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PRESENTACIÓ 

L'any 1996 els valencians del migjorn vam tenir l'oportunitat de recordar un esdeveniment 
fonamental per a la història d'aquest país: els 700 anys de la incorporació de les nostres comar
ques a l'antic Regne de València. Recordar és esvair les boires del passat i dur al present, en 
aquest cas, la nostra entrada en una estructura política i, sobretot, en una cultura i en una manera 
de viure concretes. Aqueixos 700 anys han estat una bona excusa per a redescubrir la història i, 
alhora, per a reflexionar sobre el present i l'esdevenidor de nosaltres, els valencians del sud. 

És ben sabut de tots: durant massa temps ha semblat que la nostra història era la que uns altres 
ens havien explicat, era la seua; pareixia que la història d'aquestes contrades s'havia diluït en les 
grandeses d'uns altres. Els qui escrivien la història havien fet tot son poder per presentar-nos com 
a nostres els mites i els herois d'aqueixos altres. La celebració d'aquest aniversari ha servit, preci
sament, per a començar a redreçar la interpretació del passat, del nostre passat; al capdavall, per a 
començar a escriure la nostra pròpia història. 

Hem concebut aquest tercer número de Quaderns de Migjorn com un monogràfic sobre 
aquests 700 anys de la incorporació de les comarques del sud de la línia Biar-Busot al Regne de 
València. Hem volgut que fos una passa en aqueix camí de redreçament i de reescriptura de la 
història; per fer-ho hem comptat amb la col·laboració de persones que tenen molt a dir dins l'àm
bit de la història, de la literatura, de la lingüística, del medi ambient i, en general, de la cultura. El 
lector trobarà ací treballs centrats en l'anàlisi històrica d'aquells fets i reflexions, carregades de 
raó, sobre la realitat actual d'aquestes terres. 

Com diem, hi ha un primer bloc d'articles centrats en l'estudi de l'esdeveniment històric i de 
les conseqüències que se'n van derivar. Maria Teresa Ferrer i Mallol fa una descripció detallada i 
molt documentada de la conquesta de les nostres comarques per Jaume II. Carme Barceló analitza 
quina era la situació dels musulmans durant l'ocupació castellana i quina va ser després de la con-
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questa catalana. Juan Antoni Barrio Barrio ens explica l'organització d'Alacant, Elx, Guardamar i 
Oriola com a viles reials incorporades a la Corona d'Aragó el 1296. José Vicente Cabezuelo Plie
go desvela els precedents polítics de la procuració d'Oriola. José Hinojosa Montalvo fa un repàs 
crític, i no menys lúcid, del tractament que havia donat la historiografia alacantina a la figura i a 
l'obra de Jaume II. Rafael Azuar Ruiz dibuixa, sobre base documental, l'organització territorial 
d'aquell Alacant de 1296, tot just incorporat a la resta de les terres valencianes. 

Tenim, tot seguit, un feix d'articles centrats en la reflexió sobre la literatura i la llengua. Lluís 
Alpera ens presenta la realitat de la creació literària en les terres del sud i els condicionants que 
ací imposa a l'escriptor la situació sociolingüística. Joaquim G. Caturla remarca el paper i la 
importància de la literatura oral entre nosaltres. Brauli Montoya i Abat descriu la història lingüísti
ca de la regió d'Oriola-Alacant i reflexiona sobre el seu present i l'incert futur. Alfonso Grandal 
López ens ofereix, des de Cartagena, belles proves de la permanència de la llengua catalana en 
aqueixa ciutat i en altres punts de la regió de Múrcia. Màrius Bevia aporta un recull de toponímia 
urbana de la ciutat d'Alacant dels segles XIV-XVI; no hem d'oblidar que els noms dels llocs són 
arxius vius de la història de tot poble. 

No podia restar fora d'aquest monogràfic la reflexió sobre la identitat i sobre la vertebració 
dels valencians; van per aquesta drecera l'article d'Emili Rodríguez Bernabeu i el d'Antoni Rode
nas, que, com és ben sabut, han freqüentat com a assagistes aqueixes qüestions. Manuel Alcaraz 
Ramos ha abocat aquesta reflexió sobre la ciutat d'Alacant, amb un to engrescador que no lleva ni 
un bri de lucidesa al seu treball. 

Joan Castaño Garcia estudia els orígens del Misteri d'Elx, veritable monument cultural repre
sentatiu de les comarques meridionals i de totes les terres valencianes, en general. 

Clou el volum l'article de Vicent Sansano i Bielso dedicat a la crisi ambiental i a la necessitat 
de replantejar la nostra relació amb la Natura. 

Confiem que aquest tercer número servisca per a refermar Quaderns de Migjorn com a instru
ment de reflexió i difusió cultural del sud del País Valencià. Hem començat a treballat perquè 
puga arribar a convertir-se plenament en allò que preteníem des del principi: un mitjà de vertebra
ció i d'expressió de les terres de migjorn. En aquest sentit, agraïm la col·laboració en l'elaboració 
d'aquest número 3 de les associacions cíviques i culturals de Crevillent (El Bull), d'Elx (El Tem-
pir i l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó), de Guardamar (La Gola), de Monòver (El 
Raig), de Novelda (El Rotgle) i de Santa Pola (L'Antina). Tots desitgem que la col·laboració enge
gada per a la celebració d'aquest 700è aniversari puga donar més fruits en un futur immediat. 

Hem d'agrair d'una manera especial la col·laboració dels autors dels articles; no van dubtar a 
respondre a la nostra invitació i han pres part en aquest projecte amb treballs excel·lents. Així 
mateix, cal recordar el suport que hem rebut de diverses institucions: en primer lloc, de la Funda
ció d'Estudis Medievals Jaume II, amb la qual compartim l'interés i el desig per la recuperació de 
la nostra memòria històrica; de l'Ajuntament d'Alacant; de la Diputació d'Alacant i de l'Institut 
de Cultura Juan Gil-Albert; de l'Ajuntament del Campello; de l'Ajuntament de Sant Vicent del 
Raspeig, i de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. 

Josep Martines 
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LA CONQUESTA DE LES COMARQUES 
MERIDIONALS VALENCIANES 

QUADERNS DE PER JAUME II 
MIGJORN 3 

Revista d'estudis comarcals Maria Teresa Ferrer i Mallol 
del sud del País Valencià hsüació Milà i Fontanals. CSIC 

pàgs.9-26 

ELS PRECEDENTS 

Des de mitjan segle XII, el regne sarraí de Múrcia era present a la taula de negociació entre 
castellans i catalans, que es repartien l'espai peninsular per a futures conquestes. El tractat de 
Tudellén, del 1151, entre Alfons VII de Castella i el comte Ramon Berenguer IV de Barcelona, 
l'havia assignat a la conquesta catalana, llevat de les places de Lorca i Vera. El regne havia de 
quedar, però, com el de València, sota el vassallatge del rei de Castella. Alfons el Trobador, pel 
tractat de Cazóla (1179), renuncià a la conquesta de Múrcia, potser perquè dos anys abans Alfons 
VIII de Castella l'havia deslliurat del vassallatge per Saragossa i per les futures conquestes'. 

Quan, a mitjan segle XIII, Jaume I va començar a avançar cap al sud en el transcurs de la con
questa del regne de València, Castella va témer que el monarca català no continués la seva expan
sió per Múrcia. Per conjurar aquest perill i per posar un límit de fet a l'expansió catalano-aragone-
sa, els castellans pressionaren fortament el monarca sarraí de Múrcia perquè reconegués la 
sobirania de Castella. Ambdues parts arribaren a un acord el març de 1243, el tractat d'Alcaraz, 
pel qual s'establia un protectorat militar castellà sobre el regne de Múrcia. El tractat preveia que 
alguns castells d'aquest regne haurien de rebre guarnició castellana i que el reietó sarraí, Ibn Hud, 
hauria de pagar a Castella la meitat de les seves rendes. Però alguns rais o grans senyors sarraïns 
no volgueren signar el tractat i forniren un pretext perquè Castella hi enviés un exèrcit, que aquell 
mateix any ocupà sense resistència Múrcia, Crevillent, Alhama i Cieza i conquerí Oriola i Alacant. 

Pel març de 1244, després de fortes tensions, el tractat d'Almirra amb Jaume I establí la fron
tera entre el regne de València, de conquesta catalana, i el de Múrcia, de conquesta castellana, a la 
línia Busot-Biar. 

. Pel que fa a les citacions bibliogràfiques i documentals remeto als meus llibres i articles que figuren a la bibliografia 
final. Només esmento en nota les fonts documentals que no he comentat abans. 

Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià / 9 



Maria Teresa Ferrer i Mallol 

Malgrat la intervenció militar, el domini castellà a Múrcia no era gaire sòlid, perquè es basava 
en l'ocupació de les fortaleses i en l'assentament de molt poca població cristiana. 

No sorprèn, doncs, que no pogués resistir l'aixecament del 1264, que es produí simultàniament 
amb el d'Andalusia i que es coordinà amb l'atac de Granada a Castella. 

Davant la impossibilitat d'atendre tots dos fronts al mateix temps, Alfons X concentrà els seus 
esforços a la frontera andalusa i en la guerra contra el rei de Granada i demanà al seu sogre, Jaume 
I, que l'ajudés a reconquerir Múrcia. 

Malgrat el comportament deslleial que el seu gendre havia tingut envers ell, fins i tot donant 
ajut a Al-Açrac, quan aquest cabdill sarraí es revoltà en terres valencianes, i malgrat el consell dels 
rics-homes aragonesos, partidaris de donar un ajut condicionat a canvi del lliurament d'alguns cas
tells fronterers que es disputaven tots dos regnes, el rei decidí d'ajudar-lo sense cap contrapartida, 
i ho justificà dient que la sublevació de Múrcia era un perill per al País Valencià i que més valia 
defensar-se a la terra d'un altre que a la pròpia. 

Jaume I aconseguí la submissió del regne en pocs mesos, entre novembre de 1265 i abril de 
1266. Seguidament avisà el seu gendre, el rei Alfons de Castella, perquè se'n fes càrrec i es retirà 
cap a Oriola i Alacant i d'aquí al regne de València. Deixava, però, a la frontera tropes suficients 
per a resoldre qualsevol emergència que pogués presentar-se, tot i que les possibilitats de revolta 
havien minvat notablement per causa de l'emigració de molts moros cap a Granada, 30.000 
segons Desclot. Deixava també la terra repoblada per la gent del seu exèrcit. Segons afirma a la 
seva crònica, bé que la xifra és discutida per alguns historiadors, que la troben massa alta, Jaume I 
deixà al regne de Múrcia fins a 10.000 homes de guerra per defensar-lo i repoblar-lo. Malgrat que 
una part d'aquests homes no hi romangué definitivament, un nombre molt important de població 
catalanoparlant i un grup més reduït d'aragonesos s'hi quedà i facilità notablement l'empresa de 
Jaume II trenta anys després. 

Tant el cronista Ramon Muntaner com don Juan Manuel afirmen que Jaume I lliurà el regne de 
Múrcia als castellans com a dot de la seva filla Constança, casada amb l'infant Manuel, germà 
d'Alfons X de Castella, que havia estat nomenat adelantat de Múrcia. Morta Constança sense des
cendència, el dot havia de revertir a la Corona catalano-aragonesa i aquest fou, segons Muntaner, 
un dels motius legals esgrimits per Jaume II per demanar la devolució del regne de Múrcia, pel 
qual sempre havien sentit recança els successors de Jaume I. Heus aquí la versió de Muntaner: 

"E con lo dit senyor rei hac poblada la dita ciutat de Múrcia e los altres llocs, ell lliurà-
ho tot, e la sua part e Γ altra, al senyor rei de Castella, son gendre, per ço que tot ensems 
se pogués ajudar, que els uns ajudassen als altres. Ε senyaladament lliurà a son gendre 
l'infant En Manuel, Elx, Vall d'Etia e de Noetla, Asp, Petrer. Ε lo senyor rei de Caste
lla, don Alfonso, féu així mateix lo dit infant En Manuel adelantat de tota la sua part. Ε 
així totes les terres s'ajudaren e es defensaren dels moros, los uns ab los altres. Emperò 
ab aquella covinença lliurà lo dit senyor rei en Jacme d'Aragó la sua part del regne de 
Múrcia a son gendre lo rei don Alfonso de Castella e a son gendre l'infant En Manuel: 
que tota hora que ell lo volgués cobrar que li ho retessen. Ε així li ho prometeren; e 
d'açò es feeren bones cartes. Sí que per aquesta raon la casa d'Aragó ha cobrats los dits 
llocs, e foren cobrats segons que avant jo us diré con temps e lloc serà" (cap. XVII) 
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La conquesta de les comarques meridionals valencianes per Jaume II 

[1304] "e lo senyor rei d'Aragó reté lo regne de Múrcia al rei don Ferrando, salvant ço 
qui era de sa conquesta, que el senyor rei En Jacme, son avi, havia donat en dot, ab una 
sua filla, a don Manuel, frare del rei don Alfonso de Castella. Ε puis aquella dona morí 
sens infants, e la terra devia tornar al senyor rei d'Aragó; e per la gran amistat que el rei 
En Jacme havia ab lo rei don Alfonso, son gendre, e ab l'infant En Manuel, qui així 
mateix era estat son gendre, lleixà-ho tenir a don Manuel. Ε ara lo senyor rei d'Aragó 
volc-ho cobrar, e gran raon e dret que era; e així en aquestes paus recobrà-ho, ço és, 
Alacant, Elx, Asp, Petrer, la vall d'Etla e de Noetla, e la Mola, Crivileny, Favanella, 
Callosa, Oriola, Guardamar" (cap. CCXLVI). 

Al "Libro de las Armas", don Juan Manuel no ho explica tan clarament però, malgrat que hi 
barreja esdeveniments diversos, diu que la reina Violant de Castella convencé el seu pare a inter
venir en el regne de Múrcia per poder donar un regne a la seva filla Constança: 

"Entonce dixo la Reyna que si el quisiese quanto a esto que bien fallarían consejo, ca el 
et el Rey su marido podían muy ayna cobrar el Reyno de Murcia con que los moros se 
avian entonce alçado et darlo al infante don Manuel et a la infanta donna Constança et 
asi seria guardada la su iura [de casar la infanta amb un rei] et ella et su marido et sus 
fijos sin recelo de perder la onra que avian; et tanto dixo a su padre, lo uno quexandose 
de la su perdida que reçelavan, lo al mostrando la onra que reçebia en cobrar aquel 
Reyno, en que los moros se havían alçado et fazer ende Reyna a la infanta donna Cons
tança su fija, que se ovo el Rey avenir et otorgogelo" 

El fet que aquesta informació vingui tant de banda catalana com castellana hi dona una certa 
versemblança. Es possible que se n'hagués parlat i que l'argument del dot per a la infanta hagués 
servit a Jaume I per a justificar una costosa operació militar sense cap benefici per als seus regnes, 
però no n'hi ha constància documental per ara. 

LA GUERRA CIVIL A CASTELLA, L'OPORTUNITAT PER A REIVINDICAR EL 
REGNE DE MÚRCIA 

Quan Sanç IV el Brau de Castella morí, l'any 1295, el seu fill, Ferran IV, era menor d'edat. 
Quasevol regència originava turbulències i molt més en aquest cas perquè la legitimitat tant de 
Ferran IV com del mateix Sanç IV eren ben dubtoses. Sanç IV havia usurpat els drets hereditaris 
dels fills del seu germà gran, Ferran de la Cerda, mort el 1275, els quals, des del 1277, eren en 
terres de la Corona catalano-aragonesa, on els havia portats la seva àvia, la reina Violant, per sal
var-los de la persecució del seu oncle, Sanç el Brau. 

El germà i antecessor de Jaume II, Alfons el Liberal, ja n'havia reconegut el més gran, Alfons, 
com a rei de Castella, l'any 1289, després d'haver-lo proclamat com a tal els nobles castellans exi
liats. Alfons de la Cerda havia donat al rei catalano-aragonès el regne de Múrcia a canvi del seu 
suport per a aconseguir el tron castellà. Aquest intent no prosperà, però fou reprès per Jaume II 
després de la mort de Sanç el Brau, aprofitant la guerra civil desfermada a Castella. Les condi
cions foren les mateixes: el regne de Múrcia i, a més, Requena i el comtat de Molina, a canvi del 
seu suport a Alfons de la Cerda. L'aliança entre l'infant Alfons de la Cerda, que s'intitulava ja rei 
de Castella, i Jaume II fou signada a Bordalba i després a Serón l'any 1296. Un enllaç matrimo
nial havia de segellar el pacte: el de l'infant Alfons amb la infanta Violant, germana de Jaume II. 
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Donaven suport al pretendent, Alfons, la reina Violant, vídua d'Alfons el Savi i protectora dels 
seus néts; el seu fill l'infant Joan, oncle d'aquests infants i de Ferran IV de Castella, al qual Alfons 
hauria de cedir els regnes de Lleó, Galícia i Sevilla; diferents nobles castellans, el rei de Portugal i 
el rei de Granada. 

Les circumstàncies internacionals eren llavors favorables a Jaume II: el tractat d'Anagni, sig
nat el mateix any 1295, tancava l'enfrontament de la Corona catalano-aragonesa amb França i 
amb el papat per causa de la intervenció de Pere el Gran a Sicília i donava seguretat a les seves 
fronteres septentrionals. També el mateix any, Jaume II signava un pacte amb Granada, amb la 
qual s'aliava ja obertament el 1296 per tal de garantir la tranquil·litat a la frontera meridional. 

Des del mes de febrer, almenys, Jaume II començà a preparar el terreny per tal d'aconseguir la 
submissió voluntària del regne de Múrcia. Amb aquest objectiu hi trameté Bernat Mercer, un ciu
tadà de València que tenia parentiu o amistat amb prohoms d'Alacant, Oriola, Elx i Múrcia. Per 
les credencials expedides a favor de Bernat Mercer, sabem que havia d'entrevistar-se amb Ramon 
Sacoma, un destacat prohom alacantí, amb Jaume Bernat, Martí Alvarez de Ferrero, Sancho Jimé
nez de Lanclares, el "merino" de don Juan Manuel a Elx, Domingo Vedell, veí d'Oriola, Joan Gar
cia, Bernat d'Uluja i Bonanat Mercer. 

Al mateix temps, el 23 de febrer, el rei envià un missatger a la cort castellana per declarar la 
guerra i anuncià al seu conseller, Bernat de Sarrià, que les hostilitats podien començar al cap de 
quinze dies: els que el missatger necessitava per a arribar a la cort castellana i, a més, deu dies de 
pau que Jaume II concedia a Castella. 

El pla inicial era que el 7 o 8 de març Bernat de Sarrià marxés sobre Alacant i tractés d'apode
rar-se d'aquest castell o d'altres castells del regne, però sense perjudicar els habitants de les viles, 
mentre es negociava la seva submissió. El mateix Bernat de Sarrià s'havia d'encarregar de prepa
rar un estol de deu galeres i d'assegurar la defensa del regne de València contra qualsevol atac de 
Castella. Però aquestes operacions es retardaren una mica. El mes d'abril, Jaume II ja era a Valèn
cia per dirigir la preparació de l'exèrcit mentre es continuava negociant amb l'arrais de Crevillent, 
amb el noble Joan Garcia de Loaysa, amb Miquel Garcia, alcaid de Favanella i, amb Sancho Jimé
nez de Lanclares, a través dels missatgers Ferran Garcés de Roda o Rueda i Bernat Mercer. 

LA GUERRA AMB CASTELLA I LA CONQUESTA DEL REGNE DE MÚRCIA 

Les hostilitats començaren el mes d'abril de 1296; mentre Alfons de la Cerda i l'infant Pere, 
germà de Jaume II, penetraven a Castella per la banda de Sòria amb un exèrcit, Jaume II s'adreça
va amb un altre exèrcit i la flota contra Múrcia. 

A la campanya de Múrcia, tant l'armada com l'exèrcit de terra tenien un primer objectiu clar: 
Alacant. Era la vila més propera al regne de València i a més es trobava situada al corredor litoral, 
que era el pas obligat per a l'exèrcit de terra en la seva progressió cap al sud. Alacant tenia, a més, 
un magnífic port, necessari per a l'aprovisionament de l'exèrcit, almenys en la primera etapa de 
l'expedició. Després, la flota s'encarregà de prendre altres caps de pont a Guardamar, des d'abans 
del 27 d'abril, Cartagena, almenys des del 22 de maig, i Águilas, usada per a l'aprovisionament de 
l'exèrcit almenys des del 23 de maig. El suport de la flota des d'aquests punts fou essencial per al 
desplegament de l'exèrcit de terra2. 

Només les viles o els castells reials com Alacant, Oriola, Múrcia, Mula, Alhama i Lorca, foren 
Γ objectiu d'aquest exèrcit, mentre Jaume Π negociava el seu reconeixement com a rei de Múrcia 

2. ACA, C, reg. 340, ff. 51 r., 87 ν. i f. 102 r., (1296, abril, 27, maig, 22 i 23). 
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amb els nobles i els ordes militars que posseïen llocs en el regne. Elx, que pertanyia a don Juan 
Manuel, es trobava en aquest darrer cas; per això també la flota deixà de banda el port del cap de 
l'Aljub, l'actual Santa Pola, que era el port d'Elx. 

A mesura que avançava pel regne, Jaume II anà donant als seus habitants un mes de temps per 
a decidir si l'acceptaven com a rei i anuncià que, passat aquest termini, els consideraria com a 
enemics; als qui no es presentaren dins d'aquest termini els foren confiscats els béns3. Però els qui 
eren al regne de Múrcia i no el volgueren reconèixer com a rei varen poder marxar-ne amb guiatge 
i amb dret a vendre els béns4. Si hem de jutjar pel procediment seguit a Mula, l'únic explicat pel 
mateix rei, un cop adquirida una vila, el monarca reunia els homes a l'església i donava l'oportu
nitat de marxar a tots aquells que no volguessin reconèixer-lo com a rei. Els que preferien quedar-
se li havien de prestar jurament de fidelitat i homenatge5. 

A Alacant, quan encara no se sabia com es desenvoluparia la conquesta, els prohoms de la vila 
portaren a Elx les dones, els infants i tot allò que tenien de valor abans que no hi arribessin les tro
pes de Jaume II, no solament per posar-los en lloc segur sinó també per a possibilitar la defensa al 
recinte de la vila vella, que no era gaire espaiós; també els moros i els jueus, que solien ser vícti
mes de la soldadesca desmandada en temps de guerra, varen fugir del que era previsible que seria 
el primer objectiu de Jaume II i també es refugiaren a Elx i a Crevillent6. Però la resistència no va 
excedir els límits honorables i la vila capitulà aviat. El 17 d'abril el rei encara era a València i el 
22 ja signava documents a Alacant; pot ser, però, que el dia 22 només hagués ocupat la vila baixa 
alacantina i que la vila vella hagués aguantat uns quants dies més. Cal dir que la vila no fou mai 
gaire forta, de manera que no hauria pogut resistir gaire temps, si hagués tingut intenció de fer-ho. 
Durant la guerra dels dos Peres, fou presa i represa per ambdós exèrcits contendents en diverses 
ocasions amb relativa facilitat, bé que no tant com en aquesta ocasió. Sembla que, entre altres 
defectes, com la protecció deficient dels ravals, el perímetre emmurallat era massa extens per la 
gent que vivia a la vila o que s'hi podia recollir i no podia ser defensat de manera adequada. 

També caigué en qüestió de pocs dies, entre el 22 i el 26 d'abril, el castell d'Alacant, defensat 
per l'alcaid, Nicolás Pérez i pres per la força de les armes. El castell era considerat molt fort i, en 
teoria, hauria hagut de resistir molt més. La crònica de Ramon Muntaner ofereix una narració 
minuciosa i acolorida de la presa del castell, en la qual el mateix rei demostrà tant de coratge com 
d'audàcia. El cas d'aquest castell és ben estrany, perquè en tots els altres hi hagué negociacions 
amb els alcaids, que emparaularen la rendició en un termini acordat, si no rebien reforços abans, 
tal com era costum. Nicolas Pérez degué negar-se a aquesta possibilitat i morí defensant la fortale
sa. La crònica de Ramon Muntaner és dura amb ell perquè assegura que no havia complert amb un 
dels seus deures com a alcaid i no comptava amb els soldats que estava obligat a tenir al castell i 
que per això Jaume II el considerà traïdor, com també ho féu el rei de Castella. 

Segons Muntaner, la rendició de la vila vella s'esdevingué a continuació de la caiguda del cas
tell, cosa que sembla estranya, perquè normalment era al revés, però potser per aquesta raó és més 
creïble el que diu el nostre cronista. En efecte, la informació que dóna Ramon Muntaner pel que fa 
a la conquesta del regne de Múrcia és bona, però hi canvia l'ordre dels esdeveniments, segons el 

3. ACA, C, reg. 340, ff. 182 v.-183 r. 
4. És el cas, per exemple, de Juan Sanchez de Ayala, família i servidors que obtingueren guiatge reial de deu dies de dura

ció per sortir definitivament del regne de Múrcia, amb els seus béns: ACA, C, reg. 340, f. 66 r.-v. (1296, maig, 16. Horta 
de Múrcia). 

5. ACA, C, reg. 252, f. 192 r. (1300, maig, 8). 
6. ACA, C, reg. 340, f. 51 r. (1296, abril, 27. Guardamar); 13 v. (1296, maig, 3, setge d'Oriola). 
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que li devia semblar més lògic en la progressió territorial de l'exèrcit: per exemple, afirma que 
Jaume II, després de prendre Alacant, anà a assetjar Elx, quan precisament el rei deixà de banda 
aquesta vila, que pertanyia a don Juan Manuel i que no fou atacada ni assetjada, de moment. 

El 25 d'abril el rei era encara a Alacant, però el 27 ja era a Guardamar, on possiblement s'ha
via traslladat per mar. No tenim cap notícia sobre la presa de Guardamar, que degué ser obra de la 
flota. La mateixa mancança de notícies denota que no hi hagué problemes per a prendre la vila. 
No era una plaça que pogués oferir gaire resistència perquè la seva situació estratègica era dolenta, 
com ho demostra el fet que, al llarg del segle XIV, fos presa diverses vegades, primer per la incur
sió granadina de Ridwan, el 1331, i després pels castellans durant la guerra dels dos Peres i, preci
sament per aquesta causa, es plantejà un canvi d'emplaçament. Guardamar, però, resultà molt útil 
com a punt d'arribada i distribució de l'avituallament per a l'exèrcit des de la seva posició estratè
gica avançada. 

Des de Guardamar, el 27 d'abril, el rei es preocupà de la situació de les famílies dels veïns 
d'Alacant que es trobaven a Elx. Els prohoms d'Alacant li havien fet saber que Sancho Jiménez 
de Lanclares, el merino major de don Juan Manuel, els havia fixat un termini que acabava el dis
sabte següent, dia 28, per treure famílies i béns d'Elx, ja que altrament ell els n'expulsaria; Ala
cant ja era de Jaume II i el merino devia considerar que la presència d'alacantins a Elx podia com
prometre la seguretat de la vila, que de moment no capitulava, i que, si la vila era assetjada, serien 
un destorb per a la defensa i més boques per alimentar. Jaume II demanà al merino que procurés 
que la gent d'Alacant que eren en aquesta vila, cristians o moros, poguessin sortir-ne amb segure
tat fins al Portitxol, on podem suposar que els prohoms alacantins havien d'anar a recollir-los; 
altrament haurien estat presa dels escamots armats que recorrien la contrada a la recerca d'ene
mics i de botí. 

La guerra, en efecte, es desenvolupava, de moment, sense grans combats, llevat de la presa del 
castell d'Alacant, amb setges tan breus a les viles emmurallades que ni tan sols hi havia temps per 
a instal·lar-hi els ginys, les màquines de guerra que projectaven pedres. Però camins i camps eren 
recorreguts per grups d'almogàvers o d'escamots sortits del cos principal de l'exèrcit, que agafa
ven les persones i els béns que trobaven. Sembla que Guardamar fou el lloc escollit per a portar-hi 
el botí i, per aquest motiu, a la primeria de maig, el rei nomenà una persona per a rebre-hi el quint 
de les cavalcades, que pertocava a la Corona; no sabem si també podia comprovar la licitud d'al
gunes preses o no, perquè aviat començaren a arribar reclamacions per empresonament de gent 
queja s'havia sotmès7. 

El 28 d'abril, el monarca s'adreçà a Oriola. L'exèrcit acampà tres dies a l'horta d'Almoradí, no 
pas per assetjar-la, cosa inversemblant perquè no era una plaça forta, sinó més aviat per reposar i 
ocupar els llocs de l'horta. La Daia ja havia estat confiscada a Fernando Pérez de Guzmán i dona
da a Guillem Durfort el 27 d'abril, mentre el rei era encara a Guardamar. Callosa, d'on era alcaid 
Fernando Pérez de "Gormeses", ja havia estat presa abans del 8 de maig i en fou nomenat alcaid 
Bernat Ses-Pujades; els béns de l'alcaid castellà foren confiscats, però pocs dies després el rei li'ls 
tornà, compadit de la misèria en què quedaven ell mateix, la muller Sobirana i les filles8. El 12 de 
maig, el rei donà a un veí d'Oriola, Berenguer de Liminyana, que devia haver afavorit la ràpida 
adquisició de la vila per part del monarca, els llogarrets de Xàcara i de Xacarella, que havien per
tangut als castellans Pero Díaz i Muyno Díaz. 

7. ACA, C, reg. 340, f. 10 v. (1296, maig, 2, setge d'Oriola, i f. 53 r. (1296, maig, 11). 
8. ACA, C, reg. 194, f. 214 r.-v. (1296, abril, 27. Guardamar); reg. 340, ff. 64 V.-65 r. (1296, maig, 14. Oriola) i f. 80 v. 

(1296, maig, 20. Múrcia). 

14/ Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià 



La conquesta de les comarques meridionals valencianes per Jaume II 

El primer de maig, Jaume II inicià el setge d'Oriola, que es reté ben pocs dies després, el 10 de 
maig. Una durada només de deu dies no permet pas parlar, com s'ha fet recentment, de setge llarg. 
Per ser un setge fou ben curt, atès que els setges seriosos duraven mesos. Les negociacions entre 
el rei i els assetjats fructificaren aviat i la vila li obrí finalment les portes el 10 de maig. L'endemà 
mateix el rei li confirmà els privilegis, cosa que no havia fet encara ni a Alacant ni a Guardamar. 

Pel que fa al castell d'Oriola, l'alcaid Pero Ruiz de San Cebrián n'emparaulà la rendició per al 
21 de juny, si no rebia reforços abans, i no intentà oposar resistència a Jaume II. L'alcaid deixava 
al seu rei la possibilitat d'auxiliar-lo però, com que sabia que el castell, sense la vila, no podia 
resistir gaire temps, preferí evitar la violència i féu efectiva la rendició a la data assenyalada. El 
cronista Ramon Muntaner considera que la rendició d'aquest castell "sens colp e sens costada" fou 
un gran èxit, ja que "un dels pus forts castells e dels pus reials és d'Espanya" i presenta el fet com 
una prova de la prudència de Pero Rois de San Cebrián. 

Ni la vila ni el castell no oferiren, doncs, una resistència apreciable. Només cal comparar-la 
amb la que oferí Lorca, assetjada del mes de juliol al mes de desembre de 1300, en el transcurs de 
la mateixa guerra, o amb la que la mateixa Oriola oposà, mig segle després, a les tropes castella
nes de Pere el Cruel, quan resistí un llarguíssim setge de més de cinc mesos en condicions deses
perades, combatuda per setze màquines de guerra i passant gana, de tal manera que els seus habi
tants hagueren de menjar cavalls, gossos, rates pinyades, cuirs i carn humana, la dels cadàvers dels 
enemics. 

Durant el setge d'Oriola el rei recollí una adhesió interessant, la de Miquel Garcia, alcaid de 
Favanella pel noble Guillem de Rocafull, senyor del lloc. Ja des d'abans d'iniciar l'expedició, 
concretament el 13 d'abril, el rei li havia enviat des de València el seu conseller Ferran Garcés de 
Rueda, que també havia de visitar l'arrais de Crevillent. Suposem que Ferran Garcés de Rueda el 
degué trobar en bona disposició envers Jaume II, perquè el 6 de maig l'alcaid de Favanella acudí 
prop del rei al setge d'Oriola per tal de prestar-li homenatge. Miquel Garcia, salvant la fidelitat 
que devia a Guillem de Rocafull i l'obligació de retre-li el castell, prestà homenatge a Jaume II, li 
prometé fer la guerra al seu costat contra Ferran IV de Castella i a favor d'Alfons de la Cerda. 
Jaume II, al seu torn, els rebé a ell i el lloc sota el seu guiatge i prometé ajudar-lo amb gent, armes 
i vitualles perquè pogués defensar el castell; prometé també concedir-li diversos béns a ell i als 
seus oncles, Ximèn Garcés i Joan de Pertusa, quan s'apoderés de Múrcia. 

El senyor del castell era Guillem de Rocafull, descendent d'un noble del mateix nom d'origen 
montpellerí i emparentat amb Jaume I, que havia ajudat aquest rei a conquerir el regne de Múrcia. 
Malgrat el parentiu llunyà, Jaume II no podia esperar cap simpatia envers la seva causa d'aquest 
adolescent que es criava a la cort castellana. Per això, l'any 1301, féu prometre a Miquel Garcia 
que no lliuraria el castell a Guillem de Rocafull fins que no tingués vint anys. Aquesta precaució 
era ben justificada perquè, quan arribà a la majoria d'edat, Guillem de Rocafull es negà durant 
molts anys a prestar homenatge a Jaume II. 

També a Oriola, Jaume II rebé el reconeixement com a rei dels homes de Molina Seca i, el 14 
de maig, Bertran de Canelles ja havia pres l'alcàsser de la vila9. 

Assegurat el control de la comarca d'Oriola i de part de l'horta de Múrcia, el rei inicià el setge 
de la capital el 16 de maig i establí el campament davant del castell de Monteagudo, que domina
va la ciutat. Múrcia capitulà el 19 de maig i el mateix dia el monarca hi entrà. El rei esperà amb el 
seu exèrcit només tres dies davant de la capital, pràcticament només els necessaris per a enllestir 
la negociació i la capitulació. No es pot pas dir, doncs, com ho ha fet algun historiador, que es 

9. ACA, C, reg. 340, f. 46 ν. i 61 v. (1296 maig, 13 i 14). 
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tractés d'"un largo asedio". De fet, la ciutat s'acollí al termini de trenta dies que Jaume II concedia 
als habitants del regne de Múrcia perquè el reconeguessin com a rei, passat el qual, pel juny, li 
prestà homenatge i jurament de fidelitat. 

L'alcaid de l'alcàsser de Múrcia pactà, com el d'Oriola, un termini per al lliurament del castell, 
si no era auxiliat abans pel seu senyor, seguint les normes de la tinença a costum d'Espanya. 
Aquest termini era de quaranta-dos dies; durant aquest temps ocuparia el castell Bernat de Sarrià 
però, si Ferran IV enviava socors de tal importància que pogués expulsar Jaume II del regne, Ber
nat de Sarrià hauria de tornar l'alcàsser a l'alcaid castellà10. 

Com havia fet a Oriola, el rei reposà uns quants dies a la capital per tal d'organitzar la submis
sió dels llocs de l'horta i dels ordes militars. De moment el rei concedí guiatge als llocs de Cara
vaca, Cehegín i Bullas, que pertanyien a l'orde del Temple, mentre no fessin mal a altres llocs del 
regne; fra Lope Pais, comanador de Caravaca, demanà novament guiatge el mes de juny, però el 
rei exigí que li prestés homenatge i jurament de fidelitat com a rei de Múrcia; no sembla que ho 
fes i, finalment el castell fou pres per Ramon d'Urg i Roderic de Biscarra pel març de 1298, bé 
que seguidament tots els llocs de l'orde foren restituïts al mestre de l'orde a Aragó i a Catalunya, 
Berenguer de Cardona". 

També hi hagué negociacions amb els comanadors de Ricote i de Cieza, de l'orde de Santiago, 
durant el mes de maig de 1296, però, com que els comanadors al·legaven que no podien reconèi
xer-lo com a rei sense llicència del mestre de l'orde, el monarca els autoritzà a passar a Castella 
per fer aquesta consulta i els donà trenta dies per a obtenir la llicència; notificà també al mestre 
Juan Osores que, si les comandes no el reconeixien com a rei, no respectaria els béns de l'orde a 
Múrcia. Mentrestant, però, els atorgà guiatge. La decisió no esgotà el termini acordat i, I ' l l de 
juny, els comanadors de Ricote i de Cieza van jurar tenir els castells de Cieza, Aledo, Negra i Ojós 
per Jaume II; el monarca confirmà els privilegis i donacions de l'orde de Santiago a Múrcia i posà 
persones i béns sota el seu guiatge. També durant aquest mateix mes, una altra comanda santia-
guista, la de Moratalla, rebé un guiatge, mentre que, de la de Sócovos, no en tenim notícia fins al 
1300. Suposem que totes les comandes entraren en el guiatge per a l'orde que acabem de mencio
nar12. 

Pel que fa a les possessions de l'orde de l'Hospital, Archena i Calasparra, reberen un guiatge 
com els llocs d'altres ordes militars, el 23 de maig, però després no degueren reconèixer Jaume II 
com a rei perquè consta que durant l'any 1300 Bernat de Sarrià ocupà Archena, mentre que Rode
ric de Biscarra ocupava Calasparra13. 

Jaume II també continuà les negociacions amb els senyors dels llocs que havia deixat endarre
re, que encara no havien decidit l'actitud que prendrien: Elx, que pertanyia a don Juan Manuel, 
Elda i Novelda, que eren de la infanta de Portugal, germana de don Juan Manuel, Joan Garcia de 
Loaysa, senyor de Petrer, que volia esperar què decidien els Manuel. En canvi, mentre es trobava 
acampat a Monteagudo, el rei havia rebut la submissió oficial de l'arraís de Crevillent, cavaller 
musulmà que posseïa els llocs de Crevillent, Albatera i Coix. Tenim constància de negociacions 

10. J. M. del Estal, El reino de Murcia bajo Aragón, doc. 108 i Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, 
Orihuela y Guardamar al reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308), doc. 16. 

11. ACÁ, C, reg. 340, f. 101 r. i 129 v. (1296, maig, 23 i juny, 12), reg. 107, f. 289 v. (1298, març, 11), i reg. 110, f. 41 r. 
(1298, abril, 25). 

12. ACA, C, reg. 340, f. 79 r., 86 v., 92 v., 93 r.-v. i 97 r., 127 v., 128 r., 134 ν. (1296, maig, 20, 23 i 25 i juny 10, 12 i 14), 
er. Jaume Π, caixa 152, núm. 834 (Í296, juny, 11) i reg. 115, f. 269 v. (1300, febrer, 27). 

13. ACA, C, reg. 340, f. 124 r.-v. i reg. 118, f. 51 r. i 198, f. 247 V.-248 v. (1300, desembre, 19). 
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amb diversos castells: amb el de Cartagena, del qual era alcaid Sancho Díez de Bustamante, queja 
havia acceptat un termini de rendició, i amb els d'Alhama i Chuecos, García López de Lasa i Juan 
Fernández respectivament, per a tractar aquesta mateixa qüestió14. 

Seguidament, Jaume II s'adreçà contra Mula, que fou assetjada el 28 de maig; en aquest cas 
sembla que hi hagué lluita perquè més tard el rei es referí a Γ "expugnado" del castell i de la vila, 
una paraula que suggereix l'ús de la força; la vila es reté, sembla, entre el 30 i el 31 de maig; això 
voldria dir que la resistència fou minsa. Quan el rei entrà a la vila, reuní els homes a l'església i els 
digué que, si no volien romandre-hi sota la seva senyoria, els donaria un termini durant el qual 
podrien vendre lliurement les seves possessions i anar on volguessin sota guiatge reial; els homes 
respongueren que volien romandre-hi sota la seva senyoria, li prestaren jurament i homenatge i el 
monarca els confirmà els privilegis i els en concedí de nous. Aquests detalls els recordà el rei amb 
amargor després de la sublevació de la vila, ja que als seus ulls el fet d'haver-lo acceptat com a 
sobirà convertia la revolta en traïció15. 

Ocupada Mula, Jaume II assetjà Alhama, però concedí un guiatge de seixanta dies a l'alcaid 
Garcia Gómez de Lasa16, amb el qual negociava des d'abans, i per tant aixecà el setge d'aquest cas
tell, que no es reté fins al 1298. Instal·là llavors el seu campament davant de Lorca i hi estigué 
entre el 3 i el 7 de juny però, com que les negociacions per a la rendició no degueren prosperar, 
decidí retrocedir cap a Elx. 

La decisió de formalitzar el setge d'Elx era la resposta del rei a les dilacions i a la falta d'acord 
en les negociacions amb els representants de don Juan Manuel. Precisament aquestes negociacions 
havien inclinat el rei a deixar de banda Elx en l'avanç per les terres septentrionals del regne de 
Múrcia, però ara li resultava vital aclarir la situació d'aquest senyoriu, que era el més important del 
regne i que podia determinar una presa de posició favorable en la resta, tant en els de nobles com 
en els d'ordes militars. Com si endevinés que l'objectiu immediat del rei seria Elx, malgrat que era 
llavors al setge de Lorca, algun dels catalans d'Elx, com Guillem de Montserrat, demanà autoritza
ció al rei per traslladar-se amb familia i béns a Alacant, autorització que li fou concedida el 4 de 
juny17. 

Des del 12 de juny Jaume II acampà a l'horta d'Elx per tal de dirigir el setge i les hostilitats 
contra la vila, que ja havien començat des que, el 2 de juny, havia caducat la treva que el rei havia 
concedit mentre duraven les negociacions. El setge, en el qual foren usats ginys per a combatre les 
muralles, s'allargà fins al 27 de juliol, dia en què fou signada una treva destinada a durar alguns 
anys, fins que don Juan Manuel no complís els vint anys i encara un any més. Mentrestant, don 
Juan Manuel conservava les rendes de tot el seu senyoriu; Elx i el seu port, Asp, Xinosa, Monòver i 
Salines, descomptada la retinença de la fortalesa de la Calaforra; però la jurisdicció de tots aquests 
llocs quedava en mans de Jaume II, que els posà sota la seva protecció i també els d'Elda i Novel
da, que pertanyien a la germana de don Juan, Violant, casada amb l'infant Alfons de Portugal. Si, 
passat el temps de treva, don Juan reconeixia Jaume II com a rei de Múrcia, recuperaria la posses
sió dels seus llocs amb tots els drets. Mentrestant, don Juan es comprometé a no atacar ni perjudi
car les ciutats, viles i llocs de Jaume II, però es reservà el dret d'acollir el rei Ferran IV de Castella, 
si venia als seus castells i llocs, i d'ajudar-lo, mentre hi fos present, en la guerra contra el monarca 
catalano-aragonès. 

14. ACA, C, reg. 340, f. 72 v. (1296, maig, 17. Horta de Múrcia), 84 v. i 87 r. (1296, maig, 22, Múrcia). 
15. ACA, C, reg. 252, f. 192 r. (1300, maig, 8). 
16. ACA, C, reg. 340, f. 117 r. (1296, juny, dia il·legible. Horta de Lorca). 
17. ACA, C, reg. 340, f. 120 v. (1296, juny, 4). 
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Cal dir que Asp, Monòver i Xinosa, llocs habitats gairebé exclusivament per sarraïns, accepta
ren la senyoria de Jaume II ja el 4 de juny, abans que els representants de don Juan Manuel no 
decidissin quina actitud adoptarien. El govern dels llocs fou confiat, de moment, a l'arrais de Cre
villent. Pel que fa a Salines, fou presa per una partida d'almogàvers abans del 25 de juny. 

A tocar dels dominis de don Juan Manuel i de la infanta Violant, a la vall del Vinalopó, hi 
havia el petit senyoriu de Petrer, que pertanyia a Joan Garcia de Loaysa. Jaume II havia entaulat 
negociacions amb ell des de ben aviat i n'esperava una actitud favorable, atès que ja era vassall 
seu pel lloc valencià de Banyeres. Per això, el 28 d'abril posà la seva persona i tots dos llocs, Ba
nyeres i Petrer, sota la seva protecció i, a més confirmà a les seves germanes Aldonça, Jacmeta i 
Guisabel (o Isabel) els béns que tenien a Alacant i al seu terme. 

Finalment, Joan Garcia de Loaysa prestà homenatge a Jaume II per Petrer, el 4 de juny de 
1296, i novament per Petrer i Jumella, el 1307. 

La rendició del castell de Cartagena es féu efectiva finalment el 27 de juliol, després de la con
cessió de diversos emplaçaments a l'alcaid, que els havia demanats per ser socorregut pel seu se
nyor, tal com era habitual en aquests casos. 

Acabada la campanya, doncs, el rei dominava per conquesta o per tractes tot el regne de Múr
cia, llevat de Lorca i del castell d'Alhama i d'alguns altres llocs més petits, com Chuecos. Després 
de la treva amb don Juan Manuel del 27 de juliol, el monarca, considerant que de moment la seva 
presència ja no era necessària, hi deixà com a procurador el seu germà Jaume Pere i marxà a 
València. 

Quina fou la resistència que Jaume II trobà a les viles de l'antic regne de Múrcia? Sempre 
s'havia dit que l'expedició havia estat un passeig militar, però darrerament algun historiador ha dit 
que hi havia hagut una resistència molt dura. Les fonts documentals i les cròniques no consenten 
pas fer aquesta afirmació. Mostren clarament dos punts: que les viles no van obrir les portes a 
Jaume II i que varen oferir una resistència lleu, de pocs dies, quan l'exèrcit s'hi presentà, perquè 
havien prestat jurament de fidelitat a Ferran IV i no hauria estat considerat honorable retre's 
immediatament. Passat un termini raonable, varen negociar el reconeixement de Jaume II com a 
rei. Aquest és el cas d'Alacant, Oriola, Múrcia i Mula, que també es lliurà a Jaume II a la primera 
campanya, bé que després es revoltà i ja no pogué ser represa; per això la Crònica de Ferran IV de 
Castella la fa figurar al costat de Lorca i Alcalá -un castell del terme de Lorca-, que no pogueren 
ser conquerides per Jaume II en aquesta primera incursió; no sabem si hi hagué cap intent de 
resistència a Guardamar i a Cartagena; el castell de totes aquelles viles va trigar una mica més a 
retre's, però tampoc no gaire. El d'Alacant fou l'únic que fou pres a l'assalt. 

La Crònica castellana atribueix la facilitat o la dificultat de la conquesta dels diferents llocs del 
regne de Múrcia a l'origen ètnic dels pobladors: 

"E en este tiempo mismo movió el rey de Aragón con su hueste, e fue al reino de Mur
cia, e por consejo de los de la tierra, que eran catalanes, diéronsele todas las villas e los 
castillos, salvo ende Lorca, que moraban castellanos, e otrosí Alcalá e Mula". 

Segons la crònica castellana, doncs, els catalans que poblaven Alacant i Guardamar, Oriola, 
Múrcia i Cartagena facilitaren la rendició al rei Jaume II. Això és cert sense cap mena de dubte. 
Ho reconeix també Bernat de Sarrià, en una carta al rei de l'any 1300, quan diu que el rei havia 
adquirit el regne "per rahon dels catalans", però que el podia perdre "per rahó dels castellans", 
al·ludint a possibles conspiracions. No havia passat prou temps des que aquests catalans s'havien 
establert en aquelles terres perquè oblidessin el seu origen i la seva llengua. El cronista Ramon 
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Muntaner testifica que eren veritables catalans: "Són vers catalans e parlen de bell catalanesc del 
món, e són tots bons d'armes e de tots fets". Això no obstant, havien presentat una resistència 
d'uns quants dies per salvar, com ja hem dit, el seu jurament. El seu comportament devia ser, a 
parer de Jaume II, tan honorable que disposà un càstig exemplar -que li fossin tallades les orelles i 
fos obligat a córrer la vila- a un home que havia dit paraules injurioses contra els homes d'Ala
cant; no se'ns diu quina mena de paraules eren, però podem imaginar que tenien alguna cosa a 
veure amb la fidelitat i el coratge, ateses les circumstàncies18. El mateix Muntaner té interès a des
tacar la voluntat dels homes d'Alacant de resistir, propòsit que s'havia vist frustrat per la presa del 
castell pel rei: 

"e en Ramon Sacoma e en Jacme Bernat e en Saverdum, qui eren dels mellors d'Alacant, 
ab tots los altres feeren sagrament e homenatge al senyor rei. Que avallaren a ell a la vila 
d'avall con veeren que el castell era perdut e coneixien que no es podien pus tenir en la 
vila, dintre, vella; que per cert, si el castell no fos estat pres, ells null temps no foren estats 
retuts al senyor rei. Per què Déus e el rei de Castella e tot lo món los ne tenc per escusats". 

L'ORGANITZACIÓ DEL REGNE 

Una de les primeres tasques de govern empresa durant la campanya militar fou la de mirar 
d'assossegar la població, procurant que els desplaçats per por de la guerra tornessin als llocs de 
residència habitual. Ja hem vist que el rei havia procurat facilitar el retorn de dones i d'infants 
d'Alacant refugiats a Elx. Els jueus d'Alacant, que també havien fugit, reberen un guiatge el dia 
11 de maig perquè poguessin tornar-hi19. 

Igualment, el rei assegurà els sarraïns que habitaven a l'horta d'Oriola perquè tornessin als 
llocs d'origen; s'havien refugiat a Crevillent, on suposaven que I'arrais els podria dispensar pro
tecció enfront de les malvestats que les tropes solien cometre en perjudici de les minories en temps 
de guerra. 

Altrament, era necessari posar en marxa una nova administració municipal per a les viles que 
acabaven d'entrar en la seva jurisdicció. El nou regiment homologà els càrrecs municipals amb els 
existents al regne de València; així desaparegueren les figures dels alcaldes i algutzirs i aparegué 
el càrrec de justícia, de nomenament per part dels veïns, mentre que continuaven els jurats, el 
mostassa i el sobresequier; com a representant del rei a nivell local, aparegué la figura del batlle, 
dependent del batlle general. 

Els acords orals per a la rendició devien haver previst la confirmació dels privilegis de les 
viles. El rei hi proveí en alguns casos immediatament després de l'entrada a la vila -per exemple, a 
Oriola-, mentre que en altres ho féu més tard, acabada ja gairebé la primera campanya, per exem
ple a Alacant i a Guardamar; en els casos en què la ciutat o vila s'acollí al termini d'un mes per a 
reconèixer la senyoria de Jaume II, la confirmació de privilegis tingué lloc després del reconeixe
ment. Jaume II confirmà en bloc els privilegis concedits pels seus predecessors a les viles del 
regne de Múrcia; i també confirmà totes les possessions dels habitants d'aquestes viles que se li 
havien sotmès i que l'havien reconegut com a rei; el privilegi concedit a Oriola incloïa la promesa 
de no inspeccionar aquestes possessions ni mesurar-les de nou. El monarca féu, a més, noves con
cessions amb motiu de l'inici de la seva senyoria. La major part d'aquests privilegis foren concedits 

18. ACA, C, reg. 340, f. 66 v. (1296, maig, 13. Oriola). 
19. ACA, C, reg. 340, f. 44 r. (1296, maig, 11). 
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a Oriola Γ11 de maig, a Alacant el 23 de juliol, a Guardamar el 20 de setembre i a Elx el 13 de març 
de 1297; bé que per a Elx el bloc més important de privilegis, els mateixos de què gaudien Alacant i 
Oriola, no arribà fins al 1304, quan el senyoriu de la vila, fins llavors en mans de don Juan Manuel, 
passà al rei Jaume Π. A la part meridional del regne, els privilegis de de Molina Seca foren confir
mats el 21 de maig i el 9 d'agost, els de Cartagena I'll de juliol, els de Mula el 2 d'agost, els de 
Múrcia el 3 d'agost i els de Lorca el 21 de gener de 130120. 

Si el règim municipal fou adaptat al que era vigent al regne de València, també ho fou l'estruc
tura governativa i administrativa. Des de poc després de la conquesta, un procurador hi exercí el 
govern i la justícia en nom del rei, mentre que l'administració del Patrimoni reial correspongué a 
un batlle general. Les competències d'aquest oficial s'estenien no solament a administrar el domi
ni públic (salines, mines, pastures, boscos, aigües etc.), els monopolis reials (molins, forns, carnis
series, banys, etc.), les rendes o els drets dominicals o emfitèutics i els impostos reials, sinó que 
també era el pagador de les despeses de la Corona: salaris dels oficials reials, despeses de conser
vació d'edificis públics etc.; a més, tenia un àmbit jurisdiccional reservat: tot el que afectava 
sarraïns i jueus i els afers marítims. 

Jaume II es preocupà també de dotar el regne d'un cos jurídic com el que tenien els altres terri
toris de la Corona. Amb aquest objectiu féu compilar els furs del regne, concedits pels reis de Cas
tella a cadascuna de les ciutats i viles murcianes, furs que, a més de ser unificats, també foren 
retocats. 

NOVES CAMPANYES MILITARS. EL DESCONTENTAMENT DELS CASTELLANS 

Sembla que Jaume II tornà a fer una breu escapada al regne de Múrcia a la primeria de juliol de 
1297; el 4 d'aquest mes, almenys, era en el setge de Lorca, però no tornà a escometre seriosament una 
segona campanya militar fins al 1298, any en el qual emprengué el setge d'Alhama, fins a l'adquisi
ció de la plaça, que fou presa entre els dies 1 i 3 de febrer. Poc temps després d'aquesta campanya, 
rellevà el seu germà de la tasca que li havia confiat a Múrcia i concedí el càrrec de procurador del 
regne a Jaume, senyor de Xèrica, que reuní a les seves mans aquesta procurado i la del regne de 
València. Jaume de Xèrica exercí el càrrec de procurador a Múrcia fins poc després de la revolta de 
Mula l'any 1300. 

Efectivament, la població d'origen castellà començà aviat a donar mostres d'hostilitat. En la crea
ció d'aquest clima sembla que hi tingué un paper notable l'element eclesiàstic, amb el bisbe Diego 
Martínez Magar al capdavant. Pel març de 1298, el rei ja li havia hagut d'assignar residència obligada 
a Alacant, a Guardamar o a Oriola, on predominava la població d'origen català i on la seva presència 
era menys perillosa, i l'any 1300 el confinà a València. Quan ja era mort, pel gener de 1301, el rei es 
queixà al papa de l'hostilitat del bisbe, de les seves insídies i dels seus esforços per a propagar la 
rebel·lió en comptes de dedicar-se al treball pastoral. Per això demanà al papa que, si els canonges no 
es posaven d'acord en l'elecció de nou bisbe, nomenés alguna persona de pau, que no li fos tan hos
til21. 

Durant els any 1298 i 1299, les conspiracions dels pobladors d'origen castellà havien començat a 
estendre's. Jaume Π, doncs, ordenà, d'una banda, una certa impermeabilització de les fronteres i que 
fossin castigats tant els castellans que entraven ocultament al regne de Múrcia com els murcians que 

20. J.M. del Estal, El reino de Murcia bajo Aragón, docs. 117 i 126 i ACÁ, C, reg. 195, f. 54 r.-v. (1296, setembre, 9), reg. 
194, ff. 226 r.-228 v. (1296, agost, 1), reg. 198, f. 244 r. (1301, gener, 21). 

21. ACA, C, reg. 334, f. 9 r. (1301, gener, 20). 
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entraven a Castella, ja que se suposava que el mòbil d'aquests moviments era la conspiració contra el 
seu domini. D'una altra banda, el monarca manà a Jaume de Xèrica que expulsés els laics i els cler
gues que conspiraven. Però el procurador no solament no executà aquesta ordre sinó que encara 
admeté més castellans, motiu pel qual el rei insistí en el manament a la darreria de desembre de 1299. 

Una conseqüència directa del malestar de la població d'origen castellà fou la revolta de Mula, 
esdevinguda els primers mesos del 1300. La pèrdua de Mula ocasionà un canvi en l'actitud de 
Jaume II, que va creure que podia ser el començament d'una sublevació generalitzada que faria 
perillar la possessió de viles i castells. Fins llavors, malgrat els rumors de conspiracions, el rei 
havia afectat creure, potser més per desig que no pas per una convicció raonada, que tothom, fos 
d'origen català i aragonès o fos d'origen castellà, era un súbdit lleial si havia acceptat el seu domi
ni i li havia prestat jurament i homenatge, tal com havien estat lleials els catalans i aragonesos de 
Múrcia respecte als reis de Castella. La revolta de Mula posava el monarca davant l'evidència que 
aquesta premissa era errònia i que la seva acceptació per part dels castellans era simplement opor
tunista i circumstancial, com d'altra banda era lògic que ho fos. L'acatament dels habitants d'ori
gen castellà no era gens sentit i podia ser traït a la primera circumstància favorable. 

Jaume II pretengué primer depurar les responsabilitats de l'alcaid del castell de Mula en la pèr
dua de la plaça, però també en degué atribuir alguna culpa a Jaume de Xèrica, perquè el substituí 
al capdavant de la procurado del regne de Múrcia per un home molt destacat del seu consell, Ber
nat de Sarrià, que fou nomenat per a aquest càrrec el primer d'abril de 1300. Després, decidí una 
mesura general d'expulsió dels castellans per tal de garantir la seguretat del regne. 

Com que Bernat de Sarrià no es traslladà al regne de Múrcia fins més tard, Jaume de Xèrica 
continuava exercint el càrrec quan arribà l'ordre d'expulsió dels castellans, datada el 8 de maig. El 
raonament per a l'adopció d'una mesura tan radical era ben simple: si la confiança dipositada en la 
lleialtat dels castellans no generava un corrent similar d'acceptació del seu domini per part d'a
quests, a la deslleialtat responia amb la desconfiança generalitzada. Els seus súbdits murcians des 
d'aquell moment passaven a dividir-se en dues classes segons l'origen ètnic: els d'origen aragonès 
i català eren lleials i els d'altres orígens, majoritàriament castellans, eren suspectes. 

L'expulsió havia d'afectar tothom, tant els clergues com els laics, llevat que hi hagués proves 
suficients de la seva fidelitat; si abans eren candidats a l'expulsió els sospitosos de conspiració, 
ara només se'n salvaven els de lleialtat provada. Però fins i tot aquests havien de ser confinats a 
zones del mateix regne considerades més segures, on havien de residir obligatòriament amb la 
família. Els llocs escollits, entre els quals els afectats podrien triar, eren Oriola, Guardamar i Ala
cant, els mateixos llocs on ja des del 1298 el rei havia manat confinar el bisbe de Cartagena. Els 
clergues podrien residir, si volien, al regne de València o en qualsevol altre dels seus estats i 
podrien continuar percebent les seves rendes, que ningú no podria tocar. Per fer la tasca d'escollir 
els que havien de ser expulsats i els que podien continuar al regne, confinats en alguna de les viles 
indicades, el procurador Jaume de Xèrica s'havia d'assessorar amb prohoms de Múrcia i d'Oriola 
que fossin de confiança22. 

No sembla pas que Jaume de Xèrica complís aquesta ordre, que devia ser tècnicament difícil 
d'executar. Pel setembre del mateix any 1300, Bernat de Sarrià només havia expulsat el bisbe de 
Cartagena i alguns clergues, mentre esperava que el rei acudís al regne. L'informà, però, que els 
castellans conspiraven i que li podien fer perdre el regne que havia guanyat gràcies als catalans. 
També ell creia que calia expulsar-los i donar-los trenta dies per a vendre els béns. 

22. ACA, C, reg. 252, f. 192 r.-v. (1300, maig, 8). 
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Els rumors de conspiracions dels castellans havien desvetllat por i recel entre els pobladors d'ori
gen català o aragonès. Aquest clima desembocà en alguns brots de violència a Oriola on, ja l'any 
1298, foren morts dos homes i hi hagué crits amenaçadors que tots els castellans serien morts. Ber
nat de Sarrià assegurava més tard, pel setembre de 1300, que a Múrcia els catalans sospitaven dels 
castellans i dels genovesos i que, si ell no hi hagués intervingut, s'haurien mort els uns als altres. I és 
que la guerra s'allargava massa i trencava la cohesió d'aquella societat tan heterogènia. 

Finalment l'expulsió de castellans es portà a terme durant l'estada del rei a Múrcia, en el trànsit 
de l'any 1300 al 1301, però no pas de manera generalitzada sinó a partir d'una llista de sospitosos 
que no ens ha arribat. Els donà deu dies per a marxar on volguessin fora del regne de Múrcia, inclo
sos els altres regnes seus, i els autoritzà a endur-se'n els béns mobles i a vendre els immobles en un 
termini màxim de sis mesos. Sembla que l'ordre causà gran satisfacció entre els habitants d'origen 
català o aragonès, però que hi hagué grans pressions sobre el rei i sobre Bernat de Sarrià perquè sua
vitzessin l'ordre o en fessin excepcions. A la fi el rei cedí en la qüestió de la venda dels béns immo
bles i autoritzà els expulsats que s'havien instal·lat a València a conservar-los i a administrar-los mit
jançant un procurador. 

També admeté el retorn de molts expulsats, malgrat les reserves expressades per Bernat de 
Sarrià, que demanà al rei que considerés quina disposició d'ànim podien tenir aquells qui eren 
expulsats per sospitosos i després tornaven, que recordés gràcies a qui havia guanyat el regne i que 
no hi havia lligam tan fort com el de la naturalesa, és a dir, el nacional. Insistia, a més, que si els 
expulsats haguessin venut els seus béns, el regne hauria augmentat la població "de vostres gens e de 
vostres naturals". 

LES DARRERES CAMPANYES MILITARS 

El desig d'acabar una guerra que s'allargava massa devia ser un dels motius del nomenament de 
Bernat de Sarrià com a procurador del regne. El rei confiava en els seus dots militars i diplomàtics 
per a aconseguir la rendició de les últimes places encara en mans dels castellans. Són ben revelado
res, en aquest sentit, les facultats que li conferí, entre les quals figuraven les de poder concedir guiat
ge als homes de Lorca i de Mula i d'altres llocs rebels de Múrcia i d'atorgar-los les gràcies que cre
gués convenients. 

D'acord amb el que el rei n'esperava, Bernat de Sarrià no trigà a organitzar una campanya mili
tar per a la conquesta de Lorca, que ja assetjava pel juliol del 1300, i a impulsar i vigilar les nego
ciacions diplomàtiques amb Castella i Granada, alhora que procurava reunir tota la informació polí
tica possible dels estats veïns, aliats o enemics, que traspassava després al monarca. Així, per 
exemple, pogué transmetre al rei la preocupació que el setge de Lorca despertava a la cort granadina, 
aliada de Jaume II en la guerra contra Castella, ja que, segons havia arribat a dir el rei de Granada, 
Jaume Π li estava bé com "a amic, mas no a vehí"; per això Bernat de Sarrià creia que calia apressar 
la conquesta de Lorca per tal d'evitar una futura aliança de Granada amb Castella, que posaria en 
perill no solament el regne de Múrcia sinó fins i tot el regne de València. 

Per tal d'apressar la caiguda de Lorca i a instàncies de Bernat de Sarrià, que assegurava que, si el 
monarca s'hi presentava, els lorquins es retrien, Jaume II acudí, amb la reina, al regne de Múrcia i 
pel desembre ja era al setge d'aquesta vila, que es reté poc abans del 21, tot just a temps d'evitar que 
un gran exèrcit castellà auxiliés la plaça assetjada. 

Aquest exèrcit, encapçalat pel mateix rei Ferran IV, pels infants Enric i Joan i per don Juan 
Manuel, arribà a dues llegües de la capital i obligà Jaume Π a tancar-se a Múrcia. Però no devia estar 
preparat per a emprendre un setge i es retirà després d'haver abastat Mula i Alcalà. 
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Acompanyant l'exèrcit castellà en aquesta expedició, don Juan Manuel havia trencat la treva 
signada el 1296. Jaume II protestà per aquest fet, però no donà per trencada definitivament la 
treva, que continuà vigent fins al termini previst, el mes de maig de 1303. El 9 d'aquest mes, però, 
fou signat un nou pacte, en el qual fou concertat el matrimoni de don Juan amb la infanta Cons-
tança, filla de Jaume II, matrimoni que s'hauria de portar a terme al cap de vuit anys, ja que la 
infanta era molt petita encara. Llavors el rei retornaria a don Juan totes les seves possessions, però 
aquest hauria de reconèixer-lo com a rei de Múrcia. Durant els vuit anys d'espera, Jaume II es 
comprometia a prorrogar la treva del 1296, a no incorporar les possessions de don Juan a la Coro
na i a continuar pagant-li'η les rendes. 

Presa Lorca, només Mula resistia i Mula també fou assetjada per Bernat de Sarrià, a qui el rei 
l'havia donada, el 20 de febrer, potser perquè tingués més interès a conquerir-la. Però el setge s'a
llargà perquè Bernat de Sarrià no comptava ni amb prou mitjans ni amb prou homes i havia de 
recórrer a mobilitzar la població del regne, que ja començava a donar mostres de cansament. 
Aconseguí prendre el castell d'Alcalà, però no pas Mula, que encara assetjava quan fou cessat en 
el càrrec de procurador del regne de Múrcia, el 1303, per apaivagar les queixes de les viles mur
cianes contra el seu govern. De fet, malgrat el cessament, continuà el setge amb pocs recursos per
què el rei no gosava convocar exèrcit, pel cansament de la gent, si no era estrictament necessari, 
de manera que la pau arribà abans de poder ser sotmesa. 

Tampoc els castellans no emprengueren cap més campanya d'envergadura perquè també els 
havia esgotats la doble guerra amb la Corona catalano-aragonesa i amb Granada i no tenien diners, 
però així i tot no s'estaven pas d'amenaçar: "éls menaçen molt de paraula, axí com sabets que és 
lur costum", comentava irònicament Bernat de Sarrià. 

LA SENTÈNCIA ARBITRAL DE TORRELLAS I LA PARTICIÓ DEL REGNE 

La pau arribà pel mateix cansament dels combatents. El 1301, l'ambaixador Pere de Montagut 
havia estat a punt d'aconseguir que la reina mare Maria de Molina, tutora de Ferran IV, signés la 
pau que consagrava la pèrdua del regne de Múrcia a favor de la Corona catalano-aragonesa; però 
el conflicte que enfrontà Jaume II amb els nobles unionistes aragonesos, que es varen desnaturalit
zar del seu rei i varen marxar a Castella per posar-se al servei del rei castellà, reanimaren la reina, 
que es negà a signar la pau amb la cessió de Múrcia. 

La defecció dels nobles aragonesos estigué a punt de fer naufragar també l'aliança de Jaume II 
amb Granada, ja que la cort nassarita es demanà si era un bon aliat aquell qui era abandonat pels 
seus nobles. Amb tot, l'aliança amb Granada es renovà encara el 1301, però no pas amb la convic
ció d'abans i el 1303, com a conseqüència de l'adveniment d'un nou rei al tron nassarita, que 
signà la pau amb Castella aquell any, Jaume II es quedà sense l'aliat granadí. 

Aquest fet, el cansament dels seus regnes i la dificultat per a vèncer la resistència dels darrers 
bastions castellans a Múrcia inclinaren Jaume II a buscar una solució al conflicte. No havia reeixit 
a imposar el seu aliat, el pretendent Alfons de la Cerda, al tron castellà, però sí que havia aconse
guit apoderar-se gairebé de tot el regne de Múrcia, cosa que li permetia de negociar la pau des 
d'una posició de força. 

A Castella, l'arribada a la majoria d'edat de Ferran IV determinà un canvi polític i una major 
disposició a cloure un conflicte en el qual ningú no aconseguia un triomf decisiu. 

Jaume II intuïa que calia aprofitar aquell moment perquè sabia prou bé que, si Castella estava 
llavors exhaurida, dividida i desorganitzada, aquesta situació no podia durar sempre; de fet, la 
majoria d'edat del monarca castellà podia ser l'inici de la recuperació i, en circumstàncies nor-
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mals, el potencial demogràfic, econòmic i militar de Castella era molt superior al dels seus propis 
regnes; per tant, si la guerra s'allargava, la situació podia canviar en perjudici seu, cosa que de fet 
ja s'havia esdevingut en aliar-se Granada a Castella. Foren, segurament, aquestes raons les que 
inclinaren Jaume II a signar la pau renunciant a una part de les seves conquestes. 

En efecte, des del començament del 1304, s'iniciaren les negociacions diplomàtiques per a 
arribar a la pau, en les quals Jaume II havia de fer de mediador entre Alfons de la Cerda i Ferran 
IV de Castella, mentre que el rei don Dionís de Portugal n'havia de fer entre aquest darrer i el 
mateix Jaume II. Per l'abril del mateix any, el rei de Castella i Jaume II signaren una treva fins a la 
Mare de Déu d'agost i, com a garantia, es lliuraren mútuament castells en ostatges i nomenaren, a 
més, una comissió arbitral que hauria de decidir sobre les qüestions en litigi. Aquesta comissió 
arbitral estigué formada per l'infant don Juan per part de Castella i l'arquebisbe de Saragossa, 
Ximèn de Luna, per part de la Corona catalano-aragonesa, i pel rei don Dionís de Portugal com a 
persona neutral. 

La comissió dictà sentència a Torrellas, el 8 d'agost de 1304, i decidí la divisió del regne de 
Múrcia entre els contendents. La part meridional, amb la capital i el nom del regne, quedà per a 
Castella, mentre que les comarques septentrionals foren atribuïdes a la Corona catalano-aragone
sa, que al cap de pocs anys les annexà al regne de València. 

Les conseqüències d'aquesta decisió foren molt importants. La interposició definitiva de terri
tori castellà entre la Corona catalano-aragonesa i el regne de Granada impossibilità la continuació 
ulterior de la seva expansió territorial peninsular -com la fracassada croada contra Almeria s'en
carregà de demostrar pocs anys després- i determinà en el futur un desequilibri territorial encara 
més gran entre els dos grans regnes peninsulars. Per a la Corona catalano-aragonesa només conti
nuava oberta l'expansió marítima i en aquesta direcció adreçà des de llavors els seus esforços. 
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i. 27-34 

La conquesta del regne musulmà de Múrcia pels castellans va passar per tres etapes: la primera 
de colònia castellana com a conseqüència de la submissió el 1243, a Alcaraz, dels dignataris islà
mics a l'infant i futur rei de Castella, Alfonso el Savi; la segona de conquesta, realitzada per 
Jaume I el Conqueridor el 1266, tot i que es van mantenir les submissions d'alguns dirigents 
musulmans i la vinculació a Castella; i encara hom pot comptabilitzar una última etapa, molt deci
siva, entre el 1296 (quan Jaume II va conquerir per als catalans i aragonesos l'antic regne de Múr
cia) i el 1304, puix que les actuals terres del sud alacantí, pel tractat de Torrelles, passaren a for
mar part del nou regne de València de manera definitiva. 

La població musulmana que vivia en aquest territori passà, doncs, d'una primera època d'in
certesa a moments molts difícils a partir del 1266, quan les accions de guerra -amb les seues con
seqüències negatives- abastaren tot el regne. Cal recordar, però, que pels voltans del 1223 havia 
esclatat a al-Andalús tota una sèrie de sublevacions, a causa de les quals es dividí l'antic imperi 
almohade i, com a resultat d'aquestes revoltes, les terres orientals de la Península es varen consti
tuir en dos estats independents i enfrontats: un al nord, el de València, sota els governs primer 
d'Abu Zayd (1224-1229) -l'Abuçeit de les cròniques cristianes- i, després, de Zayyan (1229-
1238); i un altre al sud, el de Múrcia, sota control de la família d'Ibn Hud des del 1228, que abas
tava del Xúquer fins a Almeria i que en algun moment va incloure també les ciutats i termes de 
Granada, Còrdova i Sevilla. 

Aquesta fragmentació i debilitació del poder, la fam que els musulmans van patir el 1227 a 
causa de la sequera així com la progressiva i forta pressió de les conquestes cristianes (que culmi
narien amb la presa de Mallorca el 1229, d'Eivissa el 1235, de Còrdova el 1236 i de València el 
1238) afebliren el govern de la família Hudí, la qual acompanyada d'altres dirigents principals de 
la zona, militars i polítics, en la primavera del 1243 demanà d'Alfonso, primogènit i hereu reial de 
Castella, una capitulació molt semblant a la signada pel dirigent granadí Ibn Nasr el 1236 amb el 
rei de Castella i a la pactada a Calataiud el 1229 entre Jaume I i Abu Zayd, encara que aquest va 
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negligir i trencar el 1227 el pacte de vassallatge fet per ell mateix davant Fernando III el Sant el 
1225. 

En aquells moments els pactes subscrits entre la més alta jerarquia cristiana i el governant 
musulmà de determinada zona només implicaven l'obligació d'ajudar el nou senyor amb les seues 
tropes, les quals li facilitaria el recent vassall en qualsevol acció de guerra, a més del lliurament 
d'una quantitat de diners (en el cas de Múrcia, la meitat de la renda anual) que aquest es compro
metia a donar-li a canvi de protecció militar en cas que calguera. Com que aquests pactes es feien 
a títol personal, els súbdits musulmans podien en qualsevol moment negar el reconeixement al seu 
sobirà islàmic i nomenar-ne un altre; així s'alliberaven de llurs vincles i deures. 

Aquesta actitud insubmisa rep moltes vegades el nom de "revolta mudejar" entre els historia
dors del món cristià, l'opinió dels quals està mediatitzada per l'òptica jurídica dels cronistes cris
tians de l'època, que no té en compte el dret islàmic pel qual el pacte només comprometia el sultà, 
no el territori ni els musulmans. Però, a més a més, com que el governant que havia signat un 
pacte de vassallatge venia obligat a complir-lo, tractava de fer-se fort al territori malgrat la pobla
ció, les dissidències del seus homes de guerra i el fet que, a poc a poc i en virtut del mateix pacte, 
les terres sota el seu control anaven passant lentament a mans cristianes. 

Com s'ha dit adés, els convenis signats entre Ibn Hud i el futur rei Alfonso el Savi col·locaren 
el regne de Múrcia, des del riu Xúquer fins a l'actual província d'Almeria, en l'òrbita de les con
questes de Castella. Això va tenir lloc en el moment en què Jaume I havia pactat ja la presa de 
Xàtiva amb la seua població musulmana i un any abans que els dos monarques cristians signaren 
al Camp de Mirra el tractat del 1244 pel qual els castellans i aragonesos es varen repartir les terres 
islàmiques que encara restaven per conquerir de Xàtiva cap avall. 

D'acord amb aquest conveni, la línia de separació d'ambdós regnes es situà baixant des de 
Biar a Xixona gairebé en línia recta, entre altres raons perquè hi havia una sèrie de petits governs 
musulmans independents a Crevillent i Oriola, sotmesos a Castella, que feien de tap a les aspira
cions de catalans i aragonesos. Hi havia també un altre problema, puix que les serralades centrals 
alacantines de la Marina i d'Alcoi, on es troben les valls de Gallinera, Ebo, Tollos, Tavernes i 
Finestrat, estaven en mans d'un cabdill de nom al-Azraq que no obeïa ni Castella ni Aragó i el 
qual, després d'intentar un pacte amb els castellans, signà amb n'Anions, el fill de Jaume I, un 
pacte de submissió el 1245, tot i que es revoltà dos anys després. 

UN REGNE MUSULMÀ I UN SENYOR CRISTIÀ (1244-1266) 

Els estudis d'Emilio Molina de les cròniques i documents àrabs d'aquest període i els de J.M. 
del Estal i de J. Torres Fontes dels escrits cristians de la mateixa època sobre el sud alacantí ens 
permeten conèixer a bastament tot el complex sistema d'interessos que afectaren el territori durant 
la segona meitat del segle XIII. 

Des del punt de vista polític, el fundador de la dinastia dels nous governants de Múrcia, Ibn 
Hud (1228-1238) havia començat renunciant al pensament i ideologia almohade i, a canvi, va 
reconèixer el califat oriental abassí, la qual cosa suposava girar-se d'esquena a l'ajuda nordafrica-
na que fins aleshores li havia estat decisiva. El seu successor tan sols va governar set mesos i qui 
el va substituir, un alfaqui de la capital, no arribà a un any. 

El període de quasi dos anys que Zayyan (1239-1241), perduda València, governà Múrcia, 
suposà la tornada al reconeixement del domini dels tunisencs hafsís i a la ideologia pseudo-almo-
hade sobre la zona oriental de la Península. Hi arribava des de Dénia a la qual s'havia acollit en 
eixir derrotat de València. El problema que va haver de resoldre el nou govern murcià era que tots 
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els musulmans del territori sabien que el sobirà de Tunis, al-Mustansir, tenia problemes en el seu 
propi estat, no havia tingut prou força per a salvar València de la conquesta cristiana i segurament 
sospitaven que tampoc no en tindria per a salvaguardar Múrcia. 

A més a més, el nou governant havia demostrat no haver sabut defensar el seu regne i mantenir 
lliure la seua capital. Una altra qüestió era que els murcians -molt probablement- estaven assaben
tats dels contactes que Zayyan inicià amb Fernando III el Sant i la seva dona Berenguela per tal de 
lliurar les terres murcianes a Castella o -com sospita E. Molina- per enfrontar els monarques cas
tellà i aragonés en la seua lluita pel territori, com de fet va ocórrer més tard. Tot plegat i com era 
d'esperar en aquell context d'incertesa política, alguns dirigents s'hi revoltaren i es feren forts als 
castells on eren, com va ser el cas de Muhammad ben Ali ben Ahlí a Lorca, d'Ibn Issam a Oriola i 
d'altres a Cartagena, Mula i diferents ciutats. A la fi, el 1241 tornà novament a controlar el territo
ri un membre de la família d'Ibn Hud el qual va prendre el títol honorífic àrab -ben irònic- de 
Baha' al-Dawla "esplendor de l'estat". 

Zayyan va eixir de Múrcia i cercà refugi en un castell, la grafia àrab del qual a les cròniques 
àrabs i les notícies de la Crònica del rei Jaume I ens permet d'identificar amb Alacant. A la prima
vera del 1245 o del 1246 Zayyan es va traslladar a Tunis i va treballar allà fins la seua mort en un 
càrrec important que li va donar el califa al-Mustansir. Les viles valencianes de Xàtiva, Alzira, 
Dénia i Biar, les quals havien començat a parlar de pactes amb Jaume I, no varen acceptar, però, la 
nova dinastia murciana, ni tampoc Mula, Lorca i Cartagena, gairebé ciutats-repúbliques indepen
dents des del 1239 fins al 1266. 

Al mateix temps que les armes castellanes s'apoderaven de Segura, Alcaraz, Chinchilla, Gale
ra, Huesear i Orce (reduint l'espai murcià pel sud i per l'oest als actuals límits de les províncies 
d'Albacete, Almeria i Granada), Jaume I continuava avançant cap al sud pel territori valencià. 
Resultat d'això i del desig dels dirigents murcians per mantenir el poder, es desenvolupà la pràcti
ca política dels pactes, la qual resultava als musulmans prou efectiva a curt termini però molt des
tructiva a la llarga, ja que facilità la presència als seus castells de tropes i efectius militars cristians 
per a encarregar-se de la seua "custòdia". 

Els historiadors suara esmentats consideren que hi hagué un acord posterior al d'Alcaraz, que 
ampliava les clàusules de la capitulació del 1243. Els capítols d'aquest acord serien -entre d'al
tres- el lliurament de tot el territori a canvi de protecció militar, la permanència del nous vassalls 
al seus respectius territoris, garantida a més a més pels castellans, i la possessió de les seues pro
pietats, així com la continuïtat d'institucions, llengua, usos i costums de llurs súbdits musulmans i 
tot allò que és propi a la cultura arabigo-islàmica. Restarien fora d'aquest acord els governants o 
arrais que s'oposaren al pacte i, per tant, a la sobirania castellana, la qual cosa suposava obrir la 
porta a una intervenció armada per a restituir un castell o territori al seu senyor, és a dir, al nou 
vassall de Castella. L'acord, a més a més, permetria als castellans continuar la marxa de les seues 
conquestes a Γ Andalucía sense preocupar-se gens de la rereguardia. 

Com a conseqüència de tot això s'organitzà una mena de "protectorat" dels castellans sobre el 
regne musulmà de Múrcia, raó per la qual anaren arribant repobladors, mercaders i comerciants a 
les ciutats més productives, com ara Alacant i Oriola, mentre que a Múrcia capital la població 
cristiana fou assentada al barri de l'Arrixaca, que anys després esdevindria la moreria de la vila. 
Altres poblacions, com ara Lorca, Mula i Cartagena es mantingueren en rebel·lió vora dos anys 
(fins al 1245) i, per tant, l'arribada de pobladors a aquestes viles va ser més esquifida en aquells 
primers temps. Per altra part, el rei de Castella privilegià els cristians permetent la compra de 
terres als "moros" (acte que llavors estava vedat de forma expressa per l'Església) o -molt més 
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sovint- "acceptant" les gracioses donacions que feien els musulmans amos de la terra als senyors 
castellans. 

Davant la gran inestabilitat en el govern del regne de Múrcia, la cada vegada més freqüent 
presència dels castellans i les conquestes per la força de les principals ciutats andalusines, com ara 
València, Xàtiva, Sevilla i Còrdova, un nombre difícilment avaluable de musulmans van iniciar la 
marxa cap a Granada -últim reducte peninsular sense guerra amb els cristians- o cap al nord d'À
frica, siga al Marroc, o a la Tunicia, siga a les terres d'Orient. Molts, però, van romandre en les 
terres on sempre havien viscut a l'espera d'un futur sense ambigüitats. 

L'existència del "protectorat murcià", però, no va modificar gens ni mica que la població 
musulmana continuara la seua vida quotidiana sense massa problemes ni entrebancs. El mateix va 
ocórrer a l'illa de Menorca, on el pacte establert entre Jaume I i l'arrais d'origen xativenc, Said 
ben Hakam (Γ alfaqui Aboaçmen Abenhacam del pacte de Cap de Pera del 1231), li va permetre 
una vida sense angoixes -a ell i als seus súbdits- fins al 1282 data del seu traspassament. Resulta 
d'interés constatar per les fonts aràbigues les estretes relacions entre aquest governant i l'arrais 
Ibn Issam d'Oriola la mateixa passió per la literatura àrab dels quals és fortament cridanera en uns 
moments tan crítics per a la subsistència del poblament islàmic i dins un context polític tan humi
liant per als andalusins. 

La situació dels musulmans es degradava a poc a poc a causa en part també de la pressió feta 
pels repobladors i les autoritats militars i civils cristianes, les quals no respectaven els pactes i les 
condicions de vida de la població local. Ho confirmen molts documents del rei Alfonso el Savi 
que manen als cristians nou-vinguts no incomodar ni enutjar els seus súbdits islàmics. Les cir
cumstàncies en aquella situació tan adversa van fer que finalment, amb la col·laboració del sobirà 
de Granada Ibn Nasr, esclatarà el 1264 una revolta general a al-Andalús contra els castellans en la 
qual van participar els del "regne protegit" de Múrcia. 

Com que el rei de Castella no podia acudir a la repressió d'aquests rebels perquè es trobava 
lluitant a l'Andalusia, mijançant l'actuació de la seva dona, filla del rei en Jaume, sol·licità del seu 
sogre que les tropes catalanes i aragoneses l'ajudaren en aquesta tasca de recuperació del territori. 
Així, el 1265 Jaume I va envair el regne murcià i va forçar els musulmans d'Elx i d'altres viles i 
castells a sotmetre's. A canvi de la rendició, els va garantir la possessió de les cases i les terres, el 
dret a treballar lliurement i que dictaren les sentències civils i criminals els seus jutges d'acord 
amb la seua llei. En aquests mateixos termes es va retre la ciutat de Múrcia a finals de l'any 1266, 
després d'un setge no massa llarg. 

Com a resultat de la conquesta la situació dels musulmans canvià radicalment. Primer de res, 
els de la ciutat de Múrcia van perdre la gran mesquita o aljama major, situada prop l'alcàsser i que 
fins aleshores havia mantingut les seues funcions, va ser transformada en església cristiana, com 
és molt probable que s'esdevinguera en altres viles; després van perdre bona part de les seues 
terres i possessions, puix que Jaume I, abans d'anar-se'n i tornar el regne guanyat al seu gendre 
castellà, havia començat a donar-les gratuïtament als cristians que havien participat en la guerra. 

En juny del 1266, Alfons de Castella acceptà que els representants de Γ aljama o consell muni
cipal de Múrcia li demanaren perdó humilment. El rei els donà garanties sobre llurs propietats, 
béns, costums i lleis i, a més a més, va deixar encarregat el territori recuperat al seu germà, l'in
fant Manuel, qui era senyor d'Elx, amb disposicions per a dur a terme totes aquestes concessions i 
respectar-les. 

Aquesta actitud primera després de la guerra no va ser la norma adoptada pel rei castellà els 
anys immediatament següents, ni la que havia dut a terme a l'Andalusia on va seguir la tàctica 
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d'expulsar els sarraïns de llurs terres. Resolt a evitar la possibilitat d'una altra revolta islàmica en 
el futur, va decidir d'empendre l'assentament extensiu de pobladors cristians; és per això que 
ordenà als ciutadans musulmans de Múrcia que en un termini de quarenta dies evacuaren la vila i 
es traslladaren -si hi volien romandre- al raval de l'Arrixaca, on havien habitat els cristians fins 
aleshores i manà construir un mur de separació entre la ciutat cristiana i la zona musulmana cons
tituïda ara en moreria. 

La conquesta definitiva del regne de Múrcia el 1266 pels cristians obre un període de trenta 
anys de control castellà on la societat islàmica passarà a poc a poc des d'una situació de llibertat 
sota vigilància a una de nova on el respecte als pactes convinguts amb els reis recularan fins a 
convertir-se en lletra banyada. Les migracions van ser grans: d'una part per la fugida de molts 
musulmans i d'altra per l'arribada dels cristians que van assentar-se al territori i que van aconse
guir un pes demogràfic i social cada vegada major. 

CAPA LA SUBSTITUCIÓ DE SENYORS (1266-1296) 

Malgrat l'intent que feien els responsables cristians per controlar les terres guanyades per les 
armes i la diplomacia, la població de la zona sudoriental de la Península continuà sent fonamental
ment islàmica durant molts segles, assentada però en àrees reduïdes com ara valls i alguna contra
da muntanyenca. 

Deu anys després de recuperar Múrcia per al seu gendre, Jaume I morí lluitant contra la 
rebel·lió musulmana de les muntanyes de la Marina que havia esclatat el 1275 i que encara ocupa
ria bona part del regnat del seu fill Pere el Gran. Mentre això passava al nord, Alfonso el Savi pro
cedia al repartiment de les terres del sud i en feia una nova donació puix que una gran part de les 
terres de l'horta havien estat abandonades pels antics propietaris islàmics. Els nous mètodes dels 
castellans no van afavorir massa els musulmans: cap al 1272 quasi la meitat de moreria de l'Arri-
xaca de Múrcia estava despoblada i la situació era molt pareguda en altres ciutats, com ara Ala
cant, Lorca i Oriola. 

La repressió que els castellans feren sobre la població musulmana i la violació dels pactes 
subscrits van créixer de manera progressiva després del 1266. A les Corts castellanes de Valladolid 
van vedar als seus súbdits sarraïns comprar terres al cristians i van obligar a qui en tinguera a ven-
dre-les en el termini d'un any a partir de la data del 1293. Les queixes de la població islàmica 
d'Elx respecte al seu senyor l'Infant Manuel per la violació dels seus drets, reconeguts pels pactes 
i convenis amb els cristians, són paleses a través la documentació castellana, així com ens són 
prou conegudes les accions repressives de les Ordes Religioses i Militars contra els súbdits 
vençuts. 

Totes aquestes accions anaven acompanyades d'un canvi d'estatus dels antics governants islà
mics, els quals havien pactat amb els castellans i continuaven ara als seus llocs però no com a reis 
o arrais sinó com a "alcaldes", és a dir com a jutges de la població sotmesa i encarregats de la 
recaptació dels impostos que havien de pagar al rei. La datació d'aquest fet pot situar-se cap a la 
dècada dels anys 90 (és a dir cap a les acaballes del segle XIII) i als inicis del XIV quan es pro
duirà l'última transformació en la persona de l'antic arrais de Crevillent. Aquest canvi polític de 
mandataris-sobirans a vassalls-jutges és fortament cridaner, si tenim en compte com es produïa el 
nomenament de la judicatura en la tradició islàmica i no s'hi troba cap explicació satisfactòria. 

La política de fer "senyors-vassalls" els musulmans, que varen introduir els castellans com a 
mitjà de controlar territoris aliens i adquirir diners per contribucions "voluntàries" dels nous súb
dits, va mostrar-se poc operativa a finals del segle XIII quan els cristians havien assolit gairebé tot 
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el territori peninsular i aquells petits senyorius s'havien transformat en punts interns de rebel·lió. 
Calia, doncs, llevar-los les armes i el poder de convocatòria que donava el fet d'ésser "senyor" i, 
al mateix temps, mantenir la ficció d'un respecte cap a la paraula donada per tal de garantir que la 
terra no romanguera buida. Entre d'altres possibles solucions s'optà per donar-los l'estatut de jut
ges de la comunitat islàmica, amb la qual cosa s'equiparava el musulmà a la categoria de funcio
nari i no pas a la de senyor. És així com l'arrais de Crevillent va rebre dels castellans el nome
nament de iudex sarracenorum, des d'Oriola a Guardamar i sobre Alacant i Beniopa, el qual 
càrrec li seria confirmat el 1296 per Jaume II, que el 1305 li'l va ratificar i va ampliar el seu terri
tori d'actuació a tot el sud alacantí, de Xixona en avall. 

Un altre fet significatiu és que aquells antics "senyorius" islàmics varen transformar-se en se
nyorius cristians, com ja ho eren en temps dels castellans Elx i Oriola i passà deprés, sota domini 
de la Corona catalana-aragonesa, amb les valls d'Elda i Novelda i també amb Crevillent. 

LA COMUNITAT SARRAÏNA AL SUD DE VALÈNCIA 

La intervenció de Jaume II, amb posterior incorporació de dret de la zona sud alacantina, 
representà una nova etapa per als musulmans del territori. S'incorporaven al regne de València on 
els seus congèneres tenien dret de mantenir-se en llurs creences i d'administrar justícia entre ells 
d'acord amb llur llei islàmica i les normes establertes pels cristians. A l'igual que la resta de vas
salls musulmans de les terres valencianes, podien tenir cases i terres, viatjar cap a la resta de terri
toris musulmans i circular per zones cristianes sense més obstacle que un permís reial. 

Amb tot i amb això, el musulmà era un infidel que professava una religió considerada errònia 
pels cristians; per això aquests no podien viure als poblats islàmics sense consentiment dels seus 
pobladors i a les ciutats majoritàriament cristianes la població musulmana va romandre en barris 
annexos, emmurallats i, per tant, separats dels cristians. Des de molt prompte els sarraïns -com els 
anomenen els contemporanis- es van convertir en una minoria obligada a romandre en un espai 
limitat, reduït a la Vall d'Elda i als senyorius de Crevillent, Elx, Oriola i Alacant. 

Des del punt de vista administratiu els musulmans formaven aljames, encapçalades per un 
alamí qui hi actuava amb l'ajuda i consell dels jurats o vells. Els senyors cristians eren els encarre
gats de fer els nomenaments d'aquests funcionaris els quals triaven d'una proposta feta per les 
aljames. La durada en els càrrecs era limitada, igual que la del jutge o alcadi, és a dir, de la perso
na encarregada de l'administració de la justícia segons la suna i la xara musulmana. 

L'activitat principal d'aquella minoria era molt semblant a la de la societat cristiana medieval 
amb la qual compartia la seua vida, sobretot camperola i ramadera, encara que hi havia petits 
grups que es dedicaven al comerç a curta escala o que practicaven l'artesania, com ara les conegu
des estores de Crevillent. Totes les tasques estaven carregades amb tatxes i impostos, a més a més 
d'altres activitats com les bodes, festes, naixements, etc. 

Des del punt de vista social i religiós aquella societat musulmana, colonitzada per castellans, 
catalans i aragonesos al voltant del 1240, inicià un llarg camí de segles que sota la pressió del pro
selitisme cristià, afavorit pel menyspreu social, les xenofòbies i els esdeveniments polítics i mili
tars internacionals, la dugué sense remei al baptisme obligat i, finalment, a l'exili forçat. La marxa 
cap a aquest final no va ser uniforme; hi hagué moments més difícils i d'altres de més tranquils. 

Tampoc no era gens uniforme la distribució geogràfica dels seus membres pel territori ni el 
volum de població establida en determinades àrees. Allà on eren un grup petit, tancat entre els 
murs de les moreries de les viles i ciutats més importants, les tensions socials i la pressió fiscal 
van ser majors, tot el contrari que per als grups més nombrosos, els quals vivien espargits pel 
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camp, com ara les hortes d'Alacant i d'Oriola, o aplegats en petites alqueries on els seus habitants 
eren majoritàriament de confessió musulmana, com ara les Valls del Vinalopó. 

ELS MUDÈJARS: UNA COMUNITAT LINGÜÍSTICA NO-ROMÀNICA. 

Entre les característiques pròpies dels sarraïns que vivien a les terres alacantines la més nota
ble és l'ús de la llengua àrab. Des de finals del segle XIX, però, els investigadors eren de l'opinió 
que els musulmans valencians havien perdut la seua llengua aràbiga. Aquesta afirmació va ser 
revisada cap als anys 70 per mà de Joan Fuster qui, aprofitant els materials dels processos inquisi-
torials va estudiar el problema de la llengua aràbiga en relació amb les lluites contra les llengües 
minoritàries, com ara el cas del valencià. També el millor coneixidor del segle XIII valencià, l'his
toriador nordamericà R.I. Burns, s'ha ocupat del bilingüisme en el moment de la conquesta jaumi-
na i ha arribat a dues conclusions: l'àrab era parlat per un ampli sector en època islàmica i les 
gents de parla romànica -si n'hi havia- o no participaven en els assumptes públics o devien d'estar 
arabitzades; en segon lloc, després del segle XIII els camperols que varen romandre es refermaren 
en l'ús de l'àrab amb una intransigència que era el resultat del seu sentiment d'identitat cultural. 
Posteriorment jo mateixa vaig publicar dades històriques que demostraven de manera fefaent l'ús 
de l'àrab entre els mudèjars i moriscos valencians així com un conjunt força important de docu
ments escrits en àrab per ells, sobretot dels segles XV i XVI. 

Aquesta llengua no-romànica s'imposà a al-Andalus a través dels segles de domini islàmic, i 
va fer que la llengua derivada del llatí que hi havia a la península Ibèrica fóra a poc a poc des
plaçada en molts llocs fins a la total desaparició als territoris de control arabigo-musulmà. Aquesta 
era la situació del territori quan arribaren els cristians. Ja la Crònica del rei Jaume I esmenta un 
traginer que feia de traductor-intèrpret d'àrab durant els tractes per a la rendició d'Elx i ens parla 
també que els pactes fets, com va ocórrer en molts altres llocs, foren escrits en àrab i en llatí o 
simplement en àrab. 

De bell antuvi, els conqueridors cristians hagueren de resoldre la problemàtica de la llengua 
dels vençuts. Ja hem dit adés que en els privilegis concedits a la població musulmana al segle XIII 
es reconeixia el dret dels nous súbdits a l'ensenyament de la llengua àrab a llurs fills. La necessitat 
de tracte entre les dues societats va afavorir que els cristians utilitzaren el domini que els jueus 
tenien de la llengua àrab per a nomenar-los escrivans i traductors d'àrab a la Cancelleria Reial 
amb caràcter oficial fins al segle XIV. 

Coneixem a través la documentació reial que per a la recepció dels comptes del senyoriu d'Elx 
al 1315 treballava el cristià Anfós Guillem, alcaid del port del cap de l'Aljub, l'ofici del qual era 
"traslladar aquells en cristiánese", és a dir, fer la versió catalana o llatina de l'àrab per tal que 
poguera ser entesa pels amos. El seu antecessor en aquest ofici, el jueu Issac Vital, s'havia en
carregat fins al 1308 de la mateixa tasca que consistia a traduir fidelment al català tots els llibres 
escrits en àrab de tots els oficials i col·lectors del terme d'Elx. La mateixa situació trobem a Cre
villent i a Callosa d'en Sarrià. En aquesta última, l'alamí s'encarregava d'administrar les rendes 
de l'Algar, Micleta, Xirles, la Nucia, Polop i Matet i feia els llibres de recaptació en àrab. 

No coneixem gaire bé quins eren els mecanismes de comunicació entre ambdues comunitats, 
la cristiana i la musulmana. He deixat escrit en altres treballs que alguns cristians sabien la llengua 
àrab el mateix que alguns musulmans coneixien el romanç. En qualsevol cas, no estem davant 
grans contingents de parlants bilingües puix les dues llengües o varietats (àrab i català) no eren 
accessibles a la majoria de la comunitat. 

La llengua àrab es va utilitzar a l'antic regne de València amb caràcter públic fins a mitjan 
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segle XVI quan el reconeixement d'aquesta llengua va ser abolit de forma oficial. El manteniment 
d'aquest diasistema no sembla degut a causes exclusivament polítiques. La raó més important pot 
ser que es trobe en el caràcter tribal que va mantenir la població musulmana: va estar confinada en 
un territori que podia considerar com a propi, posseïa un dialecte particular, el dret d'elegir el seus 
caps, una religió comuna, un consell tribal i l'ús de les seues pròpies lleis. Aquesta i d'altres raons 
donaren coherència i mantingueren la identitat i la consciència idiomàtica d'aquesta comunitat. 

Va ser a partir del 1609 quan l'àrab i els perdedors musulmans desaparegueren definitivament 
arran del decret del rei Felipe III pel qual va ser expulsats del País Valencià. Aquest fou el resultat 
d'un llarg procés que, pel que fa a les terres del sud alacantí, havia començat el 1296 i que ara 
recordem set segles després. 

Castell de Xixona (Fotografia de Rafael Azuar). 
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En la història del País Valencià ha de tenir un paper fonamental el coneixement de la formació 
i de la construcció del antic regne de València, com s'ha posat de manifest recentment amb l'obra 
d'Enric Guinot, Els límits del regne*. 

El gran protagonisme exercit per Jaume I en la conquesta del regne i l'ordenament jurídic i 
institucional desplegat pel conqueridor han deixat en l'ombra tot l'episodi de la conquesta del 
regne de Múrcia i la posterior ampliació fronterera cap al sud de l'antic regne de València. 

En aquest article volem destacar la repercussió que va tenir, en l'articulació del sud de l'antic 
regne de València, l'organització institucional, duta a terme per Jaume II a partir de la conquesta 
realitzada el 1296, als territoris de reialenc que es van incorporar posteriorment al regne de Valèn
cia, després de la partició del regne de Múrcia en els tractats de Torrellas i Elx de 1304 i 1305 res
pectivament2. 

El moment propici perquè Jaume II pogués iniciar la conquesta del regne de Múrcia3 es va pre-

1. València, 1995. 
2. Per tant, ens hem centrat en les localitats d'Alacant, Elx, Oriola i Guardamar, que van ser les que finalment es van 

incorporar com a localitats reials després de la firma del tractat de Torrellas el 1304. Cal destacar que Elx va ser vila reial 
sota la dependència de la corona només de 1305 a 1324. 

3. Sobre la conquesta del regne de Múrcia per Jaume II, cal destacar els treballs de FERRER I MALLOL, Μ. T., "Notes 
sobre la conquesta del regne de Múrcia per Jaume II (1296-1304)", Homenatge a la memòria del Prof. Dr. Emilio Sáez, 
Barcelona, 1989, pàg. 27-41 i ESTAL, J.M. del, El Reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus documental, Ala
cant, 1985; id., Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al reino de Valencia por 
Jaime II de Aragón (1296-1308), Alacant, 1982. Per a l'estudi dels principals conflictes bèl·lics del segle XIV en la 
Governació i l'organització defensiva del territori, cf. FERRER I MALLOL, M. T., "Causes i antecedents de la guerra 
deis dos Peres. La revenja per pèrdua de la meitat del regne de Múrcia", Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, 1987, LXIII, pàg. 445-508; id., "La frontera meridional valenciana durant la guerra amb Castella dita dels dos 
Peres, Anuario de Estudios Medievales. Pere el Cerimoniós i la seva època, Barcelona, 1989, pàg. 245-357; id., Organit
zació i defensa d'un territori fronterer. La Governació d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, 1990; CABEZUELO PLIE
GO, J.V., La Guerra de los dos Pedros en las tierras alicantinas, Alacant, 1991. 
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sentar amb la crisi dinàstica que es va produir a Castella a la mort de Sanç IV (1284-1295) a l'a
bril de 1295, que va degenerar en autèntica guerra civil, com ha posat de manifest Ferrer i Mallol, 
la qual seguim en la nostra exposició del conflicte bèl·lic4. 

Amb l'inici d'una minoria incerta, la de Ferran IV enmig d'una turbulenta anarquia a Castella 
entre els diferents partits nobiliaris que se'n disputaven el tron, Jaume II podia iniciar obertament 
les hostilitats i dur a terme l'esperada reivindicació del regne de Múrcia. A més a més, les cir
cumstàncies internacionals eren les més propícies possibles. El tractat d'Anagni, signat el 1295, li 
garantia les fronteres amb França, el reconciliava amb el papat i li permetia desentendre's dels 
afers italians, de la lluita a Sicília. La clàusula del seu casament amb Blanca d'Anjou, pactada en 
aquest tractat, l'obligava a trencar-ne el de Monteagudo i a tornar a Castella la infanta Isabel. El 
mateix any Jaume II signava també un pacte amb Granada, amb la qual es va aliar obertament 
l'any 1296 per garantir l'èxit de la campanya militar, ja que Mohamed II de Granada es compro
metia a mantenir-se neutral durant la projectada invasió de Múrcia de Jaume II. 

En aquest context, Jaume II necessitava el suport dels infants per a dur a terme les seues cam
panyes militars. Per això l'infant Alfons, que s'intitulava rei de Castella, i Jaume II van renovar la 
seua aliança al gener de 1926, per la qual Jaume II es comprometia a combatre contra Castella per 
ajudar l'infant a obtenir el tron castellà i, a canvi, l'infant li cedia el regne de Múrcia, el comtat de 
Molina i el lloc de Requena. El pacte es tancava amb l'enllaç matrimonial de l'infant Alfons de la 
Cerda amb la infanta Violant, germana de Jaume II, que es trobava a Sicília. 

Des de febrer Jaume II preparava el terreny per aconseguir la submissió voluntària del regne 
de Múrcia; per això va enviar ambaixadors o legats a les principals localitats reials i senyorials del 
regne de Múrcia per pactar-ne la capitulació. Al mateix temps enviava un ambaixador a la cort 
castellana per fer la declaració formal de guerra. 

Les hostilitats s'iniciaren a l'abril. Mentre Alfons de la Cerda, que tenia la seua base d'opera
cions a Almazán (Sòria), i l'infant Pere d'Aragó penetraven amb un exèrcit a Castella per Sòria, 
Jaume II, des del port de Biar, es dirigia amb un exèrcit i el suport marítim de la flota contra el 
regne de Múrcia. 

La campanya de Múrcia va ser ràpida. El rei es va dirigir en primer lloc a les viles i els castells 
reials, Alacant, Guardamar, Oriola, Llorca i Mula, mentre procurava negociar el seu reconeixe
ment com a rei de Múrcia amb els nobles i els ordes militars que posseïen lloc al regne. 

La resistència a Alacant, Guardamar, Oriola i Múrcia i als llocs i els castells dels seus termes 
va ser mínima, mentre que a Llorca i Alcalà va trobar una resistència tenaç. Això s'explica perquè 
Alacant, Guardamar, Oriola i Múrcia havien estat poblades per Jaume I, en la campanya de 1264-
1266, per catalans que sumaven més de la meitat de la població d'aquestes localitats, per la qual 
cosa Jaume Π a penes hi va trobar resistència militar. En canvi, a Llorca la proporció de catalans 
era d'un terç. 

La primera repercussió de la intervenció de Jaume II va ser la incorporació d'un nou regne al 
patrimoni de la corona d'Aragó durant vuit anys (1296-1304), ja que en el pla polític el regne de 
Múrcia s'incorporava a les entitats territorials ja existents, com Aragó, Catalunya, València, 
Mallorca, etc. Possiblement durant els vuit anys de pertinença del regne de Múrcia a la corona 
d'Aragó, Jaume II projectà desenvolupar una entitat territorial semblant al regne de València, amb 
unes institucions i un ordenament jurídic similar i la primera mesura va ser la designació d'un 
lloctinent o procurador reial amb plenes competències com a alter ego o virrei reial per a governar 

4. FERRER I MALLOL, M. T., "Notes sobre la conquesta del regne de Múrcia per Jaume Π...". 
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el territori murcià acabat d'adquirir. Jaume II va nomenar com a primer procurador el seu germà 
natural Jaume Pere, senyor de Sogorb, el dia 23 de maig5. 

Com a segona línia d'actuació, cal destacar els privilegis que va aprovar Jaume II des de les 
dates immediatament posteriors a la conquesta, amb Γ objectiu de salvaguardar la permanència de 
les viles conquistades dins la sobirania catalanoaragonesa. Com veurem tot seguit, va incorporar 
les viles reials més importants com ara Oriola, Alacant i Guardamar a la corona d'Aragó amb la 
prohibició de no separar-les mai de la corona i de no dividir el seu territori. Així mateix, els va 
confirmar els privilegis, les llibertats i les franquícies propis, a més de dotar els seus municipis de 
forma progressiva de nous privilegis i millores en l'administració local. 

Després de la conquesta, Jaume II va fer a Oriola i a Alacant la confirmació de tots els seus 
béns als veïns que l'acataren com a rei6. Més important va ser la concessió —Γ11 de maig de 1296 
a Oriola, a Alacant el 23 de juliol i a Guardamar el 20 de setembre- del perceptiu privilegi 
d'"unió", que consistia en la incorporació a la corona d'Aragó d'aquestes localitats i la promesa 
reial de no-separació o alienació7. 

En aquesta línia va ser decisiu el jurament de les autoritats locals que reconeixia el nou sobirà, 
amb el plet homenatge prestat I ' l l de maig de 1296 a l'església de Sant Salvador per les noves 
autoritats locals d'Oriola, els tres jurats i el Consell local8, fet que donava forma al model d'orga
nització municipal estès en altres localitats del regne de València i que des d'aleshores va estar 
vigent a Oriola fins a la desaparició del règim foral a principi del segle XVIII. El mateix dia Orio
la va rebre la promesa reial de defensar-la contra tot atac o ofensa exterior9. 

Dins la incorporació de les viles reials a la corona d'Aragó era vital per a la seua continuïtat el 
reconeixement dels privilegis, les llibertats i les franquícies propis de cada localitat. Jaume II, des
prés de la conquesta pacífica de la major part de les localitats regnícoles, va adoptar una aptitud 
conciliadora de respecte a les llibertats i els privilegis propis de cada vila, fet que va condicionar 
una evolució diferenciada dels territoris dellà Xixona. Així, I ' l l de maig de 1296 va confirmar a 
Oriola tots els seus privilegis, franquícies i llibertats,10 i el 23 de juliol a Alacant". El 26 d'abril de 
1301 concedia als cavallers d'Oriola els furs de Toledo i un privilegi pel qual només podien pren
dre les armes en defensa d'Oriola i dels seus veïns,12 i el 28 de gener de 1302 concedia els furs de 
Toledo als cavallers d'Alacant13. 

5. CABEZUELO PLIEGO, J.V., Poder publico y administración territorial en el reino de Valencia, 1239-1348. EI Oficio 
de la Procuración, Universitat d'Alacant, 1996, tesi de doctorat inèdita. Gentilesa de l'autor. 

6. A(rxiu) M(unicipal) d'O(riola). Llibre de privilegis, 2.588, f. 16 r-v. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón 
(1296-1305)... Per a Oriola, doc. núm. 22, pàg. 136-137 (1296, maig, 11). Per a Alacant, doc. núm. 120, pàg. 228-229 
(1296, juliol, 23). 

7. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., docs. 20, 122 i 142, pàg. 133-134, 233-234 i 260-261. 
8. A(rxiu) H(istòric) N(acional). Còdex 1.368-B. Privilegia per Serenissimos Reges ciuitati Oriole concesa, f. 35r-36v 

(1296, maig, 11). 
9. AHN còdex 1.368-B, f. 36v-37r. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., doc. núm. 23, pàg. 

138. 
10. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., doc. núm. 24, pàg. 138-139. 
(11) A(rxiu) de la C(orona) d'A(ragó). C, reg. 340, f. 279 r-v. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-

1305)..., doc. núm. 120, pàg. 228-229. 
(12) AHN còdex, 1.368-B, f. 41r-44r..ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., doc. núm. 176, 

pàg. 312-316. 
(13) ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., doc. núm. 185, pàg. 332-334. 
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Jaume II confirmava ΓΙ d'abril de 1322 a Oriola els seus furs, franqueses i llibertats en 
recompensa a l'ajuda prestada per a la conquesta del regne de Còrsega i Sardenya i el 31 de maig 
del mateix any l'infant Alfons d'Aragó feia una altra renovació dels furs i les franqueses d'Oriola 
també en recompensa a l'ajuda prestada per a la conquesta del regne de Còrsega i Sardenya. El 
mateix dia l'infant confirmava a Elx els furs i les franqueses que li havia atorgat el seu pare Jaume 
II anteriorment14. 

De bell nou, el 3 de febrer de 1325 Jaume II feia una nova confirmació dels seus furs i fran
queses a Oriola pel nou subsidi pecuniari a la causa de Sardenya'5. 

Per a assegurar el control del territori, era una necessitat vital l'organització de la defensa; 
calia, doncs, proveir anualment de fons els consells locals per a les despeses de construcció, repa
ració i manteniment de castells, fortaleses, torres, muralles i fossats. Així, Γ11 de maig de 1296 va 
concedir el cabeçatge dels sarraïns al consell d'Oriola per a la reconstrucció de les muralles i el 
castell.16 A Alacant el Consell rebia la meitat del tribut del cabeçatge dels moros, per destinar-lo a 
les obres de les muralles. Jaume II també havia concedit al Consell d'Alacant per a obres de les 
muralles el terç delme de les rendes de la tafureria17. 

Tot i que el tractat de Torrellas privà Jaume II de la totalitat del regne de Múrcia, entre el perí
ode 1296-1304 el regne de Múrcia va pertànyer a la corona d'Aragó, fet que creava un buit legis
latiu que calia cobrir amb un nou ordenament jurídic, per això es va produir la promulgació dels 
furs de Múrcia a imatge i semblança dels furs de València, el qual va estar vigent aproximadament 
fins a la incorporació al regne de València, el 1308, dels territoris que després de Torrellas queda
ren dins la corona d'Aragó, com ara Oriola, Alacant, Elx i Guardamar. D'ençà d'aquesta data, en 
aquests territoris van ser vigents com a principal ordenament jurídic els furs de València, amb el 
respecte als privilegis i els usos locals. 

Jaume II ordenava el 3 de juliol de 1296, al justícia de Múrcia, utilitzar els furs atorgats a la 
ciutat per Alfons X, fins que es completés la redacció dels furs de Múrcia, i que on no arribés l'or
denament alfonsí fes servir els furs de València18. El 25 d'octubre de 1296 es promulgaven els furs 
de Múrcia, compilats en un volum compost de quatre llibres pel canonge de Lleida Raimon 
Cabrera i els jurisperits de Múrcia Martín de Dios i Juan Meeyani. A Múrcia es conservarien 
aquests furs com els originals i alhora se n'havien de fer còpies per distribuir-les en cadascun dels 
llocs del regne19. El 18 de febrer de 1301 es van fer correccions importants als furs de Múrcia20, 
entre les quals se n'incloïen diverses de dedicades a la figura del procurador del regne de 
Múrcia21. Els furs de Múrcia es van redactar prenent com a base jurídica els furs de València, a 
més d'incorporar les peculiaritats de l'ordenament local d'època castellana. 

14. ESTAL, J.M. del, Colección documental del medievo alicantino. Tomo II. Años 1306-1380 (microforma), Alacant, 
1988. Doc. num. 88, 90 i 93, pàg. 140-141, 145-146 i 150. 

15. AHN còdex 1.368-B, f. 66v-67r. ESTAL, J.M. del, Colección documental del medievo alicantino..., doc. num. 104, 
pàg. 167-168. 

16. FERRER I MALLOL, M. T., Les aljames sarraïnes de la Governació d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, 1988, pàg. 
132. 

17. FERRER I MALLOL, M. T., Organització i defensa d'un territori fronterer. La Governació d'Oriola en el segle XIV, 
Barcelona, 1990, pàg. 170. 

18. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., doc. num. 113, pàg. 219-220 (1296, juliol, 3). 
19. ESTAL, J.M.del, "El fuero y las "constituciones regni Murcie" de Jaime II de Aragón (1296-1301)", Historia Medie

val. Anales de la Universidad de Alicante, 8, 1990-91, Alacant, 1992, pàg. 19-56. Doc. núm. 4, 5 i 6, pàg. 40-42 (1296, 
octubre, 25).. 

20. ESTAL, J.M. del, "El fuero y las «constituciones regni Murcie»...", doc. num. 8, pàg. 43-49 (1301, febrer, 18). 
21. CABEZUELO PLIEGO, J.V., Poder público y administración territorial en el reino de Valencia... Veg. el capítol 5.1. 

"Un paralelo factible: las «Contitutiones regni Murcie», f. 774-775. 
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Després de la Sentència arbitral de Torrellas (1304) - Elx (1305), es produeix la incorporació 
formal i acceptada per la corona de Castella del nord del regne de Múrcia a la corona d'Aragó, de 
manera que Oriola i Múrcia queden com a ciutats frontereres de les dues corones. D'aquesta 
forma Oriola, Alacant, Elx i Guardamar quedaven definitivament unides a la corona d'Aragó, però 
la incorporació al regne de València i la recepció dels furs de València no es va produir fins al 
juny de 1308, amb un període entre 1304 i 1308 d'interinitat en què hi van ser vigents els furs de 
Múrcia promulgats el 1296. Al desembre de 1307 les autoritats municipals oriolanes feien a 
Jaume II una sèrie de propostes entre les quals hi havia el canvi de la denominació de furs de 
Múrcia per la de furs d'Oriola22. El 18 de gener de 1308 Jaume II notificava al Consell d'Oriola 
que no acceptava la proposta que li havien fet sobre el canvi de denominació dels furs de Múrcia 
pels d'Oriola. El rei els suggeria l'ús dels furs de València, tot i salvaguardant els privilegis parti
culars d'Oriola, i alhora recomanava a les autoritats oriolanes que consultaren aquest punt als con
sells d'Alacant i Elx23. 

Posteriorment, el 29 d'abril, Jaume II proposava al Consell d'Oriola l'enviament de procura
dors perquè abans de la promulgació dels furs de València avaluaren les modificacions necessàries 
en relació amb els privilegis propis d'Oriola2''. 

Al febrer de 1307 Jaume II va haver d'aclarir al Consell d'Oriola alguns dubtes que li havien 
plantejat sobre la utilització dels furs de Múrcia25. 

És interessant constatar que al desembre de 1307 un any abans de la introducció dels furs del 
regne de València a Oriola, les autoritats municipals van sol·licitar que l'import total de les calò-
nies quedés en poder del justícia i del seu assessor, com era costum abans de la incorporació al 
regne de València, on el rei rebia una part d'aquests ingressos. A més exigien que el batle no 
pogués controlar els comptes del justícia26. 

La incorporació definitiva de les viles d'Alacant, Elx, Oriola i Guardamar al regne de València 
es va produir el 1308, quan van rebre el privilegi corresponent. 

El 17 de juny de 1308 Jaume II va fer l'annexió formal al regne de València d'Oriola i la 
recepció dels furs pels quals es regia la ciutat i el regne. El dia 25 de juny corresponia a Alacant i 
Elx i el 25 de juliol, a Guardamar. A més a més, va concedir a cada localitat una sèrie d'excep
cions en l'aplicació dels furs27. En el cas de Guardamar, Jaume II concedia el privilegi atorgat a 
Alacant un mes abans28 i confirmava els furs d'Alacant que Alfons X havia atorgat a Guardamar el 
127129. Jaume II també disposava que el justícia i els altres oficials dels llocs d'Alacant, Elx, Orio
la, Guardamar i la resta de poblacions dels seus termes s'havien d'atenir en les causes judicials als 

22. ACA C, cr, Jaume II, caixa 22, num. 2.879 (1307, desembre, 8). FERRER I MALLOL, M. T., Organització i defensa 
d'un territori fronterer..., doc. núm. 57, pàg. 392-393. 

23. ESTAL, J.M. del, Colección documental del medievo alicantino..., doc. num. 31, pàg. 50. 
24. ESTAL, J.M. del, Colección documental del medievo alicantino..., doc. num. 34, pàg. 53-54. 
25. AHN còdex 1.368-B, f. 49v-52v. ESTAL, J.M. del, Colección documental del medievo alicantino..., doc. num. 18 

(1307, febrer 7), pàg. 31-34. 
26 ACA C, cr, Jaume II, caixa 22, num. 2.879 (1307, desembre, 8). 
27. J.M. del Estal ha publicat i ha estudiat els documents d'annexió al regne de València de les viles de Guardamar, Ala

cant, Elx i Oriola, realitzades al juny i al juliol de 1308. ESTAL, J.M. del, Colección documental del medievo alicanti
no..., doc. num. 40,45, 46 i 48, pàg. 60-62, 69-72, 73-75 i 77-78. 

28. ESTAL, J.M. del, Alicante de villa a ciudad, Alacant, 1990, doc. num. 114, pàg. 286-288 (1308, juliol, 25). 
29. VILLALMANZO, J., "Cinco pergaminos inéditos de Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla existentes en el Archi

vo del Reino de Valencia", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom LXIV, 1988, pàg. 493-506. 
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furs de València30. Posteriorment, va ordenar que, a més, podien jutjar i sentenciar segons els pri
vilegis concedits als llocs, viles i ciutats del regne de València atorgats per ell i els seus predeces
sors31. Per tant, el mes de juny i juliol es va dur a terme la recepció dels furs pels quals es regia la 
ciutat i el regne de València, més deu privilegis específics concedits per Jaume II a aquestes viles 
en els quals es va fixar el salari i les competències del justícia, la prohibició d'ocupar oficis muni
cipals a cavallers i generosos a Oriola i el dret que aquests càrrecs només fossen exercits pels 
veïns d'aquestes localitats32, que rebien uns òrgans de govern i uns mecanismes de dotació d'a
quests sobre la base de l'organització municipal vigent al regne de València. 

Amb la partició del regne de Múrcia el 1304 i la incorporació de part dels territoris del regne 
de Múrcia conquistáis al regne de València des de 1308, es va gestar dins el regne de València una 
entitat territorial coneguda primer com a Procuració del regne de València ultra Sexonam o dellà 
Xixona i després com a Governació d'Oriola, amb capitalitat en aquesta vila. Al capdavant d'a
quest territori la corona designava un procurador o governador amb amplis poders polítics, mili
tars i judicials sobre el territori comprès entre el sud de Xixona i Oriola. També va ser creada una 
Batlia regida pel batle general del territori dellà Xixona, la principal missió del qual era l'adminis
tració dels béns del patrimoni reial. 

En aquesta línia, Jaume II va regular durant el seu mandat els principals aspectes de l'organit
zació municipal33 i va establir en les principals localitats un model similar a l'existent a la ciutat de 
València. Al capdavant dels municipis se situava el justícia, un magistrat amb atribucions judicials 
de primera instància, jutge ordinari amb jurisdicció sobre el terme i encarregat de l'ordre públic. 
Els jurats, en nombre variable segons les localitats, executaven les principals tasques del govern 
municipal, com ara taxar els preus, controlar les obres públiques, etc., i dur propostes de govern al 
Consell, que era l'assemblea que aprovava per majoria simple determinades decisions. Podia ser 
obert, amb la reunió de tota l'assemblea municipal en un Consell general obert, o una assemblea 
tancada formada per un nombre determinat de membres que es reunien periòdicament en un Con
sell general tancat34. A Oriola el municipi s'organitza segons el model valencià poc després de la 
conquesta, ja que el jurament de fidelitat presentat a Jaume II el fan els tres jurats i el Consell en 
nom de la comunitat i a Alacant Jaume II ordenava al juliol de 1296 que en lloc de baties i algut-
zirs, calia elegir cada any un justícia, jurats i un mostassaf35. 

30. ACA C, reg. 205, f. 171r (1308, juny, 17). ESTAL, J.M. del, Colección documental del medievo alicantino..., doc. num. 
42 i doc. num. 47, f. 76 (1308, juny, 25). 

31. ACA C, reg. 205, f. 195r, 1308, agost, 31. 
32. ESTAL, J.M. del, Conquista y anexión..., pàg. 296-302; id., Colección documental del medievo alicantino..., doc. núm. 

40. 1308, juny, 17. 
33. Per a l'organització municipal a Alacant i Oriola, veg. BARRIO BARRIO, J.A., "La organización municipal de Alican

te, ss. XIV-XV", Anales de la Universidad de Alicante, 7 (1988-89), pàg. 137-158; id., El ejercicio del poder en un muni
cipio medieval: Orihuela, 1308-1479, Alacant, 1993 (tesi en microfitxa); id., "La mecánica electoral en la villa de 
Orihuela (1308-1336)", 1490: En el umbral de la modernidad. El Mediterráneo Europeo y las ciudades en el tránsito de 
los siglos XV-XV1, Valencia, 1994, vol. Π, pàg. 3-12. 

34. A Oriola Jaume Π va aprovar el 1326 la creació del primer Consell tancat de la Procuració format per quaranta mem
bres, fet que es va completar amb la concessió d'unes ordenances electorals pròpies; d'aquesta manera va quedar confi
gurat el que seria el municipi d'Oriola durant els segles XTV i XV. BARRIO BARRIO, J.A., El ejercicio del poder en un 
municipio medieval... 

35. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., doc. núm. 120, pàg. 228-229. 
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Per tant, a partir de 1308 en les principals viles de reialenc de la Procurado d'Oriola va regir 
un sistema de govern basat en els furs de València, que en aquesta data havien establert les bases 
del que seria el govern municipal valencià fins que van ser abolits en el segle XVIII. 

En el pla de la hisenda municipal l'actuació de Jaume II també va ser molt important, ja que va 
dotar els municipis incorporats d'una fiscalitat pròpia per poder comptar tots els anys amb prou 
recursos per a la gestió de la cosa pública, ja que les autoritats locals havien de fer front a despe
ses en la defensa del terme com ara la reparació, el manteniment i la construcció de muralles, els 
salaris dels escoltes, els talaiers i els espies, el manteniment de la burocràcia administrativa i la 
tramesa de correspondència, el pagament dels estipendis dels oficials municipals, notaris, advo
cats, ambaixadors, despeses en obres públiques com ara reparació de ponts, camins, fonts, etc. 

Per poder fer front a totes aquestes despeses, Jaume II va crear una modalitat impositiva que 
va ser la base de la recaptació municipal durant tota l'edat mitjana i que es va prolongar durant els 
segles XVI i XVII. Fem referència a la cisa, que era un impost municipal que gravava la venda de 
productes de consum al detall36. 

En principi l'origen de la imposició de les cises al regne de València, cal situar-lo en el privile
gi concedit per Jaume II a finals de l'any 1321, pel qual ordenava que totes les ciutats i viles que 
contribuïssen amb subvencions per a la campanya de Còrsega i Sardenya havien de rebre llicèn
cies per a imposar tributs i impostos, a fi de poder recaptar fàcilment aquestes quantitats, i alhora 
autoritzava l'infant Alfons a poder concedir, en nom seu, privilegis de concessió de tributs. Se 
situa, per tant, en relació amb el problema de la conquesta de Sardenya (1323-1324). Sota aquesta 
franquícia van rebre el privilegi de concessió de les cises per espai de quinze anys les viles de 
Guardamar, Alacant i Elx el dia 1 d'abril de 1322, com a recompensa per les subvencions que 
havien fet per a la campanya de Còrsega i Sardenya, de 6.000, 12.000 i 8.000 sous reials valen
cians respectivament. Oriola, que havia rebut el privilegi de la cisa el 1312, va rebre el 1322 una 
pròrroga de quinze anys, per raó del subsidi de 20.000 sous que havia atorgat per a la campanya 
italiana. El 1324 Jaume II va prorrogar a aquestes viles la durada de la concessió de les cises per 
una sèrie d'anys més37. 

Per a la consolidació de llinatges locals va recompensar els cavallers més destacats que havien 
participat en la conquesta amb rendes i terres al regne de Múrcia acabat d'adquirir. Òbviament, era 
una garantia l'establiment de cavallers armats, dotats amb rendes i terres, els quals, per tant, esta
ven obligats necessàriament a defensar el territori38. 

Un dels aspectes més destacats per a l'economia de la corona d'Aragó va ser la possibilitat de 
comptar amb una major cobertura territorial cap a la Mediterrània amb ports com el d'Alacant, 
amb les possibilitats mercantils i militars que implicava. Hem de destacar l'augment de les rendes 

36. BARRIO BARRIO, J.A. - HINOJOSA MONTALVO, J., "Las sisas en la Gobernación de Orihuela durante la Baja 
Edad Media", Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pàg. 535-579. 

37. ESTAL, J.M. del, Colección documental del medievo alicantino..., doc. núm. 99. Concessió a Oriola. Doc. num. 100. 
Concessió a Alacant. Doc. num. 101. Concessió a Elx. Doc. num. 102. Concessió a Guardamar. Tots els documents són 
de la mateixa data, 1324, febrer, 15. La pròrroga d'aquests anys s'afegia als quinze ja atorgats. Oriola cinc anys, Elx sis, i 
Guardamar cinc. Alacant va rebre un privilegi especial per a poder duplicar la quantia del valor de la cisa pel temps ja 
concedit de quinze anys. Finalment, després dels privilegis de 1324, la concessió de les cises en la governació quedava 
així: Alacant (1322-1337), Oriola (1322-1342), Guardamar (1322-1342) i Elx (1322-1343). 

38. Per exemple el 26 d'abril de 1296, en què va concedir al seu conseller Guillem Durfort el territori de la Daia en el 
terme d'Oriola i el dia 14 d'agost, pensions anuals valorades en 500 sous a diversos cavallers oriolans. ESTAL, J.M. del, 
El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., doc. núm. 6, 134, 135, 136, 138, 139 i 140, pàg. 113-116 i 250-256. 
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reials per la incorporació al patrimoni reial de noves terres, rendes, monopolis, jurisdiccions, etc. 
En el proveïment frumentari la vila d'Oriola va exercir un paper ben destacat en la provisió de 
cereals de ciutats com València, com un graner alternatiu als italians39; ja les mesures liberalitza-
dores en l'exportació de grans, aprovades en les Corts del regne de València de 1302 presidides 
per Jaume II, beneficiaren els productors i els comerciants oriolans40. El monarca també va apro
var les primeres mesures proteccionistes per a impedir l'entrada de vins forans, amb el control 
previ de les existències locals en un intent de protegir la collita local, sense descurar el proveïment 
del terme41, en concedir el 1307 i el 1308 sengles privilegis a Elx i Oriola respectivament, en els 
quals es prohibia l'entrada de vi estrany en aquestes localitats en determinats períodes de l'any42. 

Cal destacar en el pla de la reactivació econòmica la concessió de privilegis de fires i mercats 
o la renovació a Alacant, Guardamar, Elx, Oriola, etc. i les prerrogatives fiscals per a estimular 
l'arribada de pobladors, que es podien beneficiar dels privilegis concedits el 1296 per Jaume II als 
oriolans43 i als alacantins44 d'exempció d'impostos reials en els seus territoris sobre el comerç 
marítim i terrestre. 

Tanmateix, aquesta incorporació formal al regne de València des de 1308, com afirma la histo
riadora catalana Maria Teresa Ferrer i Mallol, no va comportar la plena valencianitat d'aquestes 
terres i l'existència d'un territori diferenciat com era la Governació d'Oriola va marcar el desen
volupament en aquestes terres d'una personalitat política, jurídica, cultural, etc., que la feia dife
rent del regne castellà de Múrcia, però també distinta de la resta del regne de València i de Cata
lunya. De fet, durant tot el segle XIV es va continuar utilitzant en la corona d'Aragó, tant en la 
documentació de la Cancelleria com en les cròniques, la denominació de regne de Múrcia per a 
fer referència a les terres situades al sud del regne de València. També al sud de la línia Biar-Tibi-
Busot es va mantenir una població castellana que, unida a l'emigració posterior i al contacte amb 
les terres de Múrcia, va provocar una personalitat lingüística diferenciada en localitats com Asp, 
Elda, Monfort, etc, i des del segle XVII i XVIII, a l'horta d'Oriola45. 

39. BARRIO BARRIO, J.A., "El control del mercado cerealista en Orihuela durante el siglo XIV", Alquibla, 2 (en prem
sa). 

40. ALANYA, L., Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, València, 1515, reimpr. facsímil, Valen
cia, 1972. índexs preparats per María Desamparados CABANES PECOURT. Priv. XIII de Jaume II, 1302, gener, 21. 
pàg. 143. Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Aragó als regnícols del regne de València; reed. facsímil, 
València, 1977. "Que algú no gos portar mercaderies a lochs de enemichs del senyor rey." Rúbrica XII. Corts del regne 
de València de 1302. f. 228-229. 

41. BARRIO BARRIO, J.A., "El control del mercado vinícola en Orihuela durante la Baja Edad Media. Siglos XHI-XV", 
Vinyes i vins: mil anys d'història, I, Barcelona, 1993, pàg. 419- 429. 

42. ESTAL, Juan Manuel del, Colección documental del medievo alicantino..., doc. num. 19 (1307, febrer, 8) i doc. num. 
25,1308, gener, 17. 

43. L'exempció per als veïns d'Oriola es limitava al comerç de blat, vi i sal. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo 
Aragón (1296-1305)..., doc. num. 25, pàg. 139-140,1296, maig, 11. 

44. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305)..., doc. num. 120, pàg. 228-229. 
45. FERRER I MALLOL, M. T., Organització i defensa d'un territori fronterer..., pàg. 4-9. 
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Durant la primavera de 1296 Jaume II va dur a terme una campanya militar contra les terres 
castellanes del Regne de Múrcia, que acabà amb la incorporació d'aquest territori a la Corona 
d'Aragó entre aquesta data i el 1304. Aquestes pàgines no són les més indicades per a presentar 
l'itinerari de la conquesta ni tampoc per a analitzar i interpretar les raons, que n'hi hagué, de la 
intervenció del rei aragonès en l'espai murcià, però sí per a historiar-ne algunes de les conseqüèn
cies. 

Després d'incorporar el Regne de Múrcia a la sobirania del rei Just com un territori més -així 
ho posa de relleu la seua intitulació durant el període en qüestió: "rexAragonum, Valencie, Murcie 
ac comes Barchinone"-, Jaume II hi va aplicar el mateix sistema d'administració pública utilitzat 
en la resta dels seus dominis. Els governs municipal i territorial van ser ordenats, doncs, d'acord 
amb la fórmula política que regia a la Corona d'Aragó, i així, mentre que a les viles els tres pilars 
bàsics del seu govern eren jurats, justícia i Consell, l'espai regnícola va quedar des del punt de 
vista governatiu i administratiu en mans d'un procurador reial i d'un batle general, encarregats 
respectivament del govern i de l'administració del patrimoni reial, tots dos sota el control directe 
del rei. 

La divisió del Regne de Múrcia en dues meitats entre la Corona d'Aragó i Castella en virtut de 
la sentència arbitral de Torrelles d'agost de 1304 no va alterar gens l'estructura de govern existent 
des de 1296, tot i que, això sí, únicament en l'espai que quedà dins el domini del rei d'Aragó: les 
terres conegudes com ultra Sexonam, que arribaven des de la frontera d'Almirra fins a Oriola. El 
reordenament territorial només va provocar que els antics oficials amb jurisdicció sobre tot l'espai 
murcià hagueren de ser llevats dels seus càrrecs per adaptar-se a la nova realitat geoespacial. Així, 
tant Pere de Montagut, nomenat procurador del Regne de Múrcia a finals d'abril de 1303, com 
Ferrer Descortell, batle del mateix territori des de febrer de 1298, hagueren de ser nomenats des
prés de la partició de Torrelles al desembre de 1304 per exercir les seues funcions en "terre nostre 
quam habemus ultra Sexonam". 
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Això no obstant, la incorporació a la Corona d'Aragó de la franja nord de Γ antic Regne hudita 
de Múrcia es va produir d'una forma sui generis des del punt de vista governatiu i administratiu. 
Després de Torrelles, el 1304, o si volem després de l'addenda d'Elx el 1305, què era terre nostre 
quam habemus ultra Sexonam! Sens dubte això, un espai annexionat a la Corona d'Aragó sense 
cap altra denominació. Era una procuració, un districte administratiu de la Corona, però especial, 
ja que totes les procuracions o districtes governatius estaven sustentades en territoris històrics amb 
entitat pròpia: regnes, comtats. Què era, doncs, l'espai ultra Sexonam respecte de Jaume II? Se
nyoria, terra sense més ni més del rei d'Aragó. La indefinició, o precarietat en la definició, era 
resultat de la rapidesa amb què s'havien produït els esdeveniments. Com es podia ordenar admi
nistrativament aquest espai meridional? Es, ben segur, una de les qüestions sobre la qual més van 
reflexionar Jaume II i els membres del Consell reial. No hi havia paral·lels extrapolables, amb la 
qual cosa va ser necessària una acció innovadora. Jaume II, finalment, es va decidir per implantar-
hi el model d'administració política, econòmica, militar i judicial que funcionava en altres territo
ris, però l'espai oriolà no era com la resta de territoris. Era extraordinàriament reduït si el compa
rem amb Aragó, Catalunya o València, motiu que podria haver induït el rei a vincular l'aparell 
polític oriolà amb el del Regne de València al març de 1305, quan va decidir que un sol home 
governarà el territori valencià i l'espai enllà Xixona: es tractava de Gombau d'Entença. Això va 
poder ser un motiu, però no el motiu fonamental, perquè si s'haguera decantat per la vinculació 
total de les terres deçà i dellà Sexona també haguera fer el mateix respecte dels assumptes econò
mics i no ho va fer, ja que si els dos costats de la línia d'Almirra van compartir procurador a partir 
de 1305, possiblement perquè hi haguera un projecte de defensa comuna davant el perill castellà i 
granadí comptaren amb un batle general privatiu. 

1. IDENTITAT I INDEPENDÈNCIA EREN ELS OBJECTIUS QUE CALIA ACONSE
GUIR 

En realitat, aquest nou ordenament no va ser del gust dels habitants del territori oriolà, després 
que aquesta vila esdevinguera cap de tota la circumscripció, habituats des de la incorporació fac
tual als dominis de Jaume II el 1296 a unes quotes d'independència política que van ser suprimi
des amb la seua vinculació com a procuració al titular de la valenciana i amb el fet que aquest 
governarà les terres d'Oriola des de lluny, a través d'un lloctinent. D'aquesta forma, als dos anys i 
mig de compartir "procurador" amb els valencians (Gombau d'Entença) el Consell de la vila d'O
riola sol·licitava del rei Jaume el nomenament d'un procurador privatiu per a les noves terres 
argüint-hi el factor residencial i, per extensió, una defensa millor d'aquest territori. Al mateix 
temps, proposava tant el canvi de nom del fur pel qual es regien, de Fur de Múrcia a Fur d'Oriola, 
com de la denominació del territori, ja que no estaven contents de ser coneguts com dellà Sexona. 

De fet, Jaume II va negar rotundament aquesta possibilitat. Les raons, imaginem, per a la pri
mera qüestió, devien ser el fet que el rei no s'havia plantejat fins aleshores la conversió d'aquestes 
terres en un ens procuratorial autònom, ja que l'any anterior havia salvat el factor residència argu
mentat posteriorment pels oriolans en ordenar que un lloctinent del procurador "regni Valencie et 
terre quam habemus ultra Sexonam" tinguera residència personal a Oriola. Sobre la segona qües
tió, es va manifestar uns mesos després, al juny de 1308, quan va decretar la unió formal de les 
terres murcianes del nord al Regne de València i l'aplicació de la normativa foral valenciana, tot i 
que amb algunes excepcions a aquests furs, entre les quals s'especificava, dins el tema que ens 
ocupa, que ni el procurador ni el seu lloctinent en aquest territori pogueren intervenir en els 
assumptes de la vila d'Oriola, i que havien de respectar els diversos privilegis i les llibertats 
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locals. Això és el que li van comunicar tant a Gombau d'Entença, procurador, com a Pero López 
de Rufes, lloctinent en aquestes terres, que tenien com a missió principal aplicar la justícia segons 
els Furs, tret dels casos exceptuats d'aquesta aplicació. 

A partir d'aquesta data les terres d'Oriola van ingressar en la procuració del Regne de València 
i van ser administrades políticament, judicialment i militarment per un lloctinent del procurador 
valencià amb seu a Oriola. No obstant això, cada oficial que accedia a l'exercici d'aquesta magis
tratura havia de jurar tant l'observança dels Furs de València com els privilegis i les excepcions 
que tenien els habitants ultra Sexonam mentre aquesta lloctinència va formar part de la procuració 
valenciana. Si bé tot va canviar després del nomenament de Bernat de Cruïlles com a procurador a 
l'octubre de 1311. Cruïlles, segons van exposar al rei els diversos consistoris municipals d'aques
tes terres, en concret Alacant, Guardamar, Elx i Oriola, qui li ho van sol·licitar basant-se en el fet 
que els seus predecessors en el càrrec (i esmentaven Jaume Pérez, ja difunt aleshores, Jaume de 
Xèrica, Bernat de Sarrià, Pere de Montagut i Gombau d'Entença) "in principio sui regiminis iura-
verint predicta", es va negar a jurar els seus furs, privilegis, usos, llibertats i costums. Per aquestes 
raons, Jaume II va haver d'enviar, a l'estiu de 1312, un comissari a aquestes comarques perquè 
coneguera in situ el problema i traslladarà al rei els resultats de la investigació per a dictaminar; 
aquest comissari era Pere de Vilarasa, jutge de la cúria regia i doctor en lleis. 

Aleshores és quan s'observen els primers problemes entre el procurador i la gent del sud de 
Xixona, tant amb veïns com amb magistrats municipals i també amb oficials reials. Com bé apun
ta Ma. T. Ferrer, les protestes d'aquests no sols van ser per la negativa a l'observança dels privile
gis privatius, sinó també per desafortunades i tendencioses actuacions judicials que no tenien en 
compte ni aquests privilegis ni tan sols, de vegades, els furs generals del Regne. Per a solucionar 
tots aquests excessos, hi havia Pere de Vilarasa, que o bé els resolia directament, comptant amb 
les "vices nostras" regies, o bé remetia un informe a la cúria perquè fóra resolt per aquesta. La 
missió d'aquest jurista va ser obtenir certificació dels abusos que els habitants de la lloctinència 
oriolana d'aleshores reivindicaven que havien patit a mans del procurador. 

Un dels primers afectats va ser el mateix batle general d'aquestes terres, Ferrer Descortell, que 
es va queixar a Jaume II de la investigació que havia iniciat contra ell Bernat de Cruïlles; davant 
això el rei va ordenar al procurador i al seu assessor que li remeteren el procés en un sobre tancat i 
amb el segell de la institució perquè ell el coneguera. Relacionada directament amb aquest cas es 
troba l'actuació feta per Guerau de Clariana, lloctinent del procurador a Oriola, quan va convocar 
Pere Bisbe, veí de Guardamar, per conèixer el seu testimoni en la causa que havia iniciat Bernat 
de Cruïlles contra el batle general de les terres enllà Xixona, i el testimoni va haver de falsejar la 
veritat per raó dels turments que li va propinar Clariana. Quan Jaume II es va assabentar d'aquest 
fet per una carta en què se li comunicava que Pere Bisbe, "liberatus a capcione dicti nobili -del 
procurador- in cuius posse perhibuatur testimonium in predictis confessus publice deposuisse ali-
qua per eum expressata contra veritatis existencia occasionibus pretactis", va ordenar al llocti
nent que es presentara davant ell per a respondre d'aquesta acció. Altres convenis de Pere Bisbe 
van ser igualment agredits per l'actuació contra furs del procurador valencià, tal com va saber el 
mateix rei per carta del Consell i els prohoms de Guardamar; de la resolució del conflicte s'havia 
d'encarregar Pere de Vilarasa. Aquesta causa, sens dubte, es va unir a altres disbarats de Guerau 
de Clariana pels quals Jaume II el va suspendre de l'ofici a primers de 1313. Un temps després 
hagué de tornar a intervenir-hi el rei quan s'assabentà que, a causa de l'odi que Bernat de Cruïlles 
professava a Pere Bisbe, va indicar al justícia de Guardamar que l'empresonarà per procedir con
tra ell, i va ordenar al procurador que no participara en Γ assumpte, ja que ell tenia intenció de pre-
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sentar-se en breu al Regne de València i s'ocuparia del tema. 
Un altre dels afectats va ser un antic lloctinent, Pero López de Rufes, aleshores alcaid de la 

Calaforra d'Elx, contra el qual Cruïlles va iniciar una inquisició sense mandat reial; procés, igual 
que en el cas anterior, que el rei va ordenar que li remeterá a la cúria regia. També la comunitat 
sarraïna d'Elx va ser afectada per l'acció injustificada del procurador, que sense observar els pri
vilegis i les llibertats de l'aljama va capturar sense acusador ni denunciant un sarraí acusat d'haver 
mantingut contacte sexual amb una dona cristiana, conculcació per la qual alguns habitants d'a
questa comunitat l'havien abandonada. A súplica dels agredits, el rei els va respondre que aquesta 
acció li desagradava en gran manera, alhora que va indicar a Bernat de Cruïlles que no tornara a 
procedir contra els drets d'aquesta comunitat, que no actuara contra el processat i que permetera 
que tornaren els qui per la seua acció van abandonar la seua residència. 

Aquell estiu, però, hi hagué moltes més denúncies. Per exemple, la de Joan de Granollers, veí 
d'Alacant, que va ser capturat i retingut injustament (per no haver respectat els privilegis de la 
vila), per a l'alliberament del qual va haver de fer callar pecuniàriament el procurador per una 
quantitat molt elevada, tres mil sous. Una cosa semblant va ocórrer amb Isaac Bados, jueu alacan
tí, que va ser extorquit per la quantitat de tres-cents sous. Bernat Gomir, veí igualment d'Alacant, 
es va sentir agreujat pel procurador quan en un assumpte de compra d'uns sarraïns granadins va 
ser processat al marge dels furs i privilegis d'Alacant. Arnau d'Argençola va elevar una queixa al 
rei quan, sent justícia de la vila d'Oriola, va ser processat pel procurador després d'haver admès 
aquest una apel·lació de forma il·legítima. Els alacantins es van queixar que el procurador havia 
anat en contra dels privilegis, usos i costums de la localitat pel que fa a les relacions que regien 
entre deutors i creditors; i aquests, juntament amb oriolans i elxans, dels processos fets contra 
alguns dels seus veïns desatenent els seus privilegis, tant com d'ingerències en assumptes de mis
satgers, dels anomenats "paniguats", de llauradors i de domèstics que vivien en cases senyorials 
impedint que sobre ells pogueren ser imposades penes civils pels senyors, tal com s'admetia en els 
mateixos Furs de València. 

A finals d'octubre de 1312 el rei coneixia a la perfecció, segurament pels comunicats que des 
de les terres d'Oriola li havia enviat Pere de Vilarasa, tot el tema; en aquesta data el comissari ja 
devia haver finalitzat la seua missió. És per això que Jaume II ordenava a Ferrer Descortell, batle 
ultra Sexonam, que pagara a Vilarasa amb diners de la Batlia pels quaranta-sis dies que hi va estar 
desplaçat, a raó de vuit sous valencians diaris. 

Desconeixem els raonaments, orals i escrits, que Pere de Vilarasa va presentar al rei sobre 
aquest assumpte, però sí que van ser certament contundents, com a demostració, segurament, de 
l'antipatia que Bernat de Cruïlles sentia pel territori enllà Xixona i per la seua gent. L'actitud 
presa per Jaume II va ser radical, ja que el 2 de maig de 1313 eregia en independents des del punt 
de vista politicomilitar aquestes comarques de la resta del Regne de València i les convertia en 
procuració, al capdavant de la qual va instal·lar Arnau de Torrelles com a oficial superior. Ma. T. 
Ferrer exposa la seua creença que devien ser raons de geoestratègia les que predominaren a l'hora 
de convertir aquest territori de nou en procuració independent, "allò que aconsellà de confiar a 
una personalitat de categoria superior a la d'un simple lloctinent i, sobretot, que gaudís d'autono
mia, la responsabilitat de defensar i governar aquelles comarques, exposades sovint als atacs gra
nadins". No ho dubtem. Si bé, si això va ser així, la decisió presa al maig de 1313 per Jaume II 
degué ser la culminació d'un procés que hauria anat madurant al llarg del temps, quasi des de la 
sol·licitud oriolana de finals de 1307, atès que aleshores la situació de la frontera d'Oriola no es 
trobava en un moment especialment delicat respecte del Regne de Granada. El detonant d'aquest 
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procés degué ser, segons el nostre judici, la negativa del procurador a jurar els furs i privilegis d'a
questes comunitats i les agressions dutes a terme contra els seus pobladors. No obstant això, no 
van quedar trencades les connexions entre les dues institucions valencianes ni entre els dos 
regents, malgrat l'escàs afecte que sentia el procurador per les terres del sud. Jaume II es va en
carregar de lligar aquests vincles, al juny de 1314, quan recordava a Bernat de Cruïlles que li 
havia estat concedit l'ofici "ad honorem nostri et comodum subditorum" i que tantes vegades com 
seria requerit pel procurador de les terres enllà Xixona per a la defensa del territori i dels seus 
pobladors li prestara auxili, consell i favor. 

A partir d'aquesta data la línia de Xixona ja no seria divisòria d'àmbits administratius conne
xos, sinó independents, i tornaria a recuperar el caràcter de "fita" (llegiu frontera) que, segons 
esmenta el cronista Escolano, tingué ja en temps de moros. 

Apèndix documental 

1 

1312, agost, 17. Barcelona. 
Jaume II comissiona Pere de Vilarasa, jutge reial i doctor en lleis, per obrir una investigació 

sobre les acusacions fetes pels Consells d'Alacant, Elx i Oriola sobre preteses irregularitats 
comeses per Bernat de Cruïlles, procurador del Regne de València. 

ACA, C, reg. 150, f. 6 lr-ν. 
Dilecto iudici Curie sue Petro de Vilarasa, legum doctori, salutem et dileccionem. Ex parte 

proborum hominum Conciliorum de Alacant, de Oriola et de Elchio fuit conquerendo expositum 
coram nobis quod Bernardus de Crudiliis, gerens vices procuratoris in regno Valencie pro ínclito 
infante Jacobo, karissimo primogénito et procuratore nostro, super quibusdam processibus per 
eum factis noviter in ipsis partibus contra aliquos homines locorum predictorum ipsius hominibus 
contra foros Valencie et privilegia ac usus eorum plures iniurias et grava- // mina irrogavit, super 
quibus pro parte dictorum Conciliorum fuit nobis humiliter supplicatum sibi per nos de opportuno 
remedio provided. Quare vobis dicimus et mandamus quatenus, vocatis qui evocandi fuerint, 
audiatis et recolligatis vice et auctoritate nostra raciones et causas quas, tarn dictus vices gerens 
quam homines dictorum conciliorum seu eius aliqui super premissis vel eorum aliquo dicere et 
proponerer voluerint coram vobis, et ipsis auditis et recol·lectis easdem simul cum informacione 
vestra Cancellarie nostra mitatis sub sigilli vestri munimine interclusas, ut super ipsis mandamus 
et faciamus fieri quod iusticia sua debit. 

Data Barchinone, XVIo kalendas septembris anno predicto. 
Guillermus Lupeti, ex responsione per dominum regem facta capitulis super hoc oblatis. 

2 
1312, agost, 17. Barcelona. 
Jaume II, després de saber pels prohoms del Consell de la vila d'Oriola que Bernat de Cruï

lles, procurador del Regne de València, s'havia negat a jurar els furs, privilegis, usos i costums a 
ells concedits, tal com havien fet els seus predecessors en l'ofici, ordena a Pere de Vilarasa, jutge 
de la cúria regia, desplaçar-s 'hi i, després de recollir tota la informació sobre l'assumpte, reme
tre-la a la cúria regia. 

ACA, C, reg. 150, f. 64v. 
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Jacobus, et cetera, dilecto iudici Curie sue Petro de Villarasa, legum doctori, salutem et dilec-
cionem. Cum probi homines Concilií de Oriola serant quod Bernardus de Crudiliis, gerens vices 
procuratoris in regno Valencie pro ínclito inffante Jacobo, karissimo primogénito et procuratore 
nostro, licet requisitus per eos, non vuit eis iurare foros, usus, privilegia, libertates et consuetudi-
nes eorum, licet alii qui in dicto loco officium Procuracionis exercuerunt velut nobilis Jacobus 
Petri, quondan, Jacobus, dominus de Xericha, Bernardus de Sarriano et Gombaldus de Entença et 
Petrus de Monteacuto, in principio sui regiminis iuraverint supradicta. Nos, igitur, de hiis certifi
can volentes, volumus ac vobis dicimus et mandamus, quatenus in continenti ad expensas Curie 
nostre accedatis ad partes ipsas et testes quod dicti probi homines super hoc producere voluerint 
coram vobis recipiatis et eorum dicta mitatis Cancellarie nostre sub sigilli nostri munimine inter-
clusa. Nos, enim, pro tempore per quod vacaveritis circa premissa mandabimus satisfieri vobis de 
expensis predictis. 

Data Barchinone, XVIo kalendas septembris, anno Domini M° CCC° XIIo. 
Idem. 

Castell de Biar (Fotografia de Rafael Azuar). 
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del sud del País Valencià Universitat d'Alacant 

pògs. 49 - 59 

L'any 1296 és un moment decisiu en la història d'Alacant, i també en la d'Elx o Oriola, perquè 
va originar el pas d'Alacant de la sobirania castellana a l'aragonesa i la integració posterior al 
regne de València. No va ser un fet improvisat, sinó llargament esperat, des de feia mig segle, 
quan el 1244, després de la firma del Tractat d'Almirra, la frontera entre Aragó i Castella va que
dar establerta en la línia entre Biar i la Vila Joiosa, de manera que Alacant, Elx i Oriola quedaven 
integrades en la Corona de Castella, en el regne de Múrcia. A pesar que semblava que per a Aragó 
es tancava qualsevol possibilitat futura d'expansió per terres meridionals, els monarques aragone
sos no van desatendre els seus interessos i la seua intervenció en aquestes terres alacantines, com 
ho va posar de manifest la campanya de Jaume I al regne de Múrcia el 1265 en ajuda del seu gen
dre Alfons el Savi per sufocar la revolta mudejar. 

Calia esperar el moment propici, que es va presentar durant el regnat de Jaume II d'Aragó 
(1264-1327/1291-1327), a qui diverses circumstàncies històriques el van dur a intervenir en el 
regne de Múrcia: la revocació del pacte de Monteagudo de 1291; la ruptura del matrimoni del rei 
d'Aragó amb la infanta Isabel de Castella, per parentiu; la mort de Sanç IV de Castella (1295) i la 
crisi dinàstica durant la minoria de Ferran IV, que va conduir a la guerra civil castellana i a la 
donació del regne de Múrcia a Jaume II pel pretenent Alfons de la Cerda a canvi de l'ajuda militar 
per a cenyir la corona. 

Sobre aquesta base legal, Jaume II es preparà per conquistar Alacant per les armes, amb el 
suport d'una flota per mar, a partir d'abril de 1296. Per a tots els cronistes i historiadors el princi
pal fet d'armes fou la conquesta del castell, on el rei va estar a punt de morir per la coltellada d'un 
castellà, i l'alcaid Nicolás Pérez oposà una tenaç resistència armada a Jaume II, que el va matar i 
va ordenar que el cadàver fóra llançat als gossos, com a càstig per la seua traïció al jurament de la 
concòrdia de Monteagudo, que l'obligava a retre-li fidelitat i obediència en la tinença de la fortale
sa. El cronista Ramon Muntaner ho descriu gràficament en la seua Crònica: "E com lo castell fo 
pres, lo senyor rei manà que Valcayd no fos soterrat en cimenteri, ans lo donà per mal eféu gitar 
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lo cos als cans"', fet que de vegades s'ha utilitzat per a mostrar la crueltat de Jaume II amb el 
vençut, però no hem d'oblidar que aquesta conducta quedava justificada per la negativa del cas
tellà a lliurar-li la fortalesa, traint el jurament de fidelitat i homenatge prestat en virtut dels pactes 
de la concòrdia de Monteagudo. 

Alacant va ser conquistat el 22 d'abril de 1296 i en dies successius van ser ocupades les viles 
d'Elx, Oriola, Guardamar i la resta del regne de Múrcia. A Alacant el monarca respectà les lliber
tats, els drets i els béns de la població, ja foren cristians, moros o jueus, sempre que el recone-
gueren com a senyor i sobirà. Tan sols va confiscar els càrrecs i els béns dels castellans rebels. El 
se-nyoriu musulmà de Crevillent, que incloïa Coix, Albatera, Asp, Xinosa (Xinorla) i Monòver, 
mantingué l'autonomia. L'originalitat d'aquest enclavament autònom en terres alacantines, que es 
mantingué fins al 1318, havia cridat l'atenció dels historiadors des de feia temps, però va ser l'his
panista francés Pierre Guichard qui dedicà el 1973 una detallada monografia a un tema tan singu
lar2, després enriquit amb les aportacions de Del Estal en les seues obres sobre la conquesta del 
regne de Múrcia3 i, més recentment, amb les de Ma. T. Ferrer i Mallol, que a partir d'un coneixe
ment exhaustiu de les fonts documentals ha fet noves i valuoses precisions en la trajectòria fami
liar i política del senyoriu crevillentí4. 

Entre 1296 i 1304 el regne de Múrcia es mantingué incorporat a la Corona d'Aragó, fins que la 
sentència arbitral de Torrellas (8 d'agost de 1304) i l'acord d'Elx (19 de maig de 1305) dividí el 
regne de Múrcia entre Aragó i Castella, fixà el Baix Segura com a límit intermedi i les terres ala
cantines quedaren incorporades definitivament al regne de València, englobades en la Procuració 
General d'Oriola. A Torrellas s'establiren com a possessió d'Aragó les ciutats de Cartagena, Guar
damar, Oriola, Alacant, Elx, Novelda i la jurisdicció de Villena, ja que la propietat, igual que la 
d'Elx, pertanyia encara a l'infant Juan Manuel. 

L'interés d'incloure Cartagena en la part assignada a Aragó degué deure's al desig de Jaume II 
de tenir un port natural que acostara el comerç català als mercats nord-africans, on estava força 
assentat, alhora que minvar o eliminar les possibilitats que la Mediterrània oferia a Castella. Atès 
que no es va especificar el lloc per on s'havia de traçar la frontera entre el Segura i Villena, ben 
aviat sorgiren discussions entre ambdues parts per la possessió de diversos llocs que quedaven 
sense assignar o imprecisos, com s'esdevingué amb Villena, Jumella i Favanella, la possessió de 
les quals reclamaren contínuament els castellans. Abundaren els incidents entre Aragó i Castella, 
fins que en diferents etapes cronològiques van ser reintegráis a la Corona de Castella. El tema ha 
estat estudiat per Ma. Τ. Ferrer i Mallol amb minuciositat5, tot i que en realitat no es limita exclu
sivament a l'etapa de la conquesta de Múrcia per Jaume II, sinó més aviat a les conseqüències, ja 
que analitza els conflictes sorgits per causa de la jurisdicció o els límits fronterers i abraça també 
altres aspectes de la història de les dues localitats mentre pertanyeren a la Corona d'Aragó durant 

1. MUNTANER, R., Crònica, dins Jaume I - Bernat Desclot - Ramon Muntaner - Pere III, Les quatre grans cròniques, 
editades per F. Soldevila, Barcelona, 1971, p. 834-835. 

2. GUICHARD, P., Un señor musulmán en la España cristiana: el "ra'is" de Crevillente (1243-1318), Alacant, 1976. 
Trad, castellana d'"Un seigneur musulmán dans l'Espagne chrétienne: le "ra'is" de Crevillente (1243-1318)", Melanges 
de la Casa de Velazquez, IX, 1973, p. 283-334. 

3. A les obres de Del Estal citades en altres notes es pot afegir "Vasallaje del señorío musulmán de Crevillente a Jaime II 
de Aragón", Sharq al-Andalus, 2, Alacant, 1985, p. 81-99. 

4. FERRER I MALLOL, Ma. T., Les aljames sarraïnes de la governació d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, CSIC, 1988, 
p. 16-22. 

5. FERRER I MALLOL, Ma. T., "Abanilla y Jumilla en la Corona catalano-aragonesa (s. XIV)", Homenaje al Prof. Juan 
Torres Fontes, Múrcia, Universidad, 1987,1, p. 477-490. 
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el segle XIV, i es pot afirmar que el 1385 Jumella i Favanella es trobaven ja sota la sobirania cas
tellana. 

La política de Jaume II envers Alacant va ser la d'integració d'aquestes terres en el regne 
valencià, en els seus furs i en les seues institucions, però mantenint un escrupolós respecte per tots 
els usos i els furs locals anteriors, és a dir per la seua pròpia personalitat, com farien els futurs 
monarques d'Aragó. El fet decisiu era mantenir el pols vital del territori, per això no va dubtar a 
donar tota classe de privilegis i franquícies a cristians, musulmans i jueus, i afavorir la seua per
manència a Alacant i la instal·lació en la vila. Un fet decisiu en l'aspecte econòmic va ser la crea
ció per privilegi del 5 d'agost de 1296 d'una fira a Alacant el mateix mes, que declarava sans i 
estalvis en les persones i en les mercaderies tots els que hi anaren6. Era un factor clau per a poten
ciar l'arrancada econòmica d'Alacant. Resulta xocant i reflecteix bé la mentalitat d'alguns dels 
pròcers alacantins dels nostres dies el fet que, commemorant-se el setè centenari de la seua funda
ció, no hagen tingut gens d'interés per recordar públicament aquesta efemèride. No és un fet 
casual ni aïllat, sinó el reflex actual d'una mentalitat col·lectiva que s'ha manifestat al llarg de la 
història, per això és interessant preguntar-nos què ha significat Jaume II i la seua intervenció a 
Alacant per als alacantins mateixos. 

En l'àmbit popular, absolutament res, ja que els coneixements que els alacantins tenen del seu 
passat medieval són molt imprecisos i difusos, i en això tenen una part important de responsabili
tat els cronistes locals, que dedicaren escassa atenció a aquests segles, amb nul·la utilització de 
fonts originals, recorrent a cronistes forans i copiant-se després els uns als altres, sense aportar res 
de nou i sense ressò dels seus treballs fora dels cercles acadèmics. I així pràcticament fins als anys 
setanta del nostre segle, per això tampoc podia exigir-se molt als alacantins. 

Vegem, però, en un repàs a raja ploma, quin ha estat aquest balanç historiogràfic al voltant de 
Jaume II i Alacant, començant, com és de cortesia, pels cronistes alacantins. 

NICOLAS PÉREZ, L'HEROI 

Va ser Vicente Bendicho, en la seua Chronica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alican
te1, escrita poc abans de 1640, qui va marcar les pautes per les quals caminarien els futurs cronis
tes d'Alacant. El degà fou honest i ens va dir quines foren les fonts que utilitzà per a descriure la 
conquesta d'Alacant: el cronista Ramon Muntaner, Zurita, Cáscales i Escolano, però la font bàsica 
de tots ells i d'autors posteriors va ser Muntaner, a qui copien textualment. 

D'acord amb la concepció historiogràfica de l'època, se centra únicament en els aspectes mili
tars de la conquesta, en els cavallers participants i en la presa del castell d'Alacant, amb l'episodi 
de la lluita entre el rei i l'alcaid Nicolás Pérez, fet que li serveix de motiu per a elucubrar sobre les 
torres i les portes del castell com a possible escenari de l'encontre. Al·ludeix breument a l'ocupa
ció de la resta del regne de Múrcia, on va ser ben rebut "porque todos los que mas eran de la pri
mera población catalanes y aragoneses". Bendicho té també el mèrit de recollir la sentència de 
Torrellas, amb el repartiment del regne de Múrcia, però s'absté de fer qualsevol judici sobre la 
conquesta i no dóna cap opinió sobre la transcendència de la incorporació d'Alacant al regne de 
València. 

6. DEL ESTAL, J.M., "Erección por Jaime II de una feria medieval en Alicante", Revista del Instituto de Estudios Alicanti
nos, 16, Alacant, 1976, p. 153-174. 

7. BENDICHO, V., Chronica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante, a cura de Ma. L. Cabanes, introducció de 
C. Mas Galvañ, Alacant, 1991. 
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Molt inferior resulta l'aportació del destacat cronista municipal R. Vira vens i Pastor, que en la 
seua Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante*, publicada el 1876, fa una breu 
menció al regnat de Jaume II, tot i que mostra una certa simpatia pel monarca quan anota: "sujeta 
nuestra patria a su glorioso cetro, concedió a Alicante grandes franquicias". Tota la seua atenció 
en el tema de la conquesta d'Alacant se centra una vegada més en Γ heroisme de Nicolás Pérez, 
que morí "en la demanda cual cumple a un caballero", sense que el pas d'Alacant a la Corona 
d'Aragó li meresca major interés. 

Quasi un segle després, el 1962, un altre destacat erudit alacantí, F. Figueras Pacheco, publica
va una monografia sobre El castillo de Santa Bárbara de Alicante9, en la qual l'autor narra els 
esdeveniments històrics que tingueren com a escenari aquesta fortalesa i crida l'atenció, com era 
lògic, sobre l'enfrontament de Jaume II i Nicolás Pérez. Això li dóna peu per a fer un judici de 
valor sobre la intervenció del sobirà aragonés a Alacant i les seues conseqüències, ja que "la 
incorporación de Alicante al Reino de Valencia, distó mucho de ser un hecho indiferente para la 
historia de la región y aún para toda la de España", perquè, segons l'autor, les conseqüències es 
van deixar sentir en "el logro de la unidad nacional. Dejando a un lado sentimentalismos regiona
les que por respetables que sean, no siempre se deben anteponer a los generales de la patria 
común, es muy dudoso afirmar, no ya la justicia, sino la sensatez de la toma de este trozo del lito
ral del Sureste, bravamente iniciada en las alturas del fuerte de Santa Bárbara, por el segundo de 
los Jaimes de Aragón, al frente de las tropas con que invadió nuestro territorio en 1296. La senten
cia arbitral de 1304, legalizó oficialmente la apropiación material de nuestras comarcas castella
nas, por las hercúleas fuerzas de Aragón y sus soldados; pero en conciencia no podríamos decir si 
habría sido o no mejor legalizar el cambio o no hacerlo de modo más cordial para Castilla, peno
samente regida a la sazón por la insigne doña Maria de Molina..."10. 

Sud-est, pàtria comuna, unitat nacional, invasió, justícia, sensatesa, són conceptes usats confu
sament i interessadament pel cronista i erudit alacantí, tan encertat en tantes ocasions en el seu 
judici històric, però que ara no fa sinó lamentar, enyorar la pèrdua de la sobirania castellana, que li 
haguera permès sentir-se súbdit de Castella i no valencià. Feia igual, perquè estic segur que el seu 
esperit mai ho va ser. Alacantí sí, sens dubte, i bé que ho diu, quan a continuació del paràgraf 
anterior manifesta la seua satisfacció perquè "los alicantinos no sufrieron nada o sufrieron poco 
bajo el aspecto político, con el cambio de soberanía", i intenta solucionar-ho dient que si "el pen
dón morado de Castilla había sido paternal para nuestros abuelos [...] la señera listada de rojo y 
amarillo, de los Reyes de Aragón, no les fue menos propicia". 

La seua admiració per Castella i Alfons X, la va fer palesa l'any següent, el 1963, quan publicà 
el seu Resumen histórico de la ciudad de Alicante1', on escriu que "El recuerdo de Alfonso X el 
Sabio, tiene para los alicantinos, el brillo que forzosamente ha de prestarle nuestra gratitud. Se la 
debemos sin tasa, porque él tampoco la tuvo para colmarnos de mercedes. Siendo todavía prínci
pe, nos libró del yugo mahometano, y luego, ocupado ya el trono, fortificó la villa..."12. Jaume II, 
en canvi, l'enllesteix amb un parell de paràgrafs referents a la campanya a Alacant i la sentència 
de Tarassona (sic) el 1304, i tot el seu judici sobre aquest monarca es redueix a afirmar que "tuvo 
a nuestra villa en gran estima, como lo prueban las franquicias y mercedes que le concedió", frase 

8. VIRAVENS I PASTOR, R., Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante, Alacant, 1876. 
9. FIGUERAS PACHECO, F., El castillo de Santa Bárbara de Alicante, Alacant, Ajuntament, 1962. 
10. FIGUERAS PACHECO, F., El castillo de Santa Bárbara, p. 64-65. 
11. FIGUERAS PACHECO, F., Resumen histórico de la ciudad de Alicante, Alacant, Ajuntament, 1963. 
12. FIGUERAS PACHECO, F., Resumen histórico, p. 64. 
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quasi idèntica a la de Viravens. Semblava com si el temps no haguera passat per als nostres cro
nistes municipals. Ni tan sols s'havien molestat a llegir la biografia de Jaume II escrita el 1956 per 
E. Martínez Ferrando. 

En definitiva, per a la historiografia alacantina l'eix de la intervenció de Jaume II a Alacant 
semblava limitar-se a la gesta de l'alcaid Nicolas Pérez i el seu enfrontament amb el rei, que, com 
diu Zurita "determino antes morir peleando que rendirse, y teniendo en la una mano las llaves del 
castillo, resistió al primer furor de la batalla, hasta que le hizieron pedaços... ". L'heroisme perso
nal, la defensa fins a la mort, li va permetre immortalitzar-se de la ploma de Ramon Muntaner i 
inscriure's en la història del valor personal. Aquest es concebia com un comportament fonamen
talment aristocràtic, nobiliari, com una acció individual fonamentada en l'ambició, en la cerca de 
la glòria i el renom pòstum, i Nicolas Pérez no va poder tenir millor adversari per a una mort glo
riosa que el rei d'Aragó. Però aquesta lluita heroica no podia tenir un altre final que la conquesta 
del castell pel monarca aragonés atesa l'escassesa de forces dels defensors. 

Es curiós que ningú, fins a Torres Fontes, es preocupara per indagar sobre la personalitat de 
Nicolás Pérez o Peris". L'historiador murcià va buscar cavallers castellans amb aquest nom i cog
noms que hagueren ocupat tinences de castells abans de 1296, i va trobar quatre personatges ano
menats Nicolás Pérez que actuaven aleshores en el regne de Múrcia, per això suggereix que podria 
tractar-se d'una mateixa persona, perquè ja no se'n sap res fins al 1296. 

En la memòria del poble alacantí la proesa de l'alcaid Nicolás Pérez va quedar no sols en el 
record escrit, sinó també en un monument amb una làpida commemorativa erigit en honor seu en 
el castell, on se suposa que es troba l'emplaçament de la torre de la Matança, en el lloc on se 
suposa que degué morir. A Jaume II no li va tocar ni tan sols una làpida i, tret del marc universita
ri, el monarca aragonés va caure en l'oblit total fins als nostres dies, en què els alacantins tornen a 
reconciliar-se amb el seu passat, a tractar de recuperar les seues senyes d'identitat, una mica esvaï
des per les manipulacions dels qui foren responsables d'escriure la seua història. 

JAUME III ALACANT EN LA HISTORIOGRAFIA CATALANA I MURCIANA 

El valencià J. E. Martínez Ferrando, arxiver i director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, va ser 
l'encarregat el 1956 de biografiar el rei Just14. La seua admiració pel personatge el va dur a consi
derar-lo com el "governant més representatiu racialment" de Catalunya, i no dubta a aplicar-li epí
tets com els de "seny, orgull racial, religiositat pregona, paternalisme, talent organitzador, laborio
sitat fins al sacrifici, legalisme escrupulós, arrelat democratisme...". 

Martinez Ferrando era conscient de la importància que tingué la intervenció del seu biografiat 
en el regne de Múrcia, i a això va dedicar dos capítols, i va inserir aquesta intervenció en el marc 
de l'expansió territorial de la Corona d'Aragó més enllà de les fins aleshores fronteres meridionals 
del regne de València, reprenent així la intervenció de Jaume I feia uns anys, tot i que en aquest 
cas acabà tornant Múrcia a Alfons X. 

L'exposició dels fets segueix un esquema que podríem qualificar de "clàssic", en la mesura 
que ha estat seguit per autors posteriors; comença, doncs, plantejant les raons que justifiquen la 
intervenció i la situació interna de Castella i Aragó. Crida l'atenció sobre el pacte signat entre 
Jaume II i Muhammad II de Granada, com també sobre el destacat paper exercit tant en la guerra 
com en la pau per l'infant Juan Manuel, que no volia perdre el seu senyoriu d'Elx. 

13. TORRES FONTES, J., Nicolás Pérez, Alcaide de Alicante, Múrcia, 1964. 
14. MARTÍNEZ FERRANDO, J.E., Jaume II o el seny català, Barcelona, Aedos, 1962, 2a edició. La primera és de 1956. 
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La campanya militar en si, la narra amb bastant detall, seguint Muntaner i insistint en la presa 
del castell d'Alacant, tot i que no fa cap judici sobre l'actuació de l'alcaid Nicolás Pérez. Veu la 
conquesta de la resta del regne murcià com una passejada militar, tret de les places d'Alcalà, 
Lorca i Mula, i ho explica per l'elevat percentatge de catalans i aragonesos que hi havia en el 
territori des de la seua conquesta per a la cristiandat. Tot segons la tradició més habitual. Major 
novetat suposava, en canvi, destacar la fidelitat de Parráis de Crevillent, objecte d'estudis poste
riors. Els acords de Torrellas i Elx, els va considerar encertadament com la via que permeté que el 
regne de València, amb petites rectificacions posteriors, trobarà "la seva tradicional configuració 
històrica". Aquest va ser l'únic judici de valor emès sobre la intervenció de Jaume II a Alacant, 
sense al·ludir en cap moment a les conseqüències socials, polítiques o econòmiques de l'esdeveni
ment en el migjorn del regne valencià. En definitiva, una narració correcta, ajustada a les fonts 
cronístiques sobretot, però sense arriscar opinions o aprofundir en el tema. 

Tanmateix, va ser a Múrcia on sorgiren els primers estudis monogràfics sobre Jaume II i la 
seua intervenció en les terres alacantines, fruit de la infatigable labor investigadora del professor 
Juan Torres Fontes, que ha sabut conduir el medievalisme murcià per un trajecte rigorós, ponderat 
i allunyat d'extremismes. L'interés de Torres Fontes pel tema data quasi de les seues primeres 
incursions en el medievalisme, el 1950, quan va publicar el seu llibre Delimitación del sudeste 
peninsular (tratados de Torrellas-Elche, 1304-1305)'5, en el qual s'ocupa de la partició del regne 
de Múrcia, la principal preocupació per als historiadors murcians, per tal com hi van "perdre" 
bona part dels seus territoris. El títol, però, al·ludeix sense embuts a aquest engendrament territo
rial que era el sud-est, que per aquelles dates s'intentava fer realitat, i que polítics, "prohoms" i 
pseudointel·lectuals alacantins (de la capital) i murcians intentaren (i intenten periòdicament) 
crear, amb l'única finalitat de deslligar Alacant de la resta del País Valencià. 

Fins al 1964 no es va tornar a ocupar del tema, aquesta vegada per intentar descobrir qui es 
podria amagar darrere el nom de l'alcaid Nicolás Pérez, alcaid del castell d'Alacant quan va ser 
pres a l'assalt per Jaime II,16 al qual ja hem al·ludit en l'apartat anterior, mentre que la reincorpora
ció de Cartagena a la corona castellana va merèixer un altre estudi el 1980". Per últim, amb A. L. 
Molina Molina, va redactar el capítol titulat "El cambio de coyuntura", de la Historia de la Región 
Murciana'", en el qual s'exposen els aspectes polítics i militars de la campanya de Jaume II; es 
posa l'accent en l'adequada preparació política d'aquesta intervenció: paus i aliança amb Grana
da; s'hi insisteix en l'acceptació general del monarca aragonès per la majoria de la població, pel 
fet de ser originària de la Corona d'Aragó; en la creació dels fonaments jurídics necessaris per a 
justificar el dret d'intervenció; en la relació amb les comandes pertanyents als ordes militars, en 
particular el de Sant Jaume; com també en el destacat paper exercit per l'infant Juan Manuel i les 
seues possessions patrimonials. 

La campanya militar és descrita molt succintament, insisteix en la defensa valerosa de Nicolás 
Pérez i busca una explicació al fracàs castellà en el fet que tot va ser sorpresa i incapacitat per a 
organitzar la resistència, en el fet que no hi hagué reacció, s'hi estava a Γ expectativa. 

15. TORRES FONTES, Juan, La delimitación del sudeste peninsular (tratados de partición de la Reconquista: Tudeján, 
Cazóla, Almizra), Múrcia, 1950. 

16. TORRES FONTES, J., "Nicolás Pérez, alcaide de Alicante", Murgetana, 22, Múrcia, 1964, p. 121-130. N'hi ha tirada a 
part. 

17. TORRES FONTES, J., "La reincorporación de Cartagena a la Corona de Castilla", Anuario de Historia del Derecho 
Español, I, Madrid, 1980, p. 327-352. 

18. TORRES FONTES, J. - MOLINA MOLINA, A.L., "El cambio de coyuntura", dins Historia de la Región Murciana, 
Múrcia, Ediciones Mediterráneo, 1980, p. 377-380. 
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Major atenció meresqueren la sentència de Torrellas19, que "representa la consecuencia natural 
de la fortaleza adquirida por Aragón y el estado anárquico, de descomposición, en que se había 
visto sumida Castilla durante la minoría de edad de Fernando IV, junto a la pérdida del ideal colec
tivo de los reinos peninsulares de la guerra de reconquista". En aquesta ocasió els historiadors mur
cians sí que deixaren ben clara l'opinió que els meresqueren els acords de Torrellas-Elx, que 
"representan una arbitrariedad, pues suponen la partición de una comarca natural que formaba el 
Segura con toda su cuenca, región perfectamente delimitada y con idénticas características natura
les, sociales, económicas y humanas, y cuya compacta unidad histórica se había mantenido en todo 
su tiempo hasta entonces. Arbitrariedad por su sinrazón geográfica, que iba a perpetuarse definiti
vamente y que daría lugar, en determinados momentos, a enfrentamientos entre estas dos zonas tan 
afines, pues la política se impuso a lo que la naturaleza y el quehacer de los hombres habia 
unido"20. Es un judici ple de nostàlgia, tot i que no dubten a reconèixer que les relacions entre els 
pobles a ambdós costats de la frontera castellanoaragonesa es van fer cada vegada més estretes i 
l'ajuda dels uns als altres són les millors mostres de la cordialitat existent entre ambdós territoris. 

EL DESVETLAMENT ALACANTÍ DELS ANYS VUITANTA 

L'impuls renovador dels estudis al voltant de la intervenció de Jaume II en el regne de Múrcia 
tingué lloc a partir de la segona meitat de la dècada dels setanta i obtingué els millors fruits en la 
dècada següent. Va ser el 1975 quan Juan Manuel del Estal, en incorporar-se a la vida acadèmica 
alacantina, en un incipient Col·legi Universitari que estava disposat a traure la ciutat del seu tradi
cional ensopiment en el camp de la història, començà la seua tasca d'investigació precisament 
amb un treball titulat Conquista y anexión de Alicante al reino de Valencia, que més tard es con
vertiria en el tema monogràfic dels seus estudis, fins a culminar en la seua obra Conquista y ane
xión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al reino de Valencia por Jaime II de 
Aragón (1296-1308), publicada el 1982, i en la qual desenvolupa per extens tots els seus coneixe
ments sobre el tema. 

És un treball que ja no té res a veure amb aquells cronistes i historiadors que s'havien ocupat 
del tema, d'una forma superficial i copiant Muntaner. Ara, el fet històric de la conquesta d'Alacant 
per Jaime II és analitzat per Del Estal a partir de la utilització de les fonts cronístiques, però sobre
tot de la documentació dels nostres arxius, en particular dels riquíssims fons de Γ Arxiu de la 
Corona d'Aragó, fet que li permet traçar una visió nova, personal, rica de matisos i oberta a futu
res investigacions. 

Com el mateix autor declara en la introducció del llibre, el títol només responia amb precisió a 
una de les cinc parts, ja que en el fons hauria d'haver estat Alicante medieval en la proyección 
expansionista de Aragón, desde la hegemonia de Castilla a su incorporación formal al reino de 
Castilla (1243-1308). A Del Estal, format en El Escorial, sempre li han agradat els títols llargs, 
pomposos. Sort que es va quedar amb el primer. El fet cert és que per entendre la conquesta de 
Jaime II es va remuntar a la conquesta cristiana i a la política d'Alfons el Savi en la ciutat, i passa 
després a analitzar els factors que propiciaren en el regne de Múrcia el canvi de l'hegemonia cas
tellana a l'aragonesa, per entrar ja de ple en la intervenció de Jaume II, la partició del regne de 
Múrcia i l'annexió de les comarques meridionals alacantines al regne de Múrcia, completat tot 
amb una selecta selecció documental inèdita. 

19. TORRES FONTES, J. - MOLINA MOLINA, A.L., "El adelantamiento nmurciano, marca medieval de Castilla", dins 
Historia de la Región de Murcia, t. IV, p. 2-5. 

20. TORRES FONTES, J. - MOLINA MOLINA, A.L., El adelantamiento murciano, p. 4. 
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Es pot dir que el treball de Del Estal marca una fita en la historiografia local sobre el tema, per 
diverses raons, començant per la mateixa envergadura de l'obra, ja que Del Estal n'és conscient i 
reivindica la transcendència que tingué per a Alacant la conquesta de Jaume II. Ja no es tracta de 
quatre línies, mal enllestides, quasi de tràmit, en les històries oficials a l'ús, a les quals ens tenien 
acostumats els cronistes locals. Ara es reivindica la figura del monarca i s'analitza minuciosament 
tot el procés i les conseqüències de la conquesta del regne de Múrcia, utilitzant fonts inèdites i 
amb una metodologia científica, que ha fet que aquesta obra siga de consulta indispensable per a 
tots els qui vulguen acostar-se a estudiar el tema. 

No deixa de ser curiós que un autor castellà, de Zamora, com Del Estal, haja estat qui més haja 
fet pel tema de Jaume II i Alacant, i haja remarcat la transcendència que tingué la incorporació al 
regne de València d'aquestes terres meridionals alacantines, efemèride que cobra particular actua
litat "en un marco del más profundo sentido autonómico", segons paraules seues en l'epíleg del 
llibre. Recordem que a l'estat Espanyol ens trobàvem en plena febre de les autonomies. El canvi 
en la dinàmica del món de la cultura alacantina, amb la nova Universitat en marxa, era ja irrever
sible, i E. A. Llobregat, un dels intel·lectuals més lúcids, en el pròleg al llibre de Del Estal, ja va 
posar de relleu com era d'important per a Alacant rescatar Jaume II: "Sólo poniendo de relieve 
esta figura real, ignorada habitualmente, podemos comprender el proceso constitutivo de nuestra 
tierra, de lo que con el tiempo devendría la comunidad valenciana, originada en el siglo XIII en 
abierto rompimiento con todo lo anterior..."21. 

Des d'aleshores, la major part dels estudis de Del Estal han girat al voltant d'aquest tema, 
sobretot des de la vessant documental, amb l'objectiu de crear una col·lecció de documents de l'E
dat Mitjana alacantina, tasca important i necessària per als que vulguen estudiar el període. El 
resultat ha estat els dos volums publicats sobre El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305 )Ώ, tot 
i que falta homogeneïtat a la col·lecció, com també diversos estudis específics sobre l'annexió 
d'Alacant al regne de València i al Fur de Múrcia i la seua aplicació en aquestes terres23. 

A pesar del seu caràcter repetitiu en moltes ocasions, tant en l'estudi en si com en els docu
ments publicats, els treballs de J.M. Del Estal són encara bàsics per a l'estudiós del trànsit dels 
segles XIII al XIV a Alacant. Ara bé, si es vol tenir una panoràmica més completa és indispensa
ble consultar les obres que Ma. T. Ferrer i Mallol ha dedicat els últims anys a la Governació d'O
riola en les facetes més variades, des de l'organització del territori i les institucions fins a l'estudi 
de les comunitats mudèjars, el tema principal objecte del seu estudi24. 

21. És interessant fer notar l'ús del terme comunidad valenciana per a referir-se a València, quan el mateix autor utilitzava 
habitualment el de País Valencià o País Valenciano. Era el moment en què la "guerra" de noms (Regne, País) estava en 
plena vigència, fins que l'acord (o claudicació) entre els partits acabà imposant-nos el títol impersonal de "Comunitat 
Valenciana". Una vegada més, ni carn ni peix. 

22. DEL ESTAL, J.M., El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus documental VI, Alacant, 1985; El reino de 
Murcia bajo Aragón. Corpus documental (1296-1305). Corpus documental 1/2, Alacant, 1990. Colección documental del 
Medievo alicantino. Tomo II. Años 1306-1380, Alacant, Universitat, 1988 (microfitxa). 

23. DEL ESTAL, J.M., "Anexión del Camp d'Alacant al reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1308)", Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 6, 1987, p. 229-270; "Conquista y anexión de Elche al reino de Valencia por 
Jaime Π de Aragón (27 de julio 1296-25 de junio 1308", Festa d'Elig 82, Elx, 1982, p. 65-87; "Fuero de adscripción por 
Jaime Π de las villas de Orihuela y Alicante a la Corona de Aragón", Miscelánea Medieval Murciana, Murcia, 1980, p. 
11-34; "El fuero y las "Constituciones Regni Murcie" de Jaime Π de Aragón", Anales de la Universidad de Alicante. His
toria Medieval, 8,1990-91, p. 19-56. 

24. FERRER I MALLOL, Ma. T., La frontera amb l'Islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns al País Valencià, Barcelo
na, CSIC, Institució Milà i Fontanals, 1988; Les aljames sarraïnes de la Governació d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, 
CSIC, Institució Milà i Fontanals, 1988. 
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Alguns d'aquests estudis incideixen directament en la conquesta del regne de Múrcia o en les 
seues repercussions, com el ja esmentat d'Abanilla y Jumilla en la Corona catalano-aragonesa, i 
sobretot el que va publicar en l'homenatge al professor Emilio Sáez25, en el qual polemitza amb 
J.M. Del Estal sobre el fet si la conquesta del regne de Múrcia fou una passejada militar o no, i 
rebutja el punt de vista de Del Estal, el qual, en contra de la interpretació tradicional, recollida 
pels cronistes i historiadors d'ambdues parts, segons la qual la campanya de Múrcia fou ràpida, 
sense a penes hostilitats, destacava les dificultats amb què hagué d'enfrontar-se el monarca arago
nés per a ocupar el regne de Múrcia. La historiadora catalana fonamenta les seues afirmacions 
amb un rigorós i exhaustiu aparat documental, com és habitual en els seus treballs, i detalla quasi 
dia a dia la marxa de les operacions militars i les modalitats de rendició de les places murcianes, 
en la qual entraven en joc diferents variables, des del jurament de fidelitat fet a un altre sobirà a la 
població catalanoaragonesa o castellana que hi residia. 

No obstant això, tot i ser important reconstruir els fets polítics i militars de la conquesta de les 
terres alacantines pel rei Just, major transcendència tingué l'annexió a la Corona d'Aragó i al 
regne de València. Aquest és un tema en què el Dr. Del Estal va ser capdavanter i en què Ferrer i 
Mallol apareix com a continuadora, i ha obert noves vies a la investigació, que fins ara havien 
quedat inèdites. Aquest és el cas del tema de la frontera, d'antiga tradició en la historiografia cas
tellana, però que a penes havia despertat interés entre nosaltres. Ara, amb la incorporació de part 
del regne de Múrcia, aquestes terres "dellà Sexona" es convirtiren en un espai fronterer per partida 
doble: amb el regne de Múrcia i amb el Granada, situat a pocs quilòmetres, fet que influí notable
ment en l'organització politicoadministrativa, amb la formació d'una procuració o governació 
específica dins el regne de València. 

L'Organització i defensa d'un territori fronterer. La Governació d'Oriola en el segle XIV de la 
Dra. Ferrer i Mallol és un estudi completíssim, fonamental per a conèixer tota la política planejada 
i desplegada per Jaume II en les comarques meridionals alacantines, tant des del punt de vista de 
l'organització política com de la defensa (castells, muralles, tropes reials, veïnals, almogàvers, 
espies, etc.). L'autora assenyala que en l'etapa de la guerra amb Castella de 1296 a 1304 hi hagué 
una procuració o governació per a tot el regne de Múrcia, però des de la partició del regne de 
Múrcia les terres que s'incorporaren al regne de València el 1308 van ser governades pels procura
dors d'aquest regne, entre 1305 i 1313, que actuaven a través de lloctinents. En l'obra podem 
veure la solució adoptada per Jaume II al problema d'aquelles terres sense nom i sense estructura 
politicoadministrativa. En aquest sentit són de gran interés les pàgines dedicades "A la recerca 
d'un nom i d'una identitat: la valencianització de les terres ex-murcianes", on es veu la seua per
sonalitat diferenciada en relació amb les de la resta del regne de València durant el segle XIV, fet 
al qual va contribuir el manteniment d'una administració i un govern separats. 

La nova configuració administrativa es va plasmar també en la creació de la Batlia General de 
la part del regne de València dellà Sexona, amb un batle general, diferent del batle general del 
regne de València, encarregat de l'administració del patrimoni reial en aquestes terres26. 

Quina atenció ha merescut Jaume II i la seua intervenció a Alacant en les últimes obres valen
cianes de caràcter general? Es pot dir que molt escassa o nul·la, d'acord amb la visió centrista i 
centralista de la historiografia de la capital, que a penes és capaç de veure més enllà de València i 

25. FERRER I MALLOL, Ma. T., "Notes sobre la coqnuesta del regne de Múrcia per Jaume II (1296-1304)", Homenatge 
a la memòria del Prof. Dr. Emilio Sáez, Barcelona, 1989, p. 27-44. 

26. FERRER I MALLOL, Ma. T., "La Batllia general de la part del regne de València dellà Sexona", Anales de la Univer-
sidadde Alicante. Historia Medieval, 6, 1987, p. 279-310. 
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de l'Horta. Jaume II és un monarca que a penes ha interessat els historiadors valencians, atrets per 
les figures de Jaume I i Pere IV, atrapats entre la conquesta i la repoblació del país o la guerra de 
la Unió i la crisi de mitjan segle XIV. P. Guichard, per exemple, en la seua aportació en l'obra 
col·lectiva Nuestra historia no dedica ni una sola línia al tema i quan es refereix al regnat de 
Jaume II ho fa des de l'òptica de "los últimos decenios de la prosperidad europea", per destacar el 
devetlament economic de València. La historia política estava en les quotes més baixes i el que 
importava era Γ aspecte econòmic i social. 

A finals de la dècada dels vuitanta, 1988, quan es va publicar la Historia del Pueblo Valencia
no, Jaume II continuava sense trobar-hi un buit, ja que totes les referències que es fan d'aquest rei 
són amb relació a la seua política siciliana i a la intervenció dels almogàvers a Orient, fets molt 
rellevants en si, però que no encertem a veure, ni l'autor ens ho explica, quina relació tenien amb 
València. D'Alacant ni de la conquesta del regne de Múrcia ni una sola menció, tot i que llavors 
feia anys que Del Estal havia publicat la seua obra i Ma. T. Ferrer i Mallol ja treballava en el tema. 
Simplement els historiadors de la ciutat de València vivien d'esquena a la cultura del migjorn del 
país. Bastava simplement que hagueren fet una ullada a les obres publicades a Alacant l'última 
dècada o, simplement, a la coneguda Història dels Països Catalans1'3, dirigida per J. Ma. Salrach, 
en la qual es fa una extensa i correcta exposició de la conquesta del regne de Múrcia, perquè els 
valencians no haguérem tingut, com sempre, una història excessivament centralista. 

El problema de les obres col·lectives és amb freqüència el desequilibri en el contingut i la difi
cultat de seguir el fil conductor, a causa de la personalitat i els criteris de cada autor. Ho hem vist 
en les dues obres ja esmentades i torna a aparèixer en la més recent de totes, la Història del País 
Valencià. De la conquesta a la federació hispànica™, on cal anar als índexs per a localitzar monar
ques com Pere III o Alfons III, ja que passen totalment desapercebuts en l'obra. Jaume II rep un 
tracte una mica millor, gràcies al fet que els autors perceben i destaquen la importància que tin
gueren per al regne de València les annexions de les comarques del sud alacantí31, sobretot per part 
d'A. Rubio Vela, que, bon coneixedor de l'obra de Ferrer i Mallol, remarca la importància que tin
dria en el futur aquesta frontera meridional, sobretot en relació amb Granada. 

Va ser precisament la falta d'un "projecte que es plantejàs la resolució de les possibles vicissi
tuds polítiques que va patir el regne valencià en els temps medievals" el que ha dut en data recent 
E. Guinot a publicar un estudi sobre Els límits del regne11, amb un objectiu ben clar: demostrar 
que el País Valencià és el resultat d'un procés de formació històrica que s'inicia amb Jaume I i que 
es va formar al llarg dels segles, i en aquest procés, sens dubte, el fet més decisiu després de la 

27. GUICHARD, P., "Las transformaciones sociales y económicas", dins Nuestra Historia, València, Mas Ivars, 1980, t. 3, 
p. 83-108, en concret p. 97-105. 

28. NARBONA, R., "Política e instituciones en la Valencia medieval. El devenir político", dins Historia del Pueblo valen
ciano, València, Levante, 1988,1.1, p. 261-270. 

29. SALRACH, Josep Ma., Història dels Països Catalans. 1. Dels orígens a 1714, coordinada per A. Balcells, Barcelona, 
EDHASA, 1980. p. 502-508. 

30. BATLLORI, M. - BELENGUER, E. - BURNS, R.I. - FERRANDO, A. - IRADIEL, P. - JOSÉ I PITARCH, A. -
LÓPEZ ELUM, P. - RUBIO VELA, Α., Història del País Valencià. De la conquesta a la federació hispànica, Barcelona, 
Edicions 62,1989. 

31. Aquest tema és tractat per dos autors, en llocs diferents de l'obra ja citada, Història del País Valencià. De la conquesta 
a la federació hispànica: LÓPEZ ELUM, P., en l'apartat "Les annexions de Jaume Π (1296-1304)", p. 85-86, i RUBIO 
VELA, Α., en el capítol Έ1 territori, els homes i les estructures", dedica un epígraf a "La nova frontera meridional", p. 
171-172. 

32. GUfNOT, E., EL· límits del regne, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1995. 
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creació del nou regne per Jaume I fou la conquesta i l'annexió de Jaume ΙΓ de les terres alacanti
nes; per això Guinot dedica un minuciós capítol als nous límits fronterers prenent com a base els 
treballs de Del Estal i Ferrer i Mallol. Esperem que el seu exemple s'estenga i el migjorn del País 
Valencià s'incorpore definitivament a la història de València, dins aquest projecte global i verte -
brador de la nostra història, del qual tan necessitats estem si volem poder continuar anomenant-
nos valencians. 

Perquè el futur dels estudis sobre Jaume II i Alacant es troba ací, és ja un present, i a la tardor 
de 1996 la Fundació d'Estudis Medievals Jaume II organitzarà a Alacant un congrés sobre "Jaume 
II i la seua època", amb l'objectiu de recuperar la figura d'aquest monarca, la seua intervenció en 
terres alacantines i les noves vies d'investigació per les quals els historiadors haurem de transitar 
en el futur a fi de conèixer un poc millor la nostra història valenciana. 

Castell de Villena (Fotografia de Rafael Azuar). 
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QUADERNS DE ALACANT 1296 

MIGJORN 3 

Revista d'estudis comarcals Rafael Azuar Ruiz 
del sud del País Valencià Historiador 

pàgs. ól - 70 

Fa només cinc anys se celebrava amb gran desplegament de mitjans el cinquè centenari de la 
concessió del títol de ciutat a la medieval vila d'Alacant pel rei Ferran el Catòlic. Aquell any d'e
femèrides va comportar una sèrie d'actes i publicacions de caràcter més o menys científic, poques 
vegades didàctics i, evidentment, no es van plantejar eixir al carrer: a penes unes demostracions de 
parades a la platja del Postiguet, efectuades per veritables tropes mores, algerianes per a més indi
cació; però que mai no assoliren els fastos de les celebracions d'aquest any de 1996, en les quals 
fins ara a penes hi ha hagut ciència -quasi s'agraeix-, però sí molt de carrer: mercats medievals, 
concerts a l'aire lliure, cants als ressons de la catedral... En conjunt, una celebració més lúdica en 
què el pes i la dimensió de la nostra annexió definitiva a la Corona d'Aragó han fet palès que ha 
comportat una festa, de la història de la qual convé més no recordar-se'n... al cap i a la fi, què 
importa ser aragonesos o castellans, si tots els anys som moros i ens guanyen els cristians? 

Certament, tots aquests actes no són sobrers, la transcendència de l'esdeveniment, tant si es 
vol, com si no es vol, mereix celebrar-lo i tractar-lo de la forma més lúdica i popular possible, ja 
que la raó historicopolítica de la incorporació a la Corona d'Aragó no va ser un mer fet superes-
tructural, sinó que va comportar un gran canvi a escala popular: l'aplicació i la protecció d'uns 
furs, els de València, i d'alguna manera, confirmar i vincular la nostra història a la mar i a la 
Mediterrània, com es va comprovar posteriorment quan, per a bé o per a mal, ens vam quedar fora 
de la conquesta del Nou Món, quasi condemnats a aprofundir en els nostres prejudicis, pors i des
tins amb els nostres germans mediterranis. 

Aquesta decisió històrica del segle XIII va ser el germen de l'origen i el fonament de la nostra 
ciutat: un port obert en el qual s'han instal·lat des de sempre famílies de francesos i italians i en el 
qual hem comerciat amb altres països riberencs, siguen musulmans o cristians; de la mateixa 
manera que la nostra història continua vinculada a l'esdevenir dels pobles del nord d'Àfrica. 

Tot això mereix una reflexió, si és lúdica millor, però lamentablement m'adone que en tots 
aquests actes falten les referències al costat, potser fosc, de la nostra història, a aquesta part que 
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cal silenciar, a aquests milers de musulmans que s'amunteguen al nostre port cada any i només 
són notícia en els periòdics nacionals, perquè en la nostra premsa tan sols són notícia els proble
mes d'Algesires o d'Almeria...; per aquestes raons, pretenc analitzar l'origen del nostre territori 
administratiu, generalment oblidat, i com queda conformat gràcies al monarca Jaume II, com un 
espai feudal que esborra l'antic territori castral de la ciutat islàmica d'Alacant, en el qual no queda 
lloc per als musulmans, sinó, si de cas, com a mers parcers o laboriosos esclaus dels nous senyors 
cristians. 

LA FORMACIÓ D'UN ESPAI FEUDAL 

La conquesta cristiana d'Alacant, que s'esdevingué a finals de la dècada dels anys quaranta del 
segle XIII (Azuar, 1990), va comportar la desaparició del gran territori castral musulmà conformat 
per una important comunitat o umma assentada no sols a la ciutat d'Alacant, sinó als poblats i les 
alqueries propers d'Asp, Agost, Busot, l'Alcoraia, etc, i a les riques explotacions de la feraç horta 
de Mutxamel, i fortament cohesionada pels llaços familiars i per la guia dels seus cadis i alfaquis, 
que dirigien les pregàries del divendres en un sol credo i en el reconeixement a la sobirania de 
l'últim governant d'Alacant: Zayyan ibn Mardanish. 

Castell de Busot estendré ara. Aquesta 
expulsió va anar acom

panyada de la divisió i el repartiment de les terres i propietats, i va finalitzar amb Γ amollonament 
del territori a fi de poder ordenar i establir la renda sobre la qual se sustentarà el nou estat feudal. 

Aquest espai quedarà consolidat de forma definitiva amb la delimitació duta a terme pel 
monarca Jaume II l'any 1296, que analitzarem tot seguit, la qual conformarà el territori historico-
administratiu d'Alacant durant quasi cinc segles. 

És una opinió generalitzada entre els investigadors que han tractat aquest tema que l'origen del 
territori administratiu d'Alacant s'ha de buscar en la concessió reial feta per l'infant Alfons de 
Castella l'any 1252 al Consell d'Alacant, document al qual ens referirem més avant. La historio
grafia alacantina així ho defensa, des del degà de la catedral de Sant Nicolau, Vicente Bendicho en 
el segle XVII (1991), fins a Rafael Viravens, que en la seua Crónica de la muy ilustre y siempre 
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fiel ciudad de Alicante, publicada l'any 1876, a penes dedica unes pàgines a l'obscura i oblidable 
historia musulmana d'Alacant, i comença fent referència als seus orígens, gràcies a Taféete i els 
afanys d'Alfons el Savi, el qual, a escassos mesos de pujar al tron de Castella, redacta l'esmentada 
carta reial en què dóna partida de naixement al territori administratiu de la ciutat d'Alacant (Vira-
vens, 1976). D'aquesta opinió són investigadors actuals com J. Torres Fontes (1973) i J. Manuel 
del Estal, que hi ha dedicat diversos estudis i és l'únic que ha fet una anàlisi més detallada de la 
conformació del territori en la seua obra recopiladora de documents medievals del terme d'Ala
cant (Hinojosa, 1990). 

Al contrari del que opina J. Hinojosa (1990a, 376), és a dir, que el document de l'any 1252 
confirmava l'antic territori musulmà, defensem que el terme d'Alacant és una creació ex novo dels 
conquistadors -com veurem a continuació- i sense vinculació amb el districte castral de l'Alacant 
islàmic. En aquesta posició coincidim amb tota la tradició historiogràfica que atribueix l'origen 
administratiu de la ciutat a la voluntat d'Alfons X el Savi, tot i que (com veurem) això és una veri
tat en part. 

La confirmació del territori d'Alacant l'any 1252 sembla, en principi, un reconeixement de 
l'antiga estructura musulmana, ja que els castells que s'esmenten en el document coincidirien, a 
grans trets, amb els possibles districtes castráis de l'antic "amal d'Alacant i així ho hem assenyalat 
en algunes publicacions (Azuar et al., 1990; 1994). Tanmateix, revisant el text esmentat i els pos
teriors, estem convençuts que aquesta coincidència va ser merament conjuntural, ja que, com veu
rem, la intencionalitat política del monarca era ben diferent. El document que extractem és part 
del trasllat fet en el segle XVIII pel notari L. Maltès, publicat en diverses ocasions (Martínez 
Morella, 1951, doc. 1; Torres Fontes, 1973, doc. XII; Del Estal, 1984, 23-24): 

doles et otorgóles, que hayan por aides et por sus términos Noella [Novelda] et Azpe el 
Viejo et Azpe el Nueuo et Nompot [Montfort] et Agost et Busot et Aguas. Et todo esto 
lo do con todas sus villas et con todos sus castiellos et con todas sus rendas et con todos 
sus pedidos et con todos sus drechos et con todos sus términos, con sus montes, con 
ríos, con pastos, con entradas et con salidas et con todas sus pertenencias, assi como 
nunca mexor las hovieron en tiempo de moros [...]. Et al Azeyt ha de tomar las rentas 
de Azpe el Viejo por toda su vida. Ε después de su vida que finquen estas rentas de 
Azpe el Viejo al consejo de Alicante (Martínez Morella, 1951, 9; Torres Fontes, 1973, 
15) 

Es evident que la voluntat del monarca era concedir al Consell d'Alacant un terme administra
tiu "assi como nunca mexor las hovieron en tiempo de moros" i, per tant, no sembla que l'espaí 
descrit en aquesta document fos el mateix que el que formaven els territoris castráis dependents de 
l'arrais del castell d'Alacant en el moment de la conquesta. Més encara, aquest desig manifestat 
pel monarca castellà durarà ben poc, ja que per un document de l'any 1254 sabem que Alfons X 
havia concedit amb antelació els llocs de Novelda i Monfort al bisbe de Conca (Torres Fontes, 
1973, doc. XVIII, 28). Així mateix, li va concedir el 12 de juliol del mateix any, el castell d'"Azpe 
el Viejo", segons consta en un privilegi inèdit de Sanç IV de l'any 1293, en el qual concedeix a 
Ponce Pérez i a Juan Ponce les rendes de l'aljama de jueus de Toledo a canvi d'aquest castell 
d'Asp, el qual va eixir a subhasta a Madrid l'any 1984 (Asencio, 1984). 

Aquesta retallada del terme primigeni queda confirmada en la segona partició, el document de 
la qual, de 10 d'abril de 1258, diu el següent: 
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Et después que fue fecha la partición que mandamos facer primeramentre, viniemos a 
Alicant a la sacón que embiamos recivir el castiello de Tagunt allent mar, vinieron a nos 
lo mas de los plobladores de Alicant e querellaronsenos de cuerno la partición non fuera 
fecha assi cuerno nos mandamos. Ε nos, sobre aquesto, mandamos a Garci Vicent de 
Madrit e a don Durant de Plazencia, nuestros alcaldes, e a Garci Ferrandez de Varea, e a 
Bernalt Ferrer, que sopiessen todos los heredamientos que avie en Alicant, e en Aguas, 
e en Busot, e en Agost, e en Nompot, que les aviemos dado por términos, quanto era, e 
de cuerno eran partidos. Et ellos sopieronlo assi cuerno nos mandamos, et fallaron que 
era assi partida cuerno a nos fuera querellado, de guisa que los pobladores non podían y 
vevir por el heredamiento que les fuera dado, e la villa era mal poblada (Torres Fontes, 
1973, doc. XLVI, 64) 

Aquesta repartició degué fer-se el mes de gener de 1257, coincidint amb la seua estada a la 
ciutat i la concessió als seus pobladors dels furs i les franquícies de gentilhomes de Toledo (Del 
Estal, Cabanes, 1984; num. 6, 27-28), segons confirma un paràgraf del document de 10 de maig 
d'aqueix any, sobre l'exempció del pagament de l'impost d'ancoratge: "porque me dixeron los 
omnes buenos del conceijo de Alicante, guando iofue en Alicante la sobredicha que envié recibir 
el castiello de Tagunt que me dieron dallend mar" (Del Estal, Cabanes, 1984, num. 7, 28). 

El territori definitiu concedit pel monarca Alfons X el Savi quedava perfectament concretat en 
el document del 16 de setembre de l'any 1261, pel qual dóna al Consell de la ciutat els impostos 
pagats pels moros del seu terme per a reparar els murs i els carrers d'Alacant; hi estaven obligats 
"todos los moros que moraren en Alicant et Nompot, et an Agost, et en Busot, et en Aguas et en la 
uerta d'Alcobra" (Martínez Morella, 1951, 22; Del Estal, Cabanes, num. 13, 33). És en aquest any 
quan queda clar i constatat que el terme administratiu de la ciutat d'Alacant concedit pel monarca 
castellà se situa entre els llocs de Nompot, a ponent, i Aigües, a llevant, i s'hi inclouen explícita
ment les alqueries de l'horta de l'Alcodra, coneguda com l'horta de Sant Joan. 

El territori confirmat és substancialment més reduït que el que apareix expressat en el primer 
document de l'any 1252, en el qual s'incloïen, a més, els districtes castráis de Novelda i Asp. Es 
degut a un procés voluntari de la corona el fet de reduir el terme primigeni concedit a la ciutat 
d'Alacant? O potser ens trobem davant un manipulació de la historiografia que va exhibir una 
carta reial, la de l'any 1252, l'existència de la qual oferia certs dubtes a l'historiador Pere Ma. 
Orts i Bosch, que en la seua clàssica obra Introducció a la història de la vila de Vilajoiosa i el 
notari Andreu Mayor (1972), en estudiar els documents de delimitació entre els termes de la Vila 
Joiosa i Alacant, assenyala que els de la Vila refutaren aquesta prova documental aportada pel 
Consell alacantí perquè era falsa la informació de la infanta Berenguda i el llenguatge utilitzat no 
era de l'època (Orts, 1972, 27). 

Certament, no entrarem ara en la polèmica sobre el seu caràcter espuri, no és el moment ni el 
lloc, però sí que vull assenyalar, per a la reflexió, que resulta indicador la no-inclusió del docu
ment de l'any 1252 en el Libro de los privilegios de la ciutat d'Alacant, com es pot constatar en 
l'última i acurada edició facsímil duta a terme a cura de J. M. del Estal, Ma. L. Cabanes i F. Gime
no (1984). Així, també és sorprenent i preocupant alhora que el text conegut de la carta reial siga, 
com hem esmentat adés, un trasllat notarial del segle XVIJJ aportat al voluminós plet de resolució 
de límits entre les ciutats d'Alacant i la Vila Joiosa de l'any 1786. 

Si aquesta carta reial mai no va existir, no hi ha cap document o privilegi en què Alfons X el 
Savi haja concedit expressament un territori al Consell d'Alacant; tots els documents són referen-
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cials i de forma indirecta ens permeten reconstruir un espai administratiu més reduït la delimitació 
del qual coincidiria cronològicament amb la redacció dels furs del regne de València feta l'any 
1261, en els quals es rectifica la primera definició del territori valencià pel sud, establerta l'any 
1240, de manera que la frontera queda concretada en la línia següent, com ha posat de manifest 
recentment E. Guinot en el seu llibre Els límits del regne (1995, 31): 

a Almizra e al port de Biar, que partex terme ab Billena, e axí com va la serra de Biar 
entro en la Mola e entro en la mar, que partex ab Bosot e ab Aygües (Fur. Y.l) (Guinot, 
1995, 32) 

Com hi podem observar, aquesta rectificació de la frontera meridional del regne de València 
coincideix no sols amb la segona repartició del terme d'Alacant duta a terme pel monarca Alfons 
X el Savi, sinó també amb les concessions fetes per Jaume I a Teviçino l'any 1258 dels castells 
d'Orxeta, Finestrat i Torres (Guichard, 1982, 45), i amb la cessió dels castells d'Altea, Polop i 
Xaló a Bacem i Aliatzar, efectuada el 1261, a canvi que Alazrach abandonés el regne (Huici, 1982, 
IV, núm. 1226, 301). Es a dir, aquestes reparticions i noves concessions donades pels dos monar
ques variaran substancialment la primigènia divisió dels regnes, i va comportar alhora les prime
res fitacions feudals que, per descomptat, crearan uns nous espais desvinculats dels antics territo
ris castráis islàmics. 

«000m_ 0 10 20 30 ¡ϋ 50Km. 

Terme municipal d'Alacant durant el regnat de Jaume II 
— _ _ Terme municipal d'Alacant en 1296 

Àmbit proposat pel professor J.M. del Estal 
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La primera definició exacta dels límits del nou i definitiu terme administratiu feudal d'Ala
cant, a la vista dels documents alfonsins, quedarà ratificada en el document signat pel monarca 
Jaume II el 4 de novembre de 1296, avui precisament fa set segles. Aquest document va ser estu
diat i publicat per J. M. del Estal, fa ara quasi vint anys (1977) i fruit de la seua anàlisi era un 
mapa del terme d'Alacant del segle XIII en el qual incloïa, erròniament, els termes municipals 
actuals de la Vila Joiosa, Orxeta, Relleu, Petrer, Novelda i Asp (Del Estal, 1977, 105), amb la qual 
cosa Alacant s'estenia des de la Romana, Monòver i Saix per l'occident, fins a Benidorm i Polop, 
pel nord. Aquest error va ser corregit uns anys després en manejar i publicar diversos documents: 
la carta pobla de la Vila Joiosa de 1300, i el plet del delimitació entre la Vila Joiosa i Alacant de 
l'any 1786 (Del Estal, 1984), fet que el va portar a confeccionar un nou plànol (fas. 1, p. 21) en el 
qual va corregir el límit septentrional; va abaixar la línia als actuals termes municipals del Campe
llo, Aigües, Busot i en va deixar fora la Vila Joiosa, Orxeta i Relleu. Tanmateix, aquesta correcció 
no va anar acompanyada d'una revisió de la delimitació occidental i meridional, i es dóna la cir
cumstància que aquest nou plànol continua incloent, dins el territori administratiu d'Alacant, els 
termes de Petrer, Novelda i Asp. 

El document de Jaume II, del qual es conserven només les còpies posteriors, fa referència a la 
inseguretat existent en el camí major d'Alacant cap a Xixona i a la necessitat d'establir un lloc de 
guarda; de la provisió reial del 4 de novembre de 1296, transcrivim la part dedicada a descriure el 
terme de la ciutat: 

Primeramente en la partida de Vilajosa [la Vila Joiosa] a la mar diez mi/llas al Carrisa-
lejo pegado a la mar, y del Carrisal a la Muela/ y de la Muela al Cantal del Spino al 
cabo del barranco/ de lalcantarrolla y del Cantal del Spino a Cabesonsuelo a la Penya 
Foradada del Cabeçon y Cabensonsuelo al Vergeret/y del Vergeret a los Guardos viejos 
y de los Guardos viejos/a Monnegro, y de Monnegro al Alcubilla y de la Alcubilla/ al 
Ventoso sube al barranco arriba del Maymon y del Maymon a las vertientes de la sierra 
fasta la sierra y/ de la sierra todas las vertientes de la Solana de la sierra al/ Almadraua 
y del Almadraua a la Carraschiella y de/la Carraschiella al Derramador de Boniomar y 
del Derra/mador a la Forca de Nouelda y de la Forca de Nouelda/ [fol.l20v] al Alfagar 
Ramblajugo a do ajuntan los rios de Azpe/ y de Nouelda y de Monforte ay se ajuntan 
los términos/ y los términos de la Quasgada de Nogala y de la Quajada [sie]/ de Nogala 
a la Mata de Mata de Martí Sancho a los Caua/leros dos bancales encima la Torrosilla y 
de la Torrolsilla/ a la Sierra de Sancho con las uertientes todas alderredor/ de la Sierra 
Sancho al Portichuelo de ante Elche y de Alicant/ y del Portichuelo a la mar diez millas 
a la mar (Del Estal, 1977, 104-105; 1984, 36-37) 

La delimitació dels termes d'Alacant transcrita de la còpia del segle XVI, que tancava un llarg 
plet entre les poblacions d'Alacant i Xixona, és prou minuciosa i detallada per a poder identificar 
aquest espai administratiu de creació feudal que va estar funcionant fins al segle XVIII. L'exhu
mació d'un altre plet de 1786, ara el dels termes entre la Vila Joiosa i Alacant, ja esmentat, va per
metre a J. M. del Estal rectificar i matisar les fites del front septentrional d'Alacant i, encara que 
E. Guinot indique que la identificació del Carrisalejo per l'actual Carritjar és una aportació prò
pia (1995, 75), cal aclarir que en la primera publicació del document ja es feia aquesta identifica
ció, en concret en el núm. 2 de la relació toponímica (Del Estal, 1977,105). 

La correcció d'aquesta delimitació fa innecessari insistir-hi, tot i que s'oblida amb freqüència 
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que en la carta pobla de la Vila Joiosa concedida per Bernat de Sarrià el 8 de maig de Γ any 1300, 
donada a conèixer per P. Maria Orts i Bosch (1972, 22-23), ja es feia una descripció explícita d'a
questa delimitació, amb la indicació dels topònims referenciats en l'antic pacte d'Almirra. Això 
confirma el coneixement que, d'aquests acords, hom en tenia en l'època i la voluntat expressa de 
construir nous espais senyorials sense respectar cap dels antics districtes castráis islàmics, ja que 
la mateixa Vila Joiosa es funda ex novo sobre els territoris dels antics districtes castráis d'Orxeta, 
Finestrat i Torres: 

Volem, loam e otrogam que sia terme apel·lat del dit lloc de villajoiosa axí com parteix 
ab lo terme de Aigües, so és a saber, del Alcantarella tro a la mar, e de la alcantarella 
axí com és la sexia davall la Mola tro al departament del Saso, segons que les fites hi 
són posades per n'Arnau de Mataró, e dels alips dels moros, e ax'com vexa aigua vers 
mar la montaña que és sobre la Torre de Orcheta, e com departeix terme de Finestrat ab 
la alquería de Emcoms tro al terme del Alfàs de Polop, e axí com departeix terme lo dit 
Alfàs de Polop ab Torres tro a la mar, sia terme de dit lloc de Villajoiosa, e que entre 
dintre mars axí com Fiur de València mana (Guinot, 1991, doc. 233, 438) 

En el document s'esmenten els districtes d'Orxeta, Finestrat, Polop i Torres i s'especifica que 
el terme de la Vila Joiosa entre dins els límits que estableixen els furs de València, quan encara no 
s'havia incorporat definitivament Alacant al regne de València i hi regia l'acord d'Almirra, la línia 
del qual, com hem vist, va ser rectificada en la redacció dels furs de l'any 1261 (Guinot, 1995). 
Aquest mateix document delimita la separació de la Vila Joiosa amb el terme d'Aigües pel lloc 
d'Alcantarella a la mar i d'Alcantarella a la Mola, els dos topònims coincideixen amb les fites del 
document de 1296 i amb els llocs actuals de Γ Alcantarella, amb la prominent mota de 486 
m.s.n.m.a., i amb les cases de la Mola al barranc del Querenet. 

Des d'ací, el document de Jaume II es dirigeix cap a l'actual Cabeçó d'Or i d'ací a la penya 
Foradada, fàcil d'identificar amb l'estrep o vessant on es troba actualment la cova dels Canelo
bres, amb una silueta de la penya ben evident i identificable amb el topònim. L'amollonament i 
delimitació entre Xixona i el terme d'Alacant no planteja cap problema fins a arribar a la serra de 
l'Almadrava; la identificació de J. M. del Estal és encertada i coincideix plenament amb el traçat 
actual de la fita del terme municipal d'Alacant. 

El tram de la serra de l'Almadrava fins a l'Aljagar Ramblajuego del document mereix una 
anàlisi detallada, ja que l'error en la identificació d'alguns dels topònims és el que va portar J. M. 
del Estal a considerar el terme administratiu d'Alacant com a confrontant amb els de Saix i Elda, 
com hem comentat. El text diu el següent: 

de la Sierra todas las vertientes de la Solana de la sierra al Almadraba y de la Almadra
ba a la Carraschiella y de la Carraschiella al derramador del Boniomar y del derrama
dor a la Forca de Nouelda al Alfagar Ramblajugo, a do se ajuntan los ríos de Azpe y de 
Nouelda y de Monforte (Del Estal, 1977, 104) 

A partir de la Solana, la serra de l'Almadrava la confon amb les cases de l'Almadrava properes 
als Castellarets de Petrer, ja estudiat per C. Navarro (1988, 13ss) i el "derramador de Boniomar" 
amb el topònim Tio Bonifà a Petrer confrontant amb Saix, fet que el va portar a proposar el mapa 
croquis del seu primer article i el posterior de 1984 (Del Estal, p. 43). Es tracta d'un àmbit territo
rial sense cap base històrica, com ja hem vist, el desplegament del qual radica en una identificació 
incorrecta dels topònims. 
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Aquest error, que es podria haver evitat amb l'estudi del document que es conserva al mateix 
Arxiu Municipal d'Alacant, en el qual es tracta la delimitació dels termes de Novelda i d'Alacant i 
l'amollonament del primer manat per una carta-ordre de 5 de març de 1382, queja va analitzar V. 
Salas Cañellas (1979, 15-24) i que ha estat publicada recentment per J. Hinojosa (1990, doc. 63, 
191-193). En aquest document s'estableix que l'amollonament entre Novelda i Alacant s'ha d'ini
ciar de la serra de l'Almadrava i des d'ací, baixant pel vessant de la solana fins a la "carrasca", 
des d'ací pel barranc fins on hi ha les "horcas" de Novelda i des d'allí per la rambla fins a 
l'"azud", al lloc d'"Aljacer". 

Tots aquesta topònims coincideixen amb els de la delimitació del document de Jaume II: per la 
solana de les serres s'arribava al tossal de l'Almadrava, que, segons descrivia Jiménez de Cisneros 
(1907, 276), parteix les aigües: cap a l'oest les dirigeix a la rambla de Puça, a Petrer, i cap a l'est, 
al famós barranc de les Ovelles, de tràgic record per a la nostra ciutat d'Alacant. Aquest caràcter 
de cruïlla que té aquest lloc de l'Almadrava va dur a la confusió el professor J. M. del Estal, el 
qual va considerar que el límit continuava pel terme de Petrer, quan en realitat des d'aquí es diri
gia cap al sud-est per l'actual serreta Llarga, baixant pel barranc que deu correspondre al "Derra
mador de Boniomar", partida documentada des de fa molt de temps i localitzada als peus d'aques
ta serra, com apareix en treballs recents sobre la toponímia de Novelda (Blasco, Navarro, 1986; 
1990). 

El traçat des de les forques de Novelda, per la rambla del Vinalopó fins al lloc en què s'unei
xen els cursos dels rius Tarafa i Vinalopó no presenta cap problema; només cal consultar els plà
nols actuals per a observar que s'hi detalla fins l'assut del document de 1382. Ara bé, a partir dels 
documents hom coincideix que en la confluència dels cursos fluvials se situa un lloc que en el pri
mer document es denomina Aljagar Ramblajugo i en el segon Aljacer. El primer topònim va ser 
interpretat com el curs baix del Vinalopó (Del Estal, 1977, 105), però el més modern d'Aljacer és 
molt interessant no sols pel paregut amb la primera lectura d'Aljagar, que podria ser una mala 
transcripció de la còpia del segle XVI del topònim del document primitiu de 1296, sinó perquè 
podria respondre a un topònim d'arrel àrab descriptiu de l'espai o illa format per l'acumulació de 
les aportacions de les crescudes dels rius, segons ja va posar de manifest R. Martí (1988). 

Després d'haver aclarit aquestes petites, però importants, rectificacions de les primigènies 
delimitacions del territori administratiu de l'Alacant de finals del segle XIII, crec que és evident 
que ens trobem davant un espai la creació i fundació del qual comporta una clara ruptura amb 
l'estructura de territoris castráis del districte islàmic d'Al-Laqant. Així mateix, la seua formació 
respon a l'expressa voluntat dels monarques cristians, i en concret a la de Jaume II, de construir el 
naixent regne de València amb la incorporació d'Alacant i de les terres de l'Ultra Xúquer, terres 
que han d'amollonar-se, delimitar-se i quantificar-se com a únic mitjà de controlar la renda dels 
camperols sobre la qual se sustenta el nou estat feudal. 

Alacant, set-cents anys després del 4 de novembre de 1296 
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1. PROBLEMÀTICA SOCIOLINGÜÍSTICA A ALACANT 

Alacant és la terra de frontera lingüística pel sud que rep, com a zona fronterera, l'embat d'una 
penetració lingüística constant. Viure, per tant, la cultura en una perifèria territorial no és el mateix 
que en un centre de difusió cultural com Barcelona o València. Darrerament, a manera d'informa
ció general sobre la situació sociolingüística al País Valencià, la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana ha publicat unes dades sobre aquesta (1990). Es tracta d'un 
resum molt breu d'algunes informacions de caràcter estadístic, derivades d'una sèrie d'enquestes i 
investigacions realitzades bàsicament per la mateixa Conselleria. 

Respecte de les actituds i les expectatives socials sobre el valencià, la Conselleria en fa una 
valoració bastant optimista, condicionada per la seua praxi política, en afirmar que la "valoració 
dinàmica de la situació actual de València és en totes les consultes efectuades, favorable o molt 
favorable al procés de normalització". Per la nostra banda, subratllarem que la primera investiga
ció en aquest camp va ser Γ Enquesta sociolingüística al País Valencià (1985) feta per D. Molla, 
L. Alpera, F. Gimeno et al. (publicada el 1989), en què s'abocava devers una tessitura de veritable 
conflicte lingüístic. 

De l'esmentada enquesta, podríem entreveure algunes conclusions generals per a il·lustrar-nos 
sobre la situació de la regió d'Alacant contrastada amb la resta del País Valencià. L'actuació 
comunicativa bilingüe de l'àmbit familiar (relació enquestat-pares, enquestat-fills) en funció de les 
regions valencianes presenta, en general, a la regió d'Alacant, la configuració descriptiva d'una 
comunitat bilingüe activa amb un predomini del castellà oral sobre el valencià, enfront de la resta 
del País Valencià, en particular les regions d'Alcoi-Gandia, Castelló de la Plana i València, que 
tenen una clara actuació bilingüe amb predomini del valencià oral. 

Pel que fa a l'actuació comunicativa bilingüe de l'àmbit d'intercanvi econòmic, aquesta con
trasta poderosament amb les dades obtingudes de l'actuació comunicativa en l'àmbit familiar. 
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Quant a la zona d'Alacant, la podem caracteritzar com una àrea de bilingüisme passiu amb un 
predomini del castellà, mentre que la resta del País Valencià, és a dir, les regions d'Alcoi-Gandia, 
Castelló de la Plana i València tenen una configuració de bilingüisme actiu amb predomini del 
valencià. En definitiva, la regió d'Alacant es configura en aqueix àmbit al costat de les regions 
castellanoparlants d'Oriola i de Requena-Sogorb. Des d'aquest punt de vista, cal parlar d'una 
veritable substitució lingüística del valencià en les regions econòmiques i formals a la zona d'Ala
cant. Lamentablement, la primera impressió de qualsevol no autòcton és que el valencià no se sent 
al carrer. 

La dinàmica paterna (enquestat-pares) contrasta amb la filial (enquestat-fills) i mostra un des
cens generalitzat, sobretot en la varietat parlada amb la parella. Aquesta disminució gradual de 
les tres generacions relaciona descriptivament la substitució lingüística —i la conseqüent acultura-
ció— en l'actuació bilingüe de l'àmbit familiar amb la socialització i l'educació dels fills. 

D'una banda, cal tenir també present la mobilitat ascendent dels fills d'immigrants, i, de Γ al
tra, el fet que les ocupacions administratives i professionals presenten el major nombre de valen
cians que adopten el castellà com a llengua familiar. Per tant, la substitució lingüística —i l'acul-
turació— s'ha imposat, i encara s'imposa, com una manifestació del conflicte lingüístic, i es troba 
en relació amb les ocupacions que tenen més dependència del domini formal i escrit del castellà 
estàndard, encara que no hi haja canvi social. Descriptivament, en la regió d'Alacant cal observar 
una actitud lingüística negativa cap a l'ús del registre oral en els àmbits públics (escola, adminis
tració pública, ajuntaments i actes oficials) enfront d'una actitud clarament positiva en la resta del 
País Valencià. 

2. LITERATURA I SOCIETAT 

La divisió secular al País Valencià entre llengua i literatura o entre llengua i societat, tot i 
arrancar des de les Germanies a principis del s. XVI, es va institucionalitzar radicalment amb la 
prohibició del català mitjançant diversos decrets reials al llarg del s. XVIII: "Las causas de la Real 
Audiencia se sustanciarán en lengua castellana" (1707); l'administració de justícia haurà d'utilit
zar només el castellà (1717); obligatorietat de l'ensenyament primari i secundari en castellà 
(1768). 

Evidentment, la llengua literària, bé per la defecció de les classes superiors del país, bé per les 
radicals mesures dels decrets abans esmentats, fou decisivament el castellà. Ara bé, com tots 
sabem l'ús del català va romandre gairebé intacte en l'àmbit popular des del segle XVI fins ben 
avançada la postguerra, quan es van produir les grans transformacions demogràfiques i sòcio-
econòmiques de les ciutats mitjanes i grans del País Valencià. Poblacions com ara Alacant o Elx 
passaran en uns quants anys de 30.000 habitants a més de 260.000. L'allau immigratori fou, 
òbviament, un brou de cultiu a la ciutat d'Alacant per las interessos de l'anomenada aristocràcia 
del bacallà o petita burgesia desclassada i alienada culturalment, o els ideològico-econòmics del 
surestismo dels anys cinquanta i seixanta, o de Γ' alicantinidad dels setanta i vuitanta. 

Així, doncs, Alacant que a mitjan segle era una ciutat catalanoparlant amb una minoria diri
gent castellanitzada ha passat a invertir el seu status quo: a tot estirar podríem comptabilitzar uns 
70.000 catalanoparlants, uns altres 160.000 que diuen que entenen el català i, per fi, entorn a 
30.000 que no l'entenen en absolut o que et demanen imperativament que canvies de llengua. Fia
ble o no aquesta aproximació estadística, el fet inqüestionable és que el conflicte lingüístic el 
tenim garantit. 

Aquesta enorme castellanització de la ciutat d'Alacant ha augmentat la pèrdua de la populari-
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tat entre les comarques catalanoparlants de la província. La veritat és que mai no havia existit una 
identificació de les comarques amb la seua capital provincial. Identificació que sempre hi havia 
hagut, d'altra banda, entre una part important d'aquestes comarques i la capital del País Valencià. 
Com ha assenyalat ben bé el Dr. Rodríguez Bernabeu, el poder cultural de la ciutat d'Alacant pro
jecta la seua castellanització sobre la província en un intent ambigu i subconscient d'assimilació 
lingüística, acompanyada d'una actitud de política oficial de subvencions suficient per a la llengua 
castellana, però rotundament insuficient per a la catalana que ha sofert una persecució secular. 

L'organisme més significatiu en matèria cultural de la província d'Alacant és actualment l'Ins
titut de Cultura Juan Gil-Albert, el qual ha dut a terme fins ara una aclaparant promoció institucio
nal: la de publicar en i per a la llengua castellana — G. Miró, Azorín, M. Hernández, R. Altami
ra...— i sobre altres personatges de la vida alacantina. Quant al català, no hi ha cap planificació 
editorial seriosa de publicar: 

a) l'obra completa —o actualitzada— del escriptors en llengua catalana originaris de les 
comarques del sud del país, com pot ser el cas de Joan Valls, Enric Valor, Jordi Valor, Maria Ibars, 
Carmelina Sánchez Cutillas, Isa Tròlec, Isabel Clara Simó, Josep Iborra, Jaume Pérez Montaner, 
Emili Rodríguez Bernabeu... 

b) l'establiment d'una secció de llengua i literatura en català dirigida per escriptors i investiga
dors de la nostra cultura. 

c) col·laborar amb editorials de tot el domini lingüístic per tal de fomentar la potencialitat en 
les publicacions dels autors de les comarques del sud. 

D'altra banda, és inexplicable que la mateixa Diputació d'Alacant haja trigat vora vint anys, 
des de l'acabament del franquisme, a establir el premi "Enric Valor" de novel·la en català, amb el 
greuge comparatiu d'ésser subvencionat amb una quarta part amb què doten el de castellà. 

La veritat és que la política institucional envers la llengua i la literatura en català a les comar
ques del sud ha estat ben irrisòria si tenim present les conseqüències negatives que encara pateix 
el poble per tots els condicionaments ben negatius de què ha estat objecte la nostra llengua. Algu
nes institucions que disfressen, de fet, l'obligatorietat de la llei d'ús del valencià amb uns compor
taments obertament diglòssies. L'exemple més clar i nefast el podria representar l'Excm. Ajunta
ment d'Alacant que ignora l'obligació institucional i estatutària de fer ús públic del català. El cas 
és que si exceptuem el breu període del regidor de cultura, Salvador Forner, en què hi va haver 
algunes mostres d'incidència social del català com ara els rètols dels carrers, subvencions a grups 
musicals o actes culturals en català, incidència en les fogueres i en el llibre de festes en l'ús del 
català, ben poca cosa més ha fet el nostre consistori. Tanmateix, caldria fer esment ara i ací d'al
gunes publicacions en català dutes a terme per l'Institut "Juan Gil-Albert" de la Diputació i d'un 
parell d'homenatges a Joan Valls i Enric Valor i Vives dins la revista Canelobre de l'esmentat ins
titut. 

Per feblesa de conviccions o por electoral, les classes dirigents no acaben d'assumir un verita
ble compromís amb la llei d'ús i promoció del valencià. Tan sols l'ensenyament a l'escola i la 
petita influència que el desenvolupament dels estudis superiors de català a la Universitat han man
tés una certa dignitat i "funcionalitat" de la llengua a la ciutat d'Alacant. Així mateix, la resistèn
cia lúcida de certs col·lectius —Acció Cultural, l'Associació Cívica per la Normalització del 
Valencià a Alacant o el més recent, Grup de Danses i Cançons d'Alacant— miren de mantenir la 
flama de la catalanitat en aquesta terra de frontera. 

Per fi, un altre factor a tenir en compte per a un futur immediat haurà de ser el camp de les edi
torials privades, com per exemple Aguaclara, que ha gosat publicar llibres de didàctica en català, 

Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià / 73 



Lluís Alpera 

dins la col·lecció L'Aljub, sobre gran autors valencians, clàssics i contemporanis, fet sociològic 
realment interessant com ho fou, a un altre nivell, la publicació dins aquesta mateixa ciutat d'El 
Tio Cuc fa ja una pila d'anys. Fins i tot, l'esmentada editorial manté una col·lecció de poesia, 
L'Aiguader, amb poetes tan interessants com Joan Perucho o Justo Jorge Padrón traduït al català. 
De la mateixa manera, caldrà esmentar la col·lecció Poesia de l'Institut "Juan Gil-Albert" que 
publica bells poemaris en edició bilingüe d'autors catalans i valencians:Joan Margarit, Joan Valls, 
Jaume Pérez Montaner, Lluís Alpera. 

3. LA LITERATURA CATALANA A LES COMARQUES DEL SUD 

Però realment hi ha una literatura al sud del País Valencià? Existeixen de fet escriptors nats a 
les comarques meridionals que publiquen regularment en català obres de creació literària, de críti
ca o d'assaig, més enllà d'obres tècniques o erudites? Els professionals de la literatura podríem 
respondre categòricament que sí. Podríem esmentar des dels intents individuals al segle XIX com 
el cas d'Adolf Blanch i Cortada (Alacant 1832-1887) que va arribar a ser mestre en gai saber per 
Barcelona i que va publicar un llibre de poemes i una Gramática de la lengua catalana en 
col·laboració amb Antoni Bofarull fins a altres menys coneguts com poden ser el de l'alcoià Pere 
Martí Peidró, el cas dels germans Thous i Orts de Benidorm o el de Joan Baptista Pastor i Aicart 
de Beneixama. Tots els escriptors esmentats, a causa de les seues vinculacions personals bé amb 
Barcelona, bé amb València, seran de nul·la projecció social en l'àmbit local o comarcal. 

Precisament el fet d'aquesta manca de projecció social o cultural damunt l'àmbit local ha 
forçat, des de la guerra civil ençà, a excel·lents escriptors de les comarques del sud —E. Valor, 
Isabel C. Simó, Carmelina Sánchez Cutillas, Isa Tròlec, J. Iborra, J. Pérez Montaner, entre altres— 
a emigrar i arrelar-se dins els grans centres de decisió cultural de la literatura catalana. 

D'altres com ara Joan Valls, Jordi Valor, Maria Ibars, Emili Rodríguez Bernabeu, Gaspar Jaén 
Urbán o Joaquim G. Caturla, per esmentar-ne alguns dels més representatius, van decidir de 
romandre al seu poble, menyspreant la temptació de traslladar-se com els anteriors a Barcelona, o 
València i cercar així una promoció més fàcil. Decisió que comporta necessàriament una sèrie de 
dificultats en l'escalada professional. 

El que resulta evident, d'altra banda, és que per molta significació simbòlica i potencialitat 
mítica que arribassen a tenir certs autors literaris del sud que han optat pel desplaçament —com 
podria ser el cas d'Enric Valor i Vives o d'Isabel Clara Simó— el fet de trobar-se ben allunyat de 
les comarques d'origen produeix un cert oblit o un reconeixement de vegades tardà entre els indí
genes que coneixen en general bé o gens la literatura catalana. El més trist és que manta vegades 
el desconeixement es troba fins i tot al si de les forces vives del poble o de la ciutat, car s'aferren a 
la fascinació espanyola per la triada "divina": Azorín, Gabriel Miró i Miguel Hernández. 

Tanmateix, la major part dels escriptors del sud no deixen de traslladar la preocupació temàtica 
del seu contexte originari, de les seues arrels, a la seua producció creativa, sobretot a les seues 
novel·les com pot ser el cas d'Enric Valor, Isa Tròlec, Isabel C. Simó, Carmelina Sánchez Cutillas 
o, més recentment, el jove valor d'Agres, Francesc J. Bodi. Ara bé, esdevenen aquestes petges un 
veritable compromís sociocultural que es pogués traduir en auèntica tradició local? Difícilment ho 
podríem constatar així. 

L'escriptor i crític literari, Emili Rodríguez Bernabeu, en parlar del fracàs de la Renaixença a 
les comarques del sud ("Notícia literària d'Alacant, Revista de Catalunya 53, 1991) ja es qüestio
nava si en els autors joves aplegats a l'antologia poètica Migjorn (Alacant, 1977) connectaven 
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amb personatges de la Renaixença com els esmentats. Òbviamnet, els joves poetes dels setanta ni 
coneixien aquelles "troballes arqueològiques" ni tampoc lligaven massa amb l'agrupament univer
sitari de la dècada anterior, amb quatre escriptors ben interessants: tres de la ciutat d'Alacant — 
Emili Rodríguez Bernabeu, Antoni Seva i Francesc Quartero— i una alcoiana Isabel Clara Simó, a 
la qual s'afegirien poc temps després els cantautors Ovidi Monllor i Francesc Moisés. Precisa
ment, un altre escriptor de Monòver, Antoni Rodenas, pertanyent també a la generació dels setan
ta, publicarà l'any 1973 un llibre de reflexió ideològica entorn a la problemàtica de l'escriptor 
català a les cornaques del sud, D'Azorín i el país meu, tot incidint en temes candents com l'opera
ció del Sud-Est, l'Alacant a part —un altre títol significatiu de Josevicente Mateo— i les receptes 
fusterianes sobre la catalanitat d'Alacant. 

4.- L'ESCRIPTOR CATALÀ EN TERRA DE FRONTERA 

Deu fer ja uns quinze anys llançàvem la idea d'encoratjar les publicacions de tota mena de les 
comarques perifèriques amb la finalitat de diversificar i potenciar la producció que surt dels cen
tres de decisió de les grans ciutats. Miràvem de confirmar així la lúcida rebel·lió que ens va pro
duir una afirmació de Rodríguez Bernabeu quan deia que la seua antologia Migjorn era una mena 
de resposta a antologies anteriors car la "influència de València com a capital cultural no ultrapas
sava la Plana pel nord i la Safor pel sud". Des d'aleshores ençà, per la nostra banda, hem anat 
advertint de la "doble perifèria" que poden patir —i de fet pateixen— els nostres escriptors: la 
marginació de València i la de Barcelona. A menys, és clar, que hom emigre aviat i passe a engros-
sar la plèiade elitista de les megalopolis del domini lingüístic català. 

Per això, que l'escriptor que viu i escriu al seu poble mire de servir-se bé de les publicacions 
comarcals, si n'hi han, bé d'encoratjaments institucionals com premis literaris o subvencions per 
tal de publicar en editorials ben assolides. Així, comarques d'una catalanitat més accentuada com 
ara l'Alcoià-Comtat, la Marina Alta o el Camp d'Elx han enfortit darrerament la tasca editorial i 
els premis literaris que comporten la publicació. 

Quant a l'Alacantí, l'escriptor E. Rodríguez Bernabeu en l'esmentat pròleg de Migjorn l'any 
1977 comminava la ciutat d'Alacant a assumir el paper dirigent: "Alacant ha d'assumir, cada 
vegada més —si no vol asfixiar-se— el paper que les comarques que l'envolten esperen d'ella. I 
dic Alacant, i no altra ciutat, perquè les circumstàncies històriques ens assenyalen com a portaveu 
d'una problemàtica. Aquesta ciutat ha reunit, sense proposar-s'ho, una sèrie de mitjans que deter
minaran, sens dubte, quina ha de ser la seua missió. I si no ho assumeix molt pitjor per a ella i per 
a nosaltres, valencians del sud". En l'albir de la transició l'esperança era plena. A hores d'ara l'ac
titud de les classes dirigents de la ciutat d'Alacant no han assumit gens ni mica el paper que els 
correspon en una vertebració nacional i cultural dels alacantins. Les constants reflexions ideològi
ques i cíviques plantejades des de Nosaltres els valencians de J. Fuster i Γ Alacant a part de Jose
vicente Mateo sembla que no han servit de massa per a una actitud més constructiva des del poder. 
Tan sols accions esporàdiques institucionals ajuden a mantenir la fe en un futur. 

Curiosament, la major part dels ideòlegs que han tractat el tema han estat alhora escriptors 
amb un bagatge de creació literària al darrere. I és que en el fons de la qüestió es troba la super
vivència del mateix escriptor dins el seu context més immediat. El cas del escriptor alacantí Emili 
Rodríguez Bernabeu, metge cardiòleg, pot esdevenir ben simptomàtic del que diem. Poeta univer
sitari format a València, ha conreat des de ben jove la creació lírica amb la crítica literària. Ara bé, 
davant el terrible aïllament en una societat que no el compren o que pretén ignorar el seu esforç 
intel·lectual, l'escriptor comença a reflexionar en veu alta entorn dels greus condicionaments 
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sòcioliteraris i la singularitat de viure i escriure des de la doble marginació a què fèiem referència 
abans. És així com des de 1977 Rodríguez Barnabeu incideix dins l'assaig ideològic i de la refle
xió permanent entorn de la problemàtica alacantina a través de tribunes i revistes especialitzades. 
La seua darrera contribució ha estat la publicació d'un llibre, apassionat i polèmic, titulat Alacant 
contra València. 

D'altra banda, tampoc no podem silenciar els diversos factors positius que, a poc a poc, s'han 
produït i que generen, si més no, algun raig d'esperança enmig del panxacontentisme de les clas
ses dirigents i de la societat alacantina en general. 

En primer lloc, caldria subratllar que els anys setanta es caracteritzen per l'aparició d'una acti
vitat en la creació narrativa propiciada per la incorporació d'autors no procedents del camp de la 
poesia i que culminen als anys vuitanta i noranta amb noms com Joaquim González Caturla, 
Miquel Martínez i Sáez, Joaquim Espinós, Francesc Bodi, Francesc Pastor i Verdú, Joan Ponsoda, 
Francesc Romà, etc. 

En segon lloc, l'intent de consolidació comarcal amb la creació i publicació de premis literaris 
institucionals, com ara els "Ciutat d'Elx" de poesia i narrativa, i els de poesia "Paco Molla" de 
Petrer, "Francesc Martínez" d'Alcoi, i "25 d'Abril" de Benissa, entre els més coneguts. Així 
mateix caldrà subratllar el manteniment de dues revistes literàries força interessants: L'Aiguadolç. 
Revista de literatura de la Marina Alta i La Relia del Baix Vinalopó, que contribueixen a l'enco
ratjament de nous escriptors en llengua catalana. 

En tercer lloc, la dècada dels vuitanta vindrà marcada per quatre esdeveniments significatius 
que es produeixen a la ciutat d'Alacant: 

a) La creació de la Universitat d'Alacant i del Departament de Filologia Catalana, amb estudis 
de doctorat. La creació, així mateix, d'un Servei Tècnic de Normalització Lingüística. 

b) El Congrés d'Estudis del Camp d'Alacant (1982). 
c) L'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (1983). 
d) Una petita i progressiva dinamització editorial en català a càrrec de l'Institut de Cultura 

"Juan Gil-Albert" i, posteriorment, de l'editorial Aguaclara (1990) i el Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat d'Alacant (1995). 

5. ALBIRANT UN FUTUR PER A L'ESCRIPTOR ALACANTÍ 

Un dels camins que proposa Emili Rodríguez Bernabeu per construir un poder cultural com
pacte i fiable des de la ciutat d'Alacant, ha de passar per una potenciació cultural de totes dues 
llengües —català, castellà— com un pas peremptori de credibilitat política i de vertebrado cultu
ral seriosa. En la seua aplicació significarà el fet de passar d'una política de subvencions a una 
altra de promoció. Fins ara l'única promoció institucional duta a terme des de la Diputació d'Ala
cant —i/o l'Institut "Juan Gil-Albert"— ha estat per la llengua castellana. 

Les tres raons bàsiques per les quals esdevé imprescindible la potenciació de la llengua catala
na són: 

1. Pel seu valor significatiu (senyes d'identitat del País Valencià). 
2. Pel seu valor discriminatori (valor nacional). 
3. Per activar un grup lingüístic humà, fins ara amb manifestacions marginals des d'un punt de 

vista cultural (poder cultural). 
La creació d'aquest poder cultural haurà de fer-se en tots els aspectes que integren la cultura, 
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des de la Universitat fins a les institucions locals o provincials, sempre amb la intenció real i 
manifesta de crear un poder regional important. Així, la projecció de la ciutat d'Alacant sobre la 
seua regió esdevindrà útil i acceptada. A més, el desenvolupament d'aquesta política cultural ha de 
ser assumida d'una vegada per tots tant per l'esquerra com per la dreta, car, com molt bé ha expli
cat el mateix Rodríguez Bernabeu, davall la problemàtica esmentada palpita una qüestió nacional 
que emergeix i s'estructura amb el nou ordre estatutari. 

Finalment, l'ensenyament de la llengua ha de ser obligatori, com ho és el castellà, i ha de 
seguir sempre els criteris científics i acadèmics reconeguts per les universitats arreu del món. La 
ciència lingüística no es pot sotmetre en cap moment ni a conjuntures ni a pactes polítics. I com 
que tenim el dret irrenunciable de cercar i defensar el desenvolupament harmònic de la nostra cul
tura, haurem de projectar una actitud de compromís més intel·ligent i enraonada amb la societat 
alacantina i, sobretot, amb els seus representants. 

Castell de Callosa de Segura (Fotografia de Rafael Azuar). 
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LA LITERATURA ORAL: LES RONDALLES. 

La literatura oral o folklòrica no és altra cosa que el conjunt de rondalles, romanços, cobles, 
cançons, llegendes, endevinalles, refranys, jocs de paraules, que es transmeten oralment de gene
ració en generació. Anterior a la literatura escrita, tots els estudiosos coincideixen a remarcar que 
l'origen d'aquesta literatura es perd en el temps i que ha estat, i és encara, un fenomen viu que 
dóna eixida a determinades necessitats humanes. Com diu Stith Thompson (1946): "la literatura 
folklòrica és un mitjà d'expressar les necessitats col·lectives". 

La rondalla, aquesta narració més o menys breu de tema generalment fantàstic o costumista, 
amb una morfologia pròpia, i un principi i un final perfectament definits, és potser la peça més 
interessant de l'impressionant conjunt format per la literatura folklòrica. Les rondalles suposen un 
estadi bastant desenvolupat de la cultura popular i són portadores d'uns continguts i d'uns missat
ges molt clars, generalment d'un conservadorisme aclaparador. 

En els temps antics, el públic de la rondalla el formaven adults i xiquets, és a dir, la família, el 
grup complet, la col·lectivitat sencera. En l'actualitat, però, es troba molt estesa la creença que els 
destinataris d'aquestos relats suposadament ingenus són principalment els xiquets. Vegem, si no, 
la definició de "rondalla" que dóna Josep Massot i Muntaner (1992): "Narració breu de caràcter 
fantàstic, llegendari o amb elements reals, destinada especialment a l'entreteniment dels infants". 
Possiblement, l'abundància d'elements fantàstics -bruixes, dimonis, dracs- i inversemblants han 
reforçat la idea que les rondalles són quelcom d'ingenu, d'innocent, i en conseqüència propi de 
xiquets. Vull insistir, tanmateix, que la suposada "innocuïtat" o "ingenuïtat" de les rondalles no 
existeix, ans al contrari les rondalles tenen com a una de les principals missions inculcar a l'audi
tori unes pautes concretes de comportament i una determinada visió de món, alhora que definei
xen i estableixen les relacions de l'individu amb el poder. 

Ben segur que la consideració de la literatura oral com a fenomen cultural secundari o irrelle-
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vant procedeix del menyspreu amb què els sectors més intruïts de la societat -intruïts, vol dir en 
aquest cas alfabetitzats-, i socialment més ben situats s'han mirat aquestes peces literàries anòni
mes contades pels vells illetrats. A la modèstia de la paraula del narrador oral i de nom descone
gut, es contraposa així el prestigi de la paraula escrita, de la lletra impresa i de l'autor amb noms i 
cognoms. I tanmateix cal recordar que allò que anomenem literatura folkòrica constitueix la pri
mera manifestació de l'art fet amb paraules. 

Dintre el variat conjunt de la literatura folklòrica destaca la rondalla per la complexitat i la 
profunditat que l'acosten, de vegades, al simbolisme. No hem d'oblidar que entre les teories que 
tracten d'explicar l'origen de les rondalles hi ha les tesis psicoanalítiques que consideren les ron
dalles com somnis, com productes de la imaginació en simbiosi amb impulsos subsconscients, 
desitjós reprimits i angoixes. Pensem en determinats personatges de les rondalles fantàstiques: les 
inquietants madrastres, els gegants (la pertorbadora presència de l'estrany mutant), els dimonis, 
les bruixes, la fada bona, certs elements religiosos... Potser per aquestes raons Vladimir Propp 
(19815) destaca la necessitat d'una valoració històrica de la rondalla. 

Referint-se al contingut de les rondalles, André Jolles remarcava que en les rondalles fantàsti
ques predomina una "moral naive" que fa que els fets s'esdevinguen segons les nostres esperan
ces, seguint en tot moment una espècie de "moral natural". Aquest codi moral es mostra sempre 
respectuós amb la divinitat i accepta sense qüestionar-la mai la jerarquia social, característica 
que encaixa a la perfecció amb el fet que les rondalles fantàstiques reflecteixen un món anterior 
al capitalisme, fins i tot al món feudal. Aquesta cinrcumstància explicaria l'esmentat conservado
risme de les rondalles i el fet que tant els càstigs que reben els dolents com els premis amb què 
els herois són recompensats, procedisquen sempre d'una visió tradicional de la vida i de la socie
tat. Així, per regla general, el protagonista és premiat amb riqueses, honors i un matrimoni feliç 
on l'amor sol anar aparellat a l'ascens social. 

Totes aquestes consideracions són vàlides per a les rondalles fantàstiques, però no poden ser 
aplicades a l'anàlisi de les rondalles costumistes. Cronològicament posteriors als relats fantàstics, 
els contes de costums es caracteritzen per i'absència d'elements meravellosos i per reflectir amb 
versemblança la realitat quotidiana. Aquest tipus de rondalla sol situar-se en una societat agrària ja 
establerta i desenvolupen arguments amb una marcada intenció satírica i humorística. 

Per aquesta mateixa raó, els finals de les rondalles costumistes mostren molt sovint el triomf 
de l'astúcia sobre la ingenuïtat, de la picardia i l'enginy sobre la simplicitat o l'estupidesa. En 
moltes rondalles de costums trobem un final en què la victòria de l'astúcia és tan aclaparadora, 
que la situació conflictiva inicial -amablement conflictiva, val a dir-ho- no resulta compensada 
sinó que es reforça i es consolida. 

Aquest mateix esperit trobem també a les rondalles d'animals, on el llop i la rabosa, principal
ment, però també el corb, el conill, el gat i el pollastre representen virtuts i vicis humans. 

Un cop exposades algunes consideracions generals a l'entorn de la literatura folklòrica i de les 
rondalles, caldria que ens endinsàrem ja dins el nostre món cultural i ho farem mitjançant una 
breu visió històrica. 

RONDALLES I RENAIXENÇA. 

Mirant les coses amb una perspectiva ampla, es pot dir que la rondalla ha estat present als lli
bres dels nostres autors des dels primers moments de la nostra literatura escrita. Recordem el Lli
bre de les bèsties de Ramon Llull i determinats episodis picarescos de La disputa de l'ase d'An
selm Turmeda, però en tots dos casos la rondalla no constitueix un fi en si mateixa sinó que 
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s'insereix al llibre en funció d'un tema i un argument diferents. D'altra banda, molts segles des
prés, la Rondalla de rondalles (1768) del dominic Lluís Galiana no tingué els continuadors que 
devien haver fet un treball sistemàtic de recopilació i estudi de la nostra rondallística. Sorprenent
ment, o potser no és tan sorprenent, al segle XIX, durant l'etapa que coneixem amb el nom de la 
Renaixença, els intel·lectuals valencians no es van sentir atrets per aquesta mena de treballs. 

Potser algú es preguntarà com és que per parlar de literatura de transmissió oral a les comar
ques del Sud del País Valencià, més concretament de rondalles, hom ha de començar per tractar 
d'aquell fenomen tan llunyà que és la Renaixença. I la pregunta sembla justificada venint d'algú 
que procedisca del Principat de Catalunya o de les Illes Balears, terres on la Renaixença com a 
fenomen de redreçament cultural i de reivindicació política assolí una força important. Al País 
Valencià, però, i més concretament a les comarques del Sud de la línia Biar-Busot, la Renaixença 
fou un moviment bastant més migrat i, pense principalment en els sectors burgesos de la nostra 
societat de l'últim terç del segle XIX, serví fonamentalment per dissimular el procés de desin-
dentificació del nostre País i per anestesiar les poques consciències que s'hi inquietaven. 

Si això passava a les comarques centrals del País Valencià, a les comarques d'Alacant i d'Elx 
les ressonàncies renaixentistes es limitaren a les aportacions d'algun poeta jocfloralesc (Joan Bap
tista Pastor i Aicart) i poca cosa més. Això sense menystenir la important producció dramático-
sainetesca (Manuel Rubert i Molla, Lluís Lorente de las Casas, Francesc Just) i la presència vigo
rosa de la premsa periòdica de caràcter satíric, que tingueren entre el públic senzill una indubtable 
repercussió. Amb tot, es mantenia la dissociació entre els escriptors "de guant" i els "d'esparden
ya". 

I les rondalles, què? Les rondalles, com a una peça més del complicat trencaclosques cultural 
valencià, també reberen el tractament que calia esperar; és a dir cap. Ricard Blasco (1972) ho diu 
ben clarament: "La generación de la Renaixença sintió poca inclinación por los estudios folklóri
cos, de modo que cuando estos empezaron a desarrollarse en otras regiones peninsulares, faltaron 
valencianos preparados para ello. Por lo que a las "rondalles" se refiere, se produjo un desfase, ya 
que mientras en el Principado o en Mallorca sus "renaixentistes" hicieron acopio de muestras ron-
dallísticas, en el País Valenciano no hubo nadie que se ocupase de transcribirlas". 

En efecte, el 1853 Manuel Milà i Fontanals publicava a la "Gaceta de Barcelona" una vintena 
de rondalles infantils del Principat, treball que fou continuat per Francesc Maspons amb la sèrie 
Lo rondallayre (1871-1885) i per Pau Bertran amb El rondallari català. A les Illes Balears, es 
publicava, el 1896, el magnífic Aplec de Róndales mallorquines de Jordi des Racó (Antoni M. 
Alcover). Mentre això passava a les altres regions de parla catalana, el sector patrici de la Renai
xença valenciana es desfeia en festes jocfloralesques i s'emocionava amb els poemes dedicats a 
les essències pàtries: la barraca, els tarongers... Com molts estudiosos han ressaltat, les inquietuds 
del sector dominant de la Renaixença valenciana es resumien en tres paraules fonamemtals: Déu, 
Pàtria i Amor. 

D'altra part vull insistir en la consideració que el rondallista, és a dir la persona que es dedica 
a recórrer pobles i terres per arreplegar el preciat tresor de la rondalla, és una persona que té un 
concepte molt clar de quin és el seu País, i de quines són la cultura i la llengua pròpies; i la llen
gua i la cultura pròpies no són més que la llengua i la cultura que es transmeten als propis fills. 
Considerant que a partir de la segona meitat del segle XIX la burgesia valenciana comença a can
viar de llengua i a adoptar el castellà, ¿com es podia esperar que el sector burgès de la Renaixença 
valenciana s'interessés per arreplegar rondalles i cultura popular? S'haurien topat amb la cultura i 
la llengua que maldaven per abandonar cerimoniosament oblidar. 
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Pel que fa al sector progressista de la Renaixença, tant Sanchis Guarner (1977), com Vicent 
Simbor (6) i d'altres, han insistit en la modesta preparació dels homes que el composaven. 

Trobe que això explica a bastament per què la rondallística valenciana no començà a desenvo
lupar-se fins ben entrat el segle XX amb Francesc Martínez amb Coses de la meua terra (1912-
20) i Folklore valencià (1923). A aquest nom cal afegir el del castellonenc Josep Pascual Tirado 
amb Tombatossals (1930). Després d'aquestos reculls, ja en plena Dictadura franquista, Enric 
Valor publica els magnífics aplecs Rondalles valencianes (1950-51), Narracions de la Foia de 
Castalla (1953) i Meravelles i picardies (1964-1970). 

Com es pot veure, la rondallística valenciana apareix molt tardanament; i en el cas d'Enric 
Valor, la recopilació és produeix en el moment en què els pobles valencians s'estaven transfor
mant d'agrícoles a industrials, i uns pocs anys abans que la televisió irrompés en la nostra societat. 
Ricard Blasco (1972) en diu: "La tarea de Valor se cumplió en el momento oportuno, pues la 
transformación de la sociedad rural en urbana y la consiguiente sustitución de las estructuras agra
rias por industriales, consumada y acelerada desde mediados de este siglo, ha acarreado la desapa
rición de la cultura tradicional". 

Tot i amb això, Enric Valor no va arreplegar cap rondalla de les comarques meridionals i això 
dugué a qui açò escriu a fer els reculls de Rondalles de l'Alacantí (1985) i Rondalles del Baix 
Vinalopó (1987). 

ALGUNES ESPECIFICITATS DE LES RONDALLES MERIDIONALS. 

Si féssem una ullada per la rondallística europea, ens adonaríem de seguida que determinades 
històries, que tots considerem molt nostrades, es troben a cultures i països tan diferents com Ale
manya, França o Rússia. Qui hauria dit, per exemple, que l'Esclafamuntanyes de les nostres ron
dalles és el mateix Ivan Zarevich dels contes russos? ¿O que el negre dolent amb què ha enfron
tar-se aquest heroi és l'equivalent de la bruixa russa Baba-Iaga? Així mateix, la nostra "Estreleta 
d'or" té el seu corresponent alemany en "Frau Holle", en el conte rus "El cap d'egua" i en "Les 
fades" del francés Pérrault. D'aquesta forma volem insistir en el fet que el món de les rondalles és 
molt més homogeni del que no sembla. 

Llavors, per què aquest apartat d'"algunes especificitats de les rondalles meridionals"? Per
què tant en les rondalles d'Enric Valor com en les rondalles que jo mateix he arreplegat he trobat 
tres nuclis temàtics que per la seua recurrència m'han cridat l'atenció: la presència dels moros, la 
rivalitat home-dona i, més cap al sud, la constatació de la frontera lingüística. Tractarem ara 
aquests punts un per un. 

1. La presència dels moros. Dins l'inconscient col·lectiu dels valencians batega encara el 
record que els àrabs ocupaven aquestes terres abans que nosaltres. No ens ha d'estranyar, doncs, 
que apareguen els moros en moltes rondalles, en algunes ocasions com a amics, en d'altres com a 
enemics. 

Tanmateix algun solatge de mala consciència deu quedar quan tant a Alacant com a Elx he 
pogut trobar sengles rondalles en què els moros són tractats injustament. Aquestes històries, a 
cavall entre la llegenda i la rondalla, són "Ric el tio Roc" d'Alacant i "El tresor de la muralla" 
d'Élx. Totes dues s'escolen en els temps pròxims a l'expulsió dels moriscos; en el cas de la histò
ria alacantina un poc abans, en el cas de la il.licitana, un poc després. I totes dues tenen diversos 
elements en comú: la mort del moro a mans dels cristians envejosos i el tresor que queda amagat a 
la muralla (Elx) o amagat i maleït dins la muntanya del Cabeçó d'Or (Alacant). Tant en un cas 
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com en Γ altre els narradors, Vicent Gonçalbes (Vicent d'Alacant) i Tónico Sansano (d'Elx), conta
ren la història amb una miqueta de recança. Per aquesta raó vaig reproduir literalment les paraules 
de Sansano: "hi havia un fanatisme religiós molt gran, i els moros eren perseguits". En el cas del 
conte alacantí, el tresor, abandonat precipitadament per la princesa mora, encara no ha estat trobat 
i és el causant de la mort del protagonista. 

2. La rivalitat home-dona. Com hem dit més amunt, el contingut ideològic de les rondalles 
és, en general, molt conservador: el missatge de les rondalles respecta i reforça els valors de la 
societat rural. A les rondalles tot s'esdevé segons les exigències d'una moral tradicional, és a dir, 
les coses succeeixen segons la nostra esperança. Dit d'una altra manera, dins el món de les ronda
lles fantàstiques les coses són com deurien ser. I així, gairebé sempre, els bons són recompensats i 
els dolents castigats, i si en algun cas el protagonista és castigat, es deu a que, d'una manera o 
altra, ha transgredit algun dels tabús del grup. Encara més, al món de les rondalles, tot allò que 
apareix com a realitat incòmoda i monstruosa resulta rebutjat. 

Tot i amb això, aquestos judicis no sempre són aplicables a les rondalles de temàtica costu
mista, que s'acosten molt més a la realitat quotidiana. Per aquesta raó en aquest tipus de rondalles 
trobem molt sovint el triomf de l'astut sobre l'igonorant, de l'enginyós sobre l'estúpid. 

En aquest context hem de situar un grup bastant nombrós de rondalles costumistes que plante
gen el vell problema de la rivalitat entre l'home i la dona. A les rondalles de l'Alacantí i del Baix 
Vinalopó en trobem: "Un lluç enmig del bancal", "El gat a l'esquena", "Pere Joanot" i "Els 
enganys de les dones", quatre històries on es palesa la lluita pel predomini d'un sexe o de Γ altre. 
En una societat com la nostra calia esperar que l'home fos el vencedor, i així s'esdevé en moltes 
ocasions; però també abunden les rondalles en què les dones, gràcies a llur astúcia, s'imposen als 
marits. En aquest sentit podem parlar d'un contingut més progressista, més equilibrat, en aquesta 
classe de contes, si els comparem amb les rondalles fantàstiques. I això no ens ha d'estranyar 
gens, per tal com les rondalles fantàstiques reflecteixen un món cronològicament més llunyà que 
la major part de les rondalles costumistes que són, des del punt de vista històric, més pròximes als 
nostres dies. 

Podem trobar un conflicte semblant, protagonitzat per una altra parella -el llop i la rabosa-, 
dins el grup de rondalles d'animals personificats. Com tots sabem, en aquestes històries els ani
mals representen qualitats i vicis humans (l'arrogància, l'astúcia, la ingenuïtat, la modèstia...), 
però la gran freqüència amb què apareix l'enfrontament entre el compare llop (fort però ingenu) i 
la comare rabosa (astuta i manifassera) ens duu a pensar si no es tracta d'una translació, al món 
dels animals, de l'antiga disputa entre l'home i la dona. 

3. La constatació de la frontera lingüística. Les comarques meridionals del País Valencià 
constitueixen la frontera de la nostra llengua pel sud. Des de fa molt segles, aquestes terres han 
estat el límit meridional del nostre país amb el veí castellà. Aquest caràcter de zona fronterera es 
pot trobar en festes, en algun costum i també en la forma de parlar. D'altra part, cal afegir que de 
les tres històries que toquen el tema de la llengua (o de les llengües), n'hi ha una - "Com parlen a 
Guardamar?"- que remarca amb molta gràcia el caràcter una miqueta mixtificat del parlar guarda-
marenc; una altra -"El conte del mallorquí"- tracta humorísticament, i exagerant, les diferències 
dialectals entre valencians i mallorquins; i finalment la tercera -"Joanet el dels pinyols"- es 
refereix a les diferències molt més importants amb el castellà, on l'interlocutor castellanoparlant 
no entén la nostra llengua. 
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En un país com el nostre, on la pèrdua d'identitat constituteix un problema que no es pot igno
rar, crida l'atenció aquest interés popular per constatar alguns aspectes, superficials i anecdòtics si 
ho voleu, del problema lingüístic del País Valencià. Trobe que això ben bé mereix una reflexió. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La celebració enguany del 700 aniversari de la conquesta de la ciutat d'Alacant a càrrec del rei 
català Jaume II, amb les importants conseqüències lingüístiques que se'n deriven, ens dóna peu, 
en el present treball per a llançar-nos a una reconstrucció de les etapes lingüístiques conegudes -
inclosa la present- per les quals ha passat la que hem decidit anomenar, amb un sentit històric, 
regió d'Oriola-Alacant. Efectivament, la feta de Jaume II, amb el precedent important del pobla
ment efectuat pel seu antecessor Jaume I, d'una banda, i la conseqüència subsegüent del desmem-
brament d'una part del territori conquerit, d'una altra, assenyalen l'etapa inaugural d'aquesta 
regió. El lector trobarà en altres llocs d'aquest número monogràfic una descripció més àmplia i 
detallada del moment històric motiu de l'efemèride. Per la nostra banda, ens limitarem a remarcar 
les fites que tenen una major repercussió lingüística i que justifiquen la defensa, a un nivell histò-
rico-lingüístic, de la regió d'Oriola-Alacant. 

El precedent, com hem dit, l'establix Jaume I amb la primera conquesta efectiva de la nostra 
zona objecte d'estudi, inclosa dins el regne àrab de Múrcia (1266). Diem "efectiva" perquè va 
anar acompanyada d'un poblament de cristians que els primers conqueridors castellans no havien 
fet anteriorment (1244). Segons això, és a partir de la conquesta jaumina en què, realment, una 
població nombrosa comença a parlar "en cristià" al primitiu regne murcià, i aquesta modalitat lin
güística cristiana no és altra que la dels catalans. Les xifres de pobladors que es desprenen del 
Repartiment de Múrcia (1271-1273), segons l'elaboració de l'historiador M. Gual Camarena, són 
clares com la llum del dia i no paga la pena d'insistir-hi (Torres Fontes, 1960; Rubio, 1967: 286; 
Díez de Revenga, 1986: 4-5; Colomina, 1992: 358-359; Montoya, 1995: 1038-1039; Sempere, 
1995: 21-23). 

Els trenta anys següents que aquesta majoria catalanoparlant va viure dins la Corona de Caste
lla, sense noves aportacions poblacionals castellanes -almenys sense concretar (cf. Rubio, 1967: 
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287-288)-, no serien suficients perquè la minoria de castellans, amb tot el poder polític de què 
poguera disposar, assimilarà lingüísticament la majoria de la població. Aquest manteniment de la 
situació el confirmaria el fet que quan el 1296 Jaume II inicia la "reconquesta" del Regne de Múr
cia, pot dir-se que hi fa un "passeig militar" (Rosselló, 1986: 15; cf. Del Estal, 1985; Sempere, 
1995: 23) excepte quan li toca enfrontar-se amb l'extrem occidental del regne, Lorca, el més 
allunyat de la Corona d'Aragó i el de poblament català més feble (Colomina, 1992: 359)'. Aquesta 
"reconquesta" catalana dóna lloc a un breu període de permanència de tot el Regne de Múrcia dins 
la Corona d'Aragó (nou anys), que acaba, el 1304, amb la partió final del territori com a solució 
salomònica a les pretensions de catalans i castellans sobre la zona. A partir d'aleshores, ja integra
da dins el Regne de València, podem considerar que naix la regió objecte del nostre estudi, primer 
amb el nom de Procuració General d'Oriola i, després, amb el de Governació d'Oriola. Quant a la 
major part (occidental) de l'antic regne murcià, tornarà a la situació anterior a 1296, ja definitiva
ment dins la Corona de Castella. Més avall veurem com això suposarà, a la llarga, una bifurcació 
dels camins lingüístics de cadascuna de les dues noves regions ara formades. Abans d'arribar-hi, 
però, i amb l'objectiu de contextualitzar adequadament i comprendre millor el canemàs social en 
què tindran lloc, tant aquesta "bifurcació" com altres mutacions lingüístiques subsegüents -aques
tes ja a la part oriolano-alacantina- fem un repàs a les llengües parlades a la regió amb anterioritat 
als fets descrits. 

2. LES LLENGÜES PRECRISTIANES 

2.1. L'ibèric 

La llengua més antiga sobre la qual ens han arribat notícies és la ibèrica, una llengua preindo-
europea, de tipus aïllant, segurament emparentada amb el basc i el berber. La zona que ocupà en el 
seu moment s'estenia des d'Occitània, pel nord, fins a l'Andalusia oriental, pel sud, de manera 
que els seus límits septentrional i meridional quedaven, respectivament, molt pròxims al basc, que 
en aquell moment devia arribar als Pirineus orientals, i el berber, estès pel nord d'Àfrica. La nos
tra llengua es desenvoluparia segles més tard sobre el mateix territori, i per bé que sense una con
nexió directa amb l'ibèric, el català n'ha heretat una toponímia antiquíssima on encara podem 
entreveure'n la petja. 

El poble iber es conforma entre els segles Vlè i Vè a. C. i dura com a tal fins la segona centú
ria de la nostra era, en què queda absorbit al si de la cultura hispano-romana. D'aquest període, 
ens han arribat moltes inscripcions que, fins no fa gaire, érem incapaços d'entendre. Una d'aques
tes incripcions, datada en el s. IV a.C, es conté en un petita planxa de plom que va ser trobada 
l'any 1921 a la Serreta d'Alcoi en un lloc que devia ser un santuari ibèric, al centre de la Contestà-
nia Ibèrica, regió limitada pels rius Xúquer i Segura on s'encloïa la nostra àrea objecte d'estudi. 
Molt recentment, un investigador de la Universitat d'Alacant, J.L. Román (1990; 1993) va conce
bre la idea de posar en relació els signes que s'hi contenien -i que podíem llegir fonèticament-
amb significants coneguts del basc i, tot plegat, lligar-ho a les formes i els referents de la toponí
mia que ha arribat fins a nosaltres procedent de l'antiga Contestània. Així, el desxiframent d'a
quell plom ens ha dut a descobrir que la identitat catalana que aparentaven noms com Oriola 
(Oriol, nom d'ocell'), el Pinós ('lloc de pins') o Garbinet ('on bufa el vent de garbí'), o la sonori-

1. Més avall (3.2.) veurem com això té una confirmació lingüística en la parla actual de la regió murciana (vegue Sempere, 
1995: 137-207). 

86 / Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià 



La conformació històrico-lingüística de la regió d'Oriola-Alacant 

tat també catalana d'altres com Bacarot o el Postiguet no eren més que una "cortina de fum" pro
vocada per les llengües -i no solament la catalana- que s'havien superposat a la ibèrica. En parau
les del professor K. Mitxelena (1986: 11): 

todo estado de lengua (...) conserva registrado un mensaje que el paso del tiempo vuel
ve borroso e ilegible (...) Y, sin embargo, no todo se disipa, sino que los rasgos continú
an transparenándose durante cierto tiempo a través del nuevo sistema que sigue sirvien
do de vehículo, sin pérdida de efectividad, a las necesidades del intercambio humano. 

Aquesta lliçó ha estat la que ha aplicat Román en la seua recerca. Així, sabem que el nom de la 
primera capital en el temps de la nostra regió, Oriola, prové de la combinació de tres morfemes 
ibèrics, ur/ol/a, que, junts, significaven 'aigua que inunda' (Román, 1990: 75), cosa que no ens 
sobta gens coneixent com coneixem el comportament periòdic del riu que travessa la ciutat. Els 
primers parlants d'una altra llengua que succeirien els darrers parlants d'ibèric en aquell mateix 
lloc, encara entendrien el significat del vell nom però ja el modificarien lleument en adaptar-lo a 
la pronúncia de la nova llengua. La successió de generacions acabaria fent oblidar el vell signifi
cat també i, amb la superposició de noves llengües, la forma del topònim s'aniria reassociant, per 
etimologia popular, als significants propis d'aquestes. Curiosament, sempre hi ha etapes lingüísti
ques anteriors, zones conservadores o parlants aïllats d'una mateixa llengua que sorprenen l'in
vestigador amb formes que hem de considerar altament arcaïtzants per al moment històric. Un 
parell d'exemples, sense eixir de la comarca del Baix Segura, bastaran. Al poble del Fondo dels 
Frares, situat al Vinalopó Mitjà però dependent d'Oriola fins el segle XVIII, encara hi ha gent d'e
dat que pronuncia u-rio-la, amb u inicial (d'acord amb el morfema ibèric ur), tot i parlar un dia
lecte occidental del català, que no neutralitza les o en u.2 El mateix riu que ara coneixem amb el 
nom de Segura, i que podem identificar amb l'adjectiu segur, -a o el llinatge, habitual a la regió 
oriolano-alacantina, de Segura, resulta que no hi té cap relació. Prové del topònim ibèric Sakaris, 
que significa 'riu de les arenes '. Els canvis vocalics i consonàntics que va experimentar el topò
nim en el seu pas a través del llatí hispànic, l'àrab i el català, encara el 1668 no havien acabat d'a-
faiçonar el nom tal com ens és conegut, puix que en un document de Γ Arxiu Històric d'Oriola tro
bem la denominació de "Riu de Sigura", amb una i que ens impedix la identificació amb els 
"referents" actuals.1 

Similarment, els altres dels exemples citats més amunt que formen part de la nostra geografia, 
tenen cada un les seues arrels ibèriques i els seus referents en les característiques del terreny que 
denominaven o en la dedicació que els donaven els ibers. El Pinós té el seu punt de partida en el 
morfema bin ('tossal'); el Garbinet prové de gaibigait ('el lloc de les vedelles'); el Bacarot, de 
bagarok ('ple de cereals per a garbellar'); el Postiguet, de boistingisdid ('l'ancoratge d'arena 
fina'), etc (Román, 1993: 46-105). Altres topònims no els tenim tan ben desxifrats però hi endevi
nem un mateix origen ibèric a través de certs elements que es repetixen: són els casos d'Alacant o 
Benacantil, amb el morfema en comú de can ('altura, cim, elevació'), que retrobem pels Pirineus 
mediterranis, o Montfort, que té el seu precedent més immediat en el seu nom medieval, 

2. El mateix Román (1986: 105) reporta el cas del barranc del Cinc, a Alcoi, que encara molts vells pronuncien sint, d'a
cord amb el morfema ibèric zint i el seu referent, que identifica una orografia abrupta, sense haver-se deixat "contami
nar" per la moderna etimologia popular que ha relacionat el nom del barranc amb un numeral. 

3. L'esmentada i és probable que fos una influència de la pronúnica àrab, encara no oblidada a pesar dels 60 anys passats 
des l'expulsió dels moriscos (1609). 

Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià / 87 



Brauli Montoya Abat 

Nompot, on veiem intacta l'arrel ibèrica non, que encara no hem sabut interpretar (Román, 1986: 
103-105). Siga com siga, en tots els llocs a què al·ludixen els topònims esmentats s'han trobat res
tes materials de la cultura ibèrica com a testimonis muts d'aquella llengua que ara tot just se'ns 
comença a revelar. 

Però, ultra l'aspecte estrictament lingüístic, les inscripcions ibèriques també ens il·lustren 
sobre l'ús (i el desús) de la llengua ibèrica. Els grafits numismàtics que en el segle III a.C. són 
exclusivament en aquest idioma, en el segle I a.C, després de l'arribada i l'establiment de la 
dominació romana, esdevenen bilingües, en ibèric i en llatí, i a finals d'aquest mateix segle, a punt 
de començar la nostra era, tornen a ser monolingües però ara en llatí (Flécher, 1973). En canvi, les 
inscripcions sobre ceràmica, només en ibèric, les contiuem trobant fins el segle II. d.C. Després 
d'aquesta centúria, no tornem a llegir restes d'escriptura ibèrica (Román, 1986: 99). Certament, el 
registre escrit no sol ser un reflex directe del registre parlat, però l'evolució observada en els gra
fits ibèrics, ens invita a veure- hi una avançada del mateix procés referit a la llengua oral; això és, 
els usos cultes de la llengua ibèrica desapareixerien molt més prompte que els usos col·loquials, 
tal com és habitual entre les llengües amenaçades d'extinció. Així, Llobregat (1986: 29) creu que 
devers el s. IV d.C. encara hi hauria camperols ibers desconeixedors del llatí, i Román (1986: 100) 
fa esment d'algun iberoparlant en dates tan allunyades com les del segle VI d.C. No sembla, però, 
que l'ibèric haja arribat tan a prop del nostre temps, perquè, si haguera estat així, probablement la 
cultura hispano-romana ens n'hauria deixat alguna mostra o descripció i ara no ens resultaria 
encara tan difícil d'interpretar i emparentar genèticament. La hipòtesi que s'erigix com a més 
plausible, ara com ara, és la que podem resumir en la cronologia que ens mostra la Taula I. 

1) Segles V al I a.C: unilingüisme ibèric de la població autòctona. 

2) Segles I al II d.C: bilingüització dels iberoparlants amb el llatí com a 
segona llengua. 

3) Segles III al IV d.C: unilingüització de la població autòctona en llatí. 

Taula 1. Hipòtesi sobre la cronologia del procés històrico-lingüístic de 
contacte entre l'ibèric i el llatí i subsegüent abandó de la llengua ances
tral del poble iber. 

La hipòtesi sobreentén que cadascuna de les etapes s'iniciaria al si de les classes altes residents 
a les ciutats i després s'estendria a les classes inferiors i rurals. Entre un moment i el següent 
podia transcórrer ben bé un segle o més, cosa que implica una manca de simultaneïtat a tot el 
territori dels ibers que endarreriria la desaparició definitiva de l'ibèric fins a les acaballes del segle 
IV d.C. Així mateix, també s'entén que la causa primera per al retrocés de la llengua dels ibers, la 
dominació romana, iniciada en el segle I a.C. a la zona objecte d'estudi, no seria suficient per a 
produir l'extinció d'aquesta llengua; caldria que, després d'una llarga etapa d'aprenentatge del 
llatí per la població autòctona, aquesta decidís que la seua llengua primitiva ja no era convenient 
per a pujar les noves generacions i n'interrompera la transmissió familiar. Aquesta seria la causa 
darrera per a la desaparició de l'ibèric, tal com veurem que tornarà a ocórrer en el cas del llatí 
hispànic entre la població islamitzada. 
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2.2. El llatí hispànic 

D'acord amb la hipòtesi que hem plantejat a la Taula 1, entre els segles III i IV de la nostra era, 
la població indígena, d'arrel ibèrica, es romanitza completament amb l'abandó de la seua llengua 
ancestral. El llatí que comença a parlar, encara que la seua fesomia és una incògnita tan gran com 
l'iber que s'acabava d'abandonar, devia estar profundament influït per la llengua ibèrica, que hi faria 
de substrat. Podem imaginar els hispano-romans pronunciant el llatí del Laci "a la ibèrica" i rebent 
l'estigma dels governants procedents de Roma. Ben aviat, però, amb la caiguda de l'Imperi Romà el 
segle Vè, desapareixeria aquest estigma. Això podia significar la pèrdua del mínim control que hi 
devien exercir les autoritats (acadèmiques i educatives?) romanes sobre la classe alta autòctona i el 
sorgiment esporàdic, en zones més aïllades, d'alguna varietat mixta o sabir a base de l'ibèric i el 
llatí4. Així, durant l'interregne que té lloc entre el domini romà i l'àrab (segles VI i VII) podem pre
veure que es "couran" les modificacions fonamentals que donaran lloc a la conversió dels fins ara 
dialectes neollatins en noves llengües, les quals a partir del segle VIII rebran Γ acta de naixement 
oficial com a llengües romàniques. Podem imaginar també que les autoritats d'aquest període, espe
cialment en temps del regne visigot amb seu a Toledo, afavoririen alguna mena de nacionalisme lin
güístic diferenciador que els justificara. 

De tota manera, del llatí hispànic no comencem a tenir-ne notícies fins que no sobrevé la invasió 
àrab i es funda un nou estat: Al-Àndalus. Aquest nou canvi d'amos polítics contindrà el germen 
d'una nova mutació lingüística. Com en el cas dels romans, aquesta serà la causa primera per a una 
substitució lingüística entre els indígenes, però no la causa darrera, que tornarà a residir en la volun
tat final dels autòctons per transmetre als seus descendents la nova llengua de prestigi. Perquè en cap 
cas els àrabs, com tampoc els romans, no aportaran un contingent demogràfic apreciable. El contin
gent indígena continuarà constituint la immensa majoria de la població, que primer hem trobat 
expressant-se en llengua ibèrica, després hem vist passar-se'η al llatí (hispànic) i ara veurem can
viant a l'àrab d'Al-Àndalus. Això darrer s'acomplirà entre els segles XI i XII, després d'haver-se 
islamitzat, religiosament i culturalment, i haver travessat un període de bilingüisme llatí/àrab (segles 
IX i X, probablement)5. 

La parla romànica que empraven els autòctons de la regió oriolano-alacantina sembla que era la 
mateixa que la de bona part de la península Ibèrica, la qual tenia el seu centre a Toledo, com a antiga 
capital visigòtica. Alhora, les seues característiques la distingien suficientment de les llengües for
mades als regnes cristians del nord que havien emprès la conquesta d'Al-Àndalus. Això, és ni el cas
tellà que després es va imposar a Toledo ni el català que es va estendre per Oriola i Alacant no hi 
tenien més en comú amb aquest llatí hispànic (o andalusí) que el fet de ser fills d'una mateixa mare. 
L'accés als trets estructurals de la llengua dels mossàrabs el fem, sobretot, a través dels topònims 
que hereten els cristians conqueridors i, tot seguit, transcriuen en els seus llibres de repartiment*. 

4. Potser podríem incloure ací el cas d'ús tardà (s. VI d.C.) de l'iber reportat més amunt per Román (1986:100). 
5. Certament, el nom de llatí hispànic per a la llengua neollatina que va subsistir en Al-Àndalus durant uns 400 anys no 

sembla el més afortunat, atès que ja contenia un alt grau de diferenciació estructural respecte al llatí originari. Emperò, el 
nom de mossàrab, que solen usar els estudiosos, pot donar una idea equívoca respecte a la romanitat d'aquesta varietat 
lingüística (Rubiera, 1986: 93). En realitat, el nom de mossàrab respon a la referència ètnica que feien els àrabs domi
nants als cristians que vivien com a tais en Al-Andalus (Lapiedra, 1993-1994). Els escriptors hispano-àrabs, però, es refe
rien a la seua llengua amb el nom d'aljamia (Galmés de Fuentes, 1986: 15). 

6. En són dos exemples els treballs de Galmés de Fuentes (1986), sobre el Repartiment de València, i el de Pocklington 
(1990) sobre el de Múrcia. Ara bé, hem de tenir en compte que les recialles del llatí hispànic que hi trobem són passades 
a través del sedàs de l'àrab andalusí que ja parlava tota la població indígena. 
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Aquests trets palesen una fonètica molt fidel a la llatina, com veiem pels seus finals en -o (el Cam
pello), per la no sonorització del grup consonàntic -tr- (Petrer) o pel manteniment sense reduir del 
grup -nd- (el Fondo de les Neus). Els noms de lloc formats en català o els mots del vocabulari 
comú que corresponen als topònims mossàrabs exemplificats serien, respectivament, Campell 
(sense -o), pedrer (amb -dr-) i fons (sense -d-), queja responen a les lleis de formació de la nostra 
llengua. 

2.3. L'àrab andalusí 

A partir del segle XII, segons acabem de veure a l'anterior apartat, el romanç d'Al-Àndalus 
deixa d'existir i el seu lloc és ocupat pel dialecte hispano-àrab que s'havia anat congriant d'ençà 
que la població autòctona havia començat a bilingüitzar-se en el segle IX. Així, quan a mitjan 
segle XIII els cristians conquesten i comencen el poblament del Regne de Múrcia, ja no hi troben 
mossàrabs ni restes de la seua llengua romànica. Tothom hi devia estar arabitzat de tres o quatre 
generacions com a mínim. En aquestes circumstàncies, les primeres relacions entre conqueridors i 
població conquerida es van haver d'establir per mitjà de torsimanys o traductors. A aquesta difi
cultat estrictament lingüística es va afegir l'enorme abisme ideològic (político-religiós) que es va 
alçar entre els moros (autòctons) i els cristians nou vinguts (del nord peninsular). Això va provocar 
que ambdues poblacions es mantingueren pràcticament separades durant tot el temps que van 
haver de compartir el mateix territori i, com es pot desprendre d'aquest fet, el fenomen d'assimila
ció lingüística que hem vist repetir-se cíclicament d'ençà que els romans dominaren els ibers, ara 
deixa de donar-se. Es a dir, la població indígena, que d'iberòfona havia passat a llatinòfona pri
mer, i després a arabòfona, ara no interromp la transmissió intergeneracional de la seua llengua en 
benefici de la llengua dels cristians, en aquest cas, el català7. Això no obstant, el dialecte hispano-
àrab acabarà també desapareixent del nostre territori, però per un altre mètode molt més expeditiu: 
l'expulsió dels seus parlants, fet que ocorregué el 1609 davant la impossibilitat d'una assimilació 
cultural (Fuster 1962: 391-426; Harvey, 1971; Bramón, 1977, 1981; Burns, 1979; Barceló, 1979, 
1984; De Epalza, 1986; Vincent, 1993-1994). 

En la situació descrita, és lògic pensar que el pòsit que deixaria l'àrab sobre el català no seria 
tan fort com el que abans havien deixat l'ibèric sobre el llatí hispànic, i aquest darrer sobre l'his-
pano-àrab. En el primer cas, la influència seria la produïda pel mer veïnatge (adstrat), mentre que 
en el segon, seria més pregona, perquè en ambdós casos tenim una llarga etapa de bilingüisme 
(substrat). Ara bé, el fet que l'element aràbic dins el català siga ben conegut, en contraposició al 
desconeixement que tenim de les etapes íbero-romana i llatino-àrab, pot haver causat l'efecte que 
la influència de l'àrab sobre el català va ser superior que en el cas dels contactes lingüístics ante
riors. Per això convé no perdre de vista que els arabismes entrats al català no ixen del camp lèxic, 
que és l'únic que normalment és afectat en situacions d'adstrat8. Així mateix, de les dues èpoques 
que coneix Γ hispano-àrab en el seu període vital, la d'expansió i plenitud (ss. IX-XIII) i la de 
replegament i persecució (ss. XIII-XVI), és aquesta de major feblesa la que proporciona un cabal 
lèxic més gran a la nostra llengua, especialment a través del seu dialecte valencià i dels camps del 

7. Fuster (1962: 429) cita alguns intents concrets de les autoritats cristianes, durant el segle XVI, per promoure l'educació 
en català dels fills dels moriscos a la llar familiar, de tal manera que anaren abandonant l'algaravia, com era el nom popu
lar que donaven els cristians a la llengua dels àrabs. 

8. És el mateix tipus d'influència, resultat del veïnatge (comunicatiu més que ffsic) que exercix hui l'anglès sobre la nostra 
llengua. 
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vocabulari de l'agricultura i els modes de vida tradicionals (Sanchis Guarner, 1980: 77-90). 
Aquesta especialització semàntica també té un reflex en la zona de la nostra àrea d'estudi on més 
toponímia àrab ha romàs, la conca del Vinalopó, de caire rural, on va predominar la població 
musulmana sobre la cristiana; ací tenim noms de pobles com Monòver, la Romana o l'Alguenya, 
o noms de partides d'Elx com Algorós, Daimés, Jubalcoi, etc. (Coromines, 1965:1, 269). 

3. LES LLENGÜES CRISTIANES 

3.1. El català 

Els darrers segles de presència de la llengua àrab a la regió d'Oriola-Alacant (ss. XIII-XVI) es 
desenvolupen en paral·lel als primers de la llengua catalana, ja que, com hem dit, no s'arriba a 
produir un bilingüisme social i cada comunitat lingüística roman separada de Γ altra. Al principi de 
la conquesta, la població musulmana encara és majoritària a tot arreu, fins i tot a ciutats com Ala
cant, on el 1247 eren el 85% del total d'habitants, per bé que cap a finals del segle XIV només es 
comptabilitzen a la ciutat 20 cases habitades per aquest sector de la població (Del Estal, 1989: 
203, 218). Això significa que quan diem que el català comença a ser parlat a la nostra regió a mit
jan segle XIII, en realitat, hem d'entendre que ens referim a la llengua de la minoria cristiana, 
puix que la majoria del poble continua usant el dialecte hispano-àrab. Haurem d'esperar un segle 
més per trobar-hi un contingent de gent important parlant català. Amb el temps i la continuació de 
la immigració colonitzadora, les proporcions de cristians i musulmans acabaran invertint-se, per 
bé que no a les zones rurals del Vinalopó i del Baix Segura, on fins la data d'expulsió dels moris
cos, aquests darrers continuaran sent majoria. 

Com hem vist a la introducció del present treball, el Regne de Múrcia, on s'inseria l'àrea 
objecte d'estudi, després d'haver passat de mans castellanes a mans catalanes, va acabar sent par
tit entre les dues corones. No cal tornar a insistir que la primera llengua cristiana parlada per un 
grup poblacional important en aquest regne va ser la catalana, d'acord amb les cròniques medie
vals (Muntaner, Alfonso X) i amb les recerques actuals sobre el substrat que ha deixat en les zones 
en què ha estat substituïda per la castellana (Sempere, 1995)9. Així, el català només ha perviscut 
fins hui en la part, i no en tota, que va quedar per a la Corona d'Aragó: la Governació d'Oriola. 
De fet, sembla que aquesta zona, que era la continuació física meridional del Regne de València, 
ja comptava amb població cristiana d'origen català abans del poblament realitzat per Jaume I el 
1266. Així ens ho dóna a entendre el fet que durant el primer període d'administració castellana 
(1244-1266), a Alacant destaquen noms catalans com Bernat Ferrer o Berenguer de Moneada 
entre els prohoms de la ciutat (Del Estal, 1989: 204, 208) i abunden altres llinatges de la mateixa 
procedència com Molins, Mirabell o Saverdú. Més avant, en el primer terç del segle XIV, quan 
Alacant ja pertany definitivament al Regne de València, el 71% dels llinatges provenen del Princi
pat de Catalunya (Bevia, 1982: 55-56). 

Estructuralment, el tipus de català que es parla a l'actual regió d'Alacant és occidental pel que 
fa al vocalisme (absència de vocal neutra átona) i valencià pel que fa a la flexió verbal i el lèxic. 
Això no obstant, les darreres investigacions sobre la formació d'aquest parlar tendixen a veure'l 

9. Com a dada anecdòtica però significativa, cal dir que el document en català més antic de la zona va ser fet quan ja el 
Regne de Múrcia havia estat cedit a Castella, dos anys després de la colonització dirigida per Jaume I, i es tracta del capí
tol matrimonial de Bernat Cadireta i Ramoneta Belloc, celebrat a la ciutat de Múrcia el 3 de juny de 1268 {apud Gimeno, 
1985-1986). 
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com el resultat d'una evolució cap al català occidental valencià des d'un origen dialectal oriental 
(Mas, 1994). Les dades en què descansa aquesta hipòtesi són, d'una banda, l'estudi de les propor
cions de pobladors catalans de cada origen dialectal, i, d'una altra, l'anàlisi de les tendències segui
des per alguns canvis lingüístics en l'àmbit temporal. Les primeres dades ens diuen que, en el 
Repartiment d'Oriola (s. XIII), un 63% dels colonitzadors provenien de zones on ara es parla català 
oriental, i que a la ciutat d'Alacant (s. XIV) la majoria dels seus habitants també tenien la mateixa 
procedència (Ferrando, 1989: 40610; Bevia, 1982: 56). El segon tipus de dades ens mostra la con
servació d'alguns segments consonàntics d'acord amb el model oriental, com ara la pronúncia 
monofonemàtica del so que representen les grafies -ix- (pareix, dibuixar, etc), que és discrepant de 
la del model occidental i valencià (Mas, 1994: 128-140). 

En general, els estudis fets fins ara sobre el català de la regió d'Oriola-Alacant, palesen solu
cions més conservadores que les de la resta del valencià i, durant l'edat moderna, que és l'època 
més estudiada, s'observen tendències unificadores amb els parlars valencians de més al nord 
(Casanova, 1993). Exemples d'açò són la reducció de les preposicions ab i en sota en, i el pas de 
les formes en -às del pretèrit imperfet de subjuntiu a les desinències en -ara. Al llarg del segle 
XVII i de sud a nord de la Governació d'Oriola es detecta un desplaçament cap a les formes inno
vadores i "més valencianes": Oriola i Elx, a la meitat meridional, resistixen més temps amb ab i -
às, mentre que Novelda i Elda, a la meitat septentrional, es decanten més prompte per en i -ara 
(Montoya, 1986: 233-242; Mas, 1994: 97, 102; Cano, 1995: 99-100). Així mateix, la zona sud de 
l'antiga Governació, potser per la proximitat i major interrelació amb una Múrcia ja castellana, es 
mostra més permeable a l'entrada de castellanismes lèxics, en tant que la part centre i nord s'hi 
oposen durant més temps. Dos exemples paradigmàtics a causa de la seua alta freqüència en el 
vocabulari comú són el verb llevar, amb el sentit de 'transportar', i el verb sacar, amb el de 'trau
re'. Amb aquests casos es torna a dibuixar un mapa molt similar a l'anterior d'oposició entre punts 
geogràfics diferents, paral·lelament a una gradació temporal. Ara, però, les innovacions seguixen 
un camí invers: entren pel sud (Oriola), es difonen després pel centre-nord (Elx i Novelda) i no 
assolixen l'extrem nord (Elda) fins a finals de l'edat moderna. En concret, el castellanisme llevar 
devia entrar primer perquè el trobem molt generalitzat a tota la zona excepte a Elda, on comencem 
detectar-lo en la segona meitat del segle XVII; quant a sacar, degué entrar més tard, perquè el seu 
ús només predomina a Oriola, encara és molt escàs a Elx i Novelda, i ni tan sols arriba a comparèi
xer a Elda durant la centúria del Siscents (Montoya, 1986: 246-256; Cano, 1995: 291-344"). Hui 
en dia, tant llevar com sacar són les úniques formes lèxiques de tota la zona analitzada on ha per
durat el català, des del seu extrem sud, Guardamar, fins el nord, Petrer (Colomina, 1985: 350)12. 

10. Ferrando és qui dóna les dades sobre Oriola, però en el seu treball es mostra contrari a la hipòtesi de la "desorientació" 
d'aquest parlar. Vegeu com rebat els seus arguments Mas (1994: 169). 

11. Cano no analitza el grau d'introducció d'aquests castellanismes lèxics, simplement apareixen en uns processos judicials 
que transcriu, datas a Elx entre 1616 i 1697. De la quantificació global, es veu com llevar té una presència d'un 73% en 
aquests textos mentre que sacar es queda en un 11%. Els pocs casos d'aquest darrer ens aprofiten també com a indici de 
la seua entrada a través de les generacions més jóvens. Dos hòmens, que intenten reproduir el més fidelment possible 
unes paraules literals escoltades al carrer, usen una mateixa expressió però li canvien el verb. El de més edat, Pere Man
resa, de 40 anys, diu "ells lo traurien de tot treball"; el més jove, Antoni Carbó, de 19 anys, fa "nosaltres te sacarem de 
treball". Ens quedem sense saber quin mot usarien realment els hòmens que anaven pel carrer, però sí que sabem el que 
va percebre cada un dels dos testimonis. Això sí, tots, tant els qui parlaven com els qui escoltaven, eren il·licitants. 

12. Guardamar, a la mateixa comarca del Baix Segura, representaria el català perdut a Oriola, i Petrer, que hui conforma un 
mateix nucli urbà amb Elda, representaria l'estat que hauria tingut el català a Elda si s'hi haguera mantingut (vegeu l'apar
tat 3.2.). 
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Com hem vist fins ací, els estudis sobre la que podríem anomenar varietat oriolana del català 
antic (Montoya, 1986: 256, 263) s'han concentrat fins ara en una època, l'edat moderna (sobretot 
en el segle XVII), i en una zona, la interior (conques del Segura i el Vinalopó). Les dues grans 
mancances, doncs, són l'edat mitjana, i la ciutat (i comarca) d'Alacant. L'interès per "cobrir" el 
període històric esmentat respon a una doble motivació: d'una banda, la descripció del català 
medieval que s'hi parlava ens donaria molta llum sobre el tipus de català que quedaria a la part del 
Regne de Múrcia que va passar a dependre de la corona castellana, i, d'una altra, ens il·lustraria 
sobre la problemàtica que discutíem més amunt de l'adscripció dialectal originària (oriental o 
occidental) de la zona. Pel que fa a l'altra mancança important, la d'Alacant, també respon a dues 
raons de pes: si anomenem oriolana la modalitat de català usat a l'antiga Governació d'Oriola, i 
alacantina la modalitat actual de la Regió d'Alacant13, en base sempre a la capital respectiva, és 
evident que no podem deixar de banda l'estudi del parlar capitalí (i que, en ambdós casos, corres
pon, a més, al de la ciutat més gran del moment a la zona). L'altra raó és que, en el cas concret del 
parlar de la comarca de l'Alacantí, s'observen algunes isoglosses importants que la separen de les 
parles del Vinalopó i Guardamar i l'apropen a les comarques veïnes pel nord. Això pot ser un indi
catiu que, en temps passats, l'Alacantí podia tenir un comportament lingüístic similar al de la sub-
comarca d'Elda-Petrer, o potser encara més discrepant que el d'aquesta darrera amb la resta de la 
Governació d'Oriola. L'exemple dels castellanismes lèxics que hem vist al final de l'anterior parà
graf ens pot donar una bona hipòtesi de treball per a induir com devia comportar-se en el passat la 
varietat comarcal alacantina: mentre que, com hem vist, en el català actual del Vinalopó i Guarda
mar, s'han generalitzat els castellanismes llevar i sacar, a la comarca de l'Alacantí encara no s'ha 
introduït llevar (s'hi usa sempre dur) i només darrerament comença a penetrar-hi sacar en substi
tució de traure14 (Colomina, 1985: 350). 

3.2. El castellà 

Com hem vingut dient, el català acabarà desapareixent d'una part de la regió d'Oriola-Alacant 
substituït pel castellà. Si partim de la base del primitiu Regne de Múrcia, caldrà dir que el retrocés 
experimentat pel català ha estat molt major i ha tingut lloc en diferents terminis. La nostra hipòtesi 
de treball és que a l'actual Regió de Múrcia, el català viuria entre mitjan segle XIII i finals del 
XIV (Montoya, 1986: 183; Pocklington, 1988: 60), amb la qual cosa s'acompliria el primer termi
ni del desplaçament. El segon termini ja ocorreria dins de la Governació d'Oriola i afectaria tota 
la comarca del Baix Segura (excepte la vila de Guardamar) i les localitats de Montfort, Asp, Elda i 
les Salines, al Vinalopó Mitjà. Així, aquestes zones de l'antiga Governació haurien conservat el 
català des de mitjan segle XIII, com a la regió murciana, fins els primers decennis del segle XVIII 
(Montoya, 1986: 218; 1987: 58). I, fins i tot, podríem arribar a parlar d'un tercer termini, encara 

13. Ja sabem que ni jurídicament ni administrativament existix tal regió, però sí que sabem que és una realitat supracomar-
cal que funciona socialment i que coincidix amb la zona que major identificació manté amb la idea de la Província d'Ala
cant. Justament això darrer, sumat a les característiques estructurals del català de la zona, permet parlar de dialecte ala
cantí (Colomina, 1985). 

14. L'estudi de la variació entre traure i sacar a la ciutat d'Alacant evidencia molt clarament la procedència del castellanis
me: els parlants que més l'empren soler tenir una major ascendencia familiar externa a la ciutat i residixen preferentment 
a la perifèria urbana de l'oest. Dit d'una altra manera, sacar es deu haver introduït a Alacant mitjançant els parlants que 
tenen familiar procedents de la zona on hui té un ús general i que, normalment, s'han instal·lat a l'àrea urbana més pròxi
ma a la susdita zona (Montoya, en premsa 1). 
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no acomplit, a la ciutat d'Alacant, on des de mitjan segle XIX es produïx un abandó de la llengua 
pròpia entre les classes acomodades que a principis del XX ja s'estén a la resta d'estrats socials 
(Montoya, 1996; 1989: 28- 32; Gimeno i Montoya, 1988). 

Tal com hem anat veient fins ací amb els anteriors recanvis lingüístics, la causa final per a la 
substitució del català pel castellà és la utilització d'aquesta darrera llengua per pares catalano
parlants per a la formació dels fills. Les causes primeres, en el cas que ens ocupa, són, respectiva
ment, la instal·lació definitiva del Regne de Múrcia dins la Corona de Castella (s. XIV); la repo
blació amb una majoria de castellans de les localitats de la Governació d'Oriola abandonades pels 
moriscos (s. XVII); i, finalment, a Alacant, la baixa valoració social en què havia caigut el català 
després de decennis de ser considerada una llengua inferior (s. XVIII). En cap dels casos no hi ha 
un efecte immediat per a la substitució lingüística, puix que sempre són necessaris períodes llargs 
de bilingüisme perquè la població autòctona acabe considerant pròpia la llengua que, en principi, 
era importada. També ha de ser així en els casos de moviment demogràfic important, com l'ocor
regut a la Governació d'Oriola, puix que el grup originari de cada localitat mantindrà la inèrcia de 
pujar els seus fills en català, almenys fins que els matrimonis mixtos esdevindran la norma entre 
els autòctons. Altrament, si el canvi del català pel castellà haguera estat brusc, no hi hauria hagut 
un efecte del substrat tan important com el que efectivament trobem en tot el castellà parlat actual
ment en aquestes terres15. 

La hipòtesi explicitada fins ací, primer, sobre la presència del català a Múrcia, i, segon, sobre 
la datació proposada per a Oriola, no compta amb el suport de tots els investigadors. Pel que fa al 
paper que va jugar el català al Regne de Múrcia medieval, Gimeno (1986) reporta l'opinió que el 
desdibuixa inserint-lo en un multilingüisme on l'aragonès aconseguiria erigir-se com a lingua 
franca'6. Quant a la datació del retrocés del català a Oriola, Abad Merino (1994: 328-329) l'a
vança a la mitjania del segle XVII basant-se en el fet que la documentació escrita en català minva 
considerablement a partir d'aquest moment17, i Sempere (1995: 245) mostra el seu escepticisme 
que el català poguera haver assolit la mitjania del XVIII. 

Les nostres reserves davant d'aquestes opinions es fonamenten en raons d'ordre demogràfic. 
En primer lloc, el 4% d'aragonesos que van participar en el poblament de Múrcia (Montoya, 
1995: 1039) es delata clarament insuficient per a imposar-se a la resta de la població. Segurament, 
els qui donen importància a la minoria aragonesa ho fan basant-se en els trets lingüístics de l'ara
gonès que observen en els documents redactats en castellà, però cal tenir en compte que l'idioma 
més pròxim al castellà que podia conèixer la majoria catalana que va acudir a poblar Múrcia era 
l'aragonès, i que, davant "l'oficialitat" del castellà, els seus intents per aproximar-se en aquesta 
darrera llengua, passarien a través de l'aragonès18. Respecte a la temporalitzacio del desplaçament 
del català a Oriola, fixem-nos en el quadre evolutiu de la seua població que ens mostra la Taula 2. 

15. Es fan necessaris aquests aclariments davant les afirmacions poc reflexives de molts autors que s'han acostat al tema fent 
pensar involuntàriament al lector que la substitució en qüestió va ser abrupta i sobtada: "Toda vez que el catalán hablado en 
Murcia cesó de emplearse como lengua cancilleresca (...) es de suponer que los núcleos de catalanohablantes (...) cambia
rían de lengua" (Sempere, 1995: 67). "Orihuela (...) se catalanizó totalmente en 1296 y así continuó (...) hasta el siglo 
XVHI, tras la derrota de Almansa (1707), en que se adoptó de nuevo el castellano". (Diez de Reventa, 1987: 388). 

16. Una altra opció semblant és la que prenen en consideració els autors que parlen d'un trilingüisme catalano-castellano-ara-
gonès (Sempere, 1995:24). 

17. També al·lega aquesta autora que els bans públics de 1643 s'escriuen en castellà, però d'una data més tardana (1677) són 
uns impresos on es fan públics els preus (Millan, 1984:doc. 11). 

18. Els coneixements dels escrivans devien ser superiors, però, en qualsevol cas, conservarien una proporcionalitat amb els 
usos dels seus paisans. En tenim un bon exemple amb les alternances amb l'aragonès i el castellà que practica el mateix 
Jaume I en la seua Crònica (Badia, 1987:19-28). 
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ANY: 

1587 
1609 
1628 
1646 
1649 
1690 
1717 
1749 

HABITANTS: 

8.228 
10.080 
6.380 
6.692 
4.248 
6.760 
7.120 
20.000 

Taula 2. Evolució de la població d'Oriola entre 1587 i 1794." 

Observem que immediatament abans de realitzar-se l'expulsió (1609) Oriola comptava amb 
10.080 habitants. El 1628, en què la ciutat encara no s'ha recuperat demogràficament, hi deuen 
residir els mateixos cristians anteriors a l'expulsió. El 1649, després d'una epidèmia de pesta, 
torna a baixar la població. I ja no serà fins ben entrat el segle XVIII que es tornarà a la població 
anterior a l'expulsió. En aquestes condicions, afegides a les del retard generacional normal en què 
tenen lloc les substitucions lingüístiques, és difícil de creure que el català haguera desaparegut ja 
d'Oriola a mitjan segle XVII. 

Però si no tenim plena seguretat del moment en què desapareix el català d'Oriola (i dels altres 
llocs de la seua Governació) o de Múrcia (i de la resta del seu regne, ja dins la Corona castellana), 
sí que disposem de dades concretes sobre el moment en què (ja) s'hi parla castellà. A principis del 
XV les tenim per a Múrcia, segons es desprèn de dues referències esparses; l'una és la de la pri
mera volta que sorgix a Múrcia la necessitat de traduir una carta rebuda d'Oriola (1415-16), cosa 
que trenca la norma existent fins al moment de rebre sense problemes la correspondència oriolana 
en català: 

Ε por quanto el concejo de la villa ele Orihuela envió una carta (...) en catalán (...) era 
menester de ser tornar en castellano, porque el que aula defazer la respuