de Guadalest.

Don Juan Antonio Palafox y Zúñiga

1699-1725. Cinqué marqués d’Ariza i huité
marqués de Guadalest. Elevat a la grandesa
d’Espanya el 1721 per Felip V.

Don Juan Antonio Palafox y Centurión

1725-1675. Sisé marqués d’Ariza i nové
marqués de Guadalest.

Don Fausto Francisco de Palafox Pérez
Clarós

1675-1778. Seté marqués d’Ariza i desé
marqués de Guadalest.

Don Vicente de Palafox Silva

1778-1820. Huité marqués d’Ariza i onzé
marqués de Guadalest.

D. Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano
Palafox

1820-?. Nové marqués d’Ariza i dotzé
marqués de Guadalest. Durant l’exercici
d’aquest senyor, es va produir la dissolució del
règim senyorial l’any 1837.

Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano Palafox
Centurión Folch de Cardona

¿-1850. Desé marqués d’Ariza i tretzé marqués
de Guadalest.

Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano Silva

1850-?. Onzé marqués d’Ariza, catorzé
marqués de Guadalest i duc de l’Infantado
des de 1882. Aquesta branca de la família és
la que continua ostentant en l’actualitat el títol
d’almirall d’Aragó.
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Annex 3
Acta de separació de l’església d’Ondara de l’església de Dénia
(1535)
Transcripció de Joan Ivars i Cervera
Die XVII aprilis anno Mº Dº XXX nono
Denia

Ondara

Les rectories novament erigides e dimembrades de la sglésia de Dénia són les següents:
Primo han ordenat los Reverends Srs. Inquisidors Vicari General y official sobre la sglésia
del lloch de Ondara que sia dimembrada de la sglésia parrochial de Dénia y siga feta
rectoria per sí, a la qual sien anneixos los llochs de Benidoleig y Pàmies, la qual se dota
d·esta manera, ço és, que un benefici fundat en la sglésia de Ondara sots invocació de la
Santíssima Verge Maria, lo quel posseïx mossén Sanbat Ureta, clergue simple, del qual lo
Il·lustre Admirant és patró ab una orta o posessió que lo dit Sr. Admirant ha donat al dit
benefici juntament ab un canyar, sia unit a la dita rectoria y més li apliquen la renda de
les olim mesquites respective de dits llochs, ab tal pacte e condició e no en altra manera
que lo rector de dita rectoria quiscun any sia obligat de donar quatre lliures de dita renda
de les olim mesquites, les quals quatre lliures ajen de servir per a la fàbrica, ornaments y
lumenària de la dita sglesia de Ondara y que sia patró de la dita rectoria lo dit Il·lustre
Sr. Admirannt puix és patro del benefici ab que s·a obligat a provehir dita sglésia de
ornaments y entretenir la fàbrica de la dita sglésia e que essent lo senyor de dits llocs en lo
castell el rector puga dir dos misses los diumenges y festes, la una en la sglésia del dit lloch
e l·altra en [¿lo castell?] , e per quant lo beneficiat que huy és menor y no pot servir la dita
rectoria de Ondara lo qual no té sinó vint anys, ha·s ordenat que es posse allí un vicari
que tinga càrrech de la dita cura fins tant lo dit beneficiat tinga edat complida per poder
regir dita cura, de quibus.... actun Valenciae... etc presents foren per testimonis a les
dessús dites [¿declaracions?] Los venerables mossén Nofre Pellicer y mossén Joan Climent
Verdejo preveres procuradors fiscals de la cort eclesiàstica de València. Ha·s de veure a la
vesita si Alonso Matari olim alfaqui de Ondara [il·legible] stat bo per a que los novament
convertits del Marquesat de Dénia se convertissen en nostra sant fe cathòlica perquè si
constara, li sia donada de sa vida la renda de les olim mesquites de Ondara inseguint la
voluntat del emperador.
[Text al marge del foli de la primera fotocòpia]
Die XXI octobris anno a nativitate Domini M D XXX IIII fuit facta unio infrascripta
[va ser feta la unió infrascrita] y los dits comissaris ordenaren perquè les infrascrites set
rectories dismembrades de Dénia fossen millor dotades, que en cada una de elles se
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ajusten altra de la dotació que en cada una de elles està senyalada en fruyts cinch lliures de
les promícies qui per la dita rectoria est pinguis [és abundant] y la exoneren de tan gran
càrrech, exceptada la rectoria de Pedrguer attento que és dotada [¿son terme?] de trenta
lliures de les promícies.
En aprés ab acte rebut per mi Joan Alamany notari desús scrit, scrivà de la dita comissió, i
señors comissaris dels novament convertits, a tres de octubre any mil cinch-cents quoranta
hu, los dits Rvmo. Señor don Antonio Ramírez de Haro, bisbe de Calahorra, Inquisidor
Apostòlic y Comissari en la dita comissió y negocis dels novament convertits del Regne
de València y Micer Joan de Clays, paborde casal y canonge de la Seu de València, per
lo Revdmo. e Illmo. Señor don Jordi de Austria en lo spritual y temporal vicari general
y oficial en la ciutat y diòcesi de València, usant de la facultat retesa y refermada en
lo temps de les dismembracions, noves erections y dotacions de les rectories novament
eregides en la diòcesi de València de poder corregir, alterar, remoure y emendar totes y
qualsevol traces, assientos y actes per aquells fets sobre dites rectories novament eregides
en l’arquebisbat de València y dotacions de aquelles sospengueren totes y qualsevo, traces
y aseintos sobre les dites dismembracions e dotacions de dites rectories entre les qual és la
desús dita rectoria de Ondara novament erigida dismembrada de la dita rectoria de Dénia
lo qual per los desús dits señors comissaris y ordinari fonch unida y annexada al desús dit
perpetuo simple eclesiàstich benefici en la sglésia de dit lloch de Onadara sots invocació
de la Sacratissima Verge Maria fundat e instituhit , lo qual posseïx lo dit venerable mossén
Sanbat Ureta, segons dit és desús. Dita rectoria de Ondara és estada desunida, separada
y segreggada del dit benefici, deixant aquell libero al dit mossén Sanbat Ureta, beneficiat
de aquell, segons de dita nió lo tenia ab tota la renda, drets e emolumnents y novament
és estada dita recotoria dotada de trenta lliures de venda acascuan any pagadores a Tots
Sants i Carnestoltes migerament dels dos milia ducats autem apostolica perpetuament
reservats sobre la mensa arquebisbal de València, lo qual acte de suspensió està continuat
a la fi del libre de dites dismembracions y noves erections y dotacions fermat de les mans
pròpies del Rmo. Señor Bissbe de Calahorra comissari e inquisidor y vicari general y
official de València y lo dit acte és del scrit y tenor següent
Die tertio mensis octobris anno a nativitate domini MDXXXXI
Die tertio mensis octobris anno a nativitate domini MDXXXXI
Nos don Antonio Ramírez de Haro, por la gracia de Dios obispo de Calahorra, inquisidor
apostólico y comissario en los negocios de los nuevamente convertidos del Reyno de
Valencia etc, inseratur praesens instrumentum prout in fine moderni Libri rectoriarum
noviter rectarum usque ad finem [que s’inscriga el present instrument al final del Llibre
de les rectories novament erigides fins al final].
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Annex 4
Moviment natural de la població d’Ondara 1625-1900
Arxiu Parroquial d’Ondara

1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662

Naixements
17
16
18
15
18
20
21
17
16
21
15
10
16
15
19
13
2
7
12
8
16
15
12
11
13
11
9
14
13
13
10
17
11
17
13
17
15
20

Defuncions
5
4
3
3
14
20
15
20
8
8
10
16
4
10
6
6
13
14
13
8
9
8
6
16
11
18
19
28
14
20
16
7
13
14
9
13
7
18

Matrimonis
4
5
3
2
3
5
5
2
0
5
1
5
5
7
4
0
0
1
0
2
2
3
2
6
0
6
1
3
4
5
3
3
2
3
3
1
3
12
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1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708

12
20
20
13
14
14
13
18
15
30
17
25
25
24
24
24
14
30
28
25
29
20
17
41
27
27
22
24
25
27
28
31
30
23
27
27
31
29
20
35
24
34
21
21
24
6

15
13
24
16
19
20
16
18
11
22
18
18
13
16
19
24
17
19
19
12
4
22
17
51
11
24
18
13
16
22
16
16
24
16
9
15
16
48
24
22
22
19
21
24
57
12

5
4
3
2
3
2
3
6
5
9
6
3
8
6
0
1
6
3
8
5
9
1
8
3
7
4
3
0
3
2
4
6
10
10
7
8
6
8
9
9
6
3
4
10
4
1
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1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743

24
25
37
28
40
37
18
46
29
44
38
26
30
28
46
38
32
47
30
28
40
44
29
47
35
35
41
29
39
32
43
46
40
53
32

10
5
17
18
13
47
37
22
25
42
19
17
17
17
33
13
36
20
28
17
45
23
26
22
20
32
80
27
34
19
28
21
24
33
28

11
9
11
6
5
4
4
7
6
13
9
3
11
8
3
4
5
7
11
8
4
9
16
12
7
4
0
6
5
10
3
9
9
10
8

1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753

45
43
59
48
45
53
49
50
47
46

33
47
37
29
26
50
52
49
44
78

9
9
11
10
3
5
6
8
13
6
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1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

46
67
48
40
41
42
45
45
44
53
44
60
42
54
49
50
51
64
51
40
65
53
51
53
41
56
45
40
48
42
43
50
29
44
58
38
49
40
43
34
45
29
37
44
40
46

44
53
85
60
62
30
31
25
32
22
25
57
69
30
47
39
90
33
27
39
49
39
39
46
30
81
44
49
63
17
23
44
34
22
50
55
20
30
27
37
24
54
21
19
42
18

23
14
7
8
9
5
6
9
13
7
13
6
12
15
9
8
12
12
11
10
9
11
12
14
13
8
6
8
7
7
9
7
7
9
10
12
4
10
4
8
10
4
13
10
10
12
529

ANEXES.indd 529

16/4/13 16:16:25

ONDARA: DELS ORIGENS A 1900

1800
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

39
39
39
43
42
45
36
46
54
36
49
51
52
40
48
72
60
38
59
67
53
64
66
66
63
69
73
70
80
75
62
73
41
63
57
76
90
78
87
99
87
87
92
104
81
86

19
20
36
44
26
46
19
22
27
34
40
31
21
30
36
35
24
29
21
33
27
55
29
53
54
54
41
59
41
45
109
81
77
71
50
43
43
44
51
45
36
40
50
40
41
40

12
12
9
12
12
9
12
10
4
9
11
21
12
3
13
8
10
12
22
17
12
12
17
22
5
17
14
12
8
9
8
6
14
8
15
32
14
20
24
12
11
16
22
14
14
6
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1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

85
99
91
79
103
77
106
103
106
111
99
104
98
111
113
94
108
98
68
101
99
84
90
100
90
105
113
84
109
109
115
102
126
91
129
99
119
91
56
145
124
137
145
135
160
110

58
44
69
45
41
21
66
51
58
44
105
73
48
57
65
116
38
60
63
76
51
67
75
63
54
51
82
80
97
71
59
60
102
54
106
67
73
68
101
79
105
70
66
86
93
103

11
5
11
16
16
12
20
15
11
16
13
8
8
28
9
11
13
5
12
14
11
23
32
18
19
29
25
26
25
23
12
23
19
25
21
24
11
24
27
20
21
27
21
21
24
20
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1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

118
129
112
111
120
123
88
106
120
96

69
73
92
70
72
70
74
68
80
85

25
22
16
23
23
33
18
16
29
24
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Crèdits fotogràfics:
Observatori Meteorològic de Pedreguer, p. 23.
Comunitat de Regants d’Ondara, ps. 63, 65 i 179.
Museu Arqueològic d’Alcoi, ps. 78 i 89.
Museu de la Prehistòria de València, ps. 81, 82, 83 i 85.
Museu Arqueològic de Gata, p. 84.
Vicent Álvarez, p. 91.
Museu Arqueològic de Dénia ps. 93, 103, 104, 105, 106 i 107.
Enric Llobregat, p. 97.
Marís Jesús Rubiera, ps. 98, 121 i 122.
Museu Arqueològic de Xàbia, p. 120.
Miquel Tarradell, p. 124.
Pierre Guichard, ps. 127 i 130.
Francesc Torres Faus, p. 169.
Josep Ivars, ps. 173, 175, 186, 304, 430 i 462.
Arxiu de la Catedral de València, ps. 184 i 185.
Rafa Gil, p. 193.
Arxiu Parroquial d’Ondara, ps. 196 i 247.
Obra Social Bancaixa, p. 200.
Juan Cabrera, ps. 303, 323, 450 i 459.
Enrique Boluda Iñareta, ps. 439 i 464.
Família Bosch-Cholbi, p. 450.
Francesc Torres Faus, p. 467.
Família Olivares-Martí, p. 480.
Família Miralles-Vives, p. 483.
Servicio Histórico-Militar de España, p. 502.
Família Bosch-Sala, p. 507.
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, p. 512.
María Luísa Bosch Bosch, p. 514.
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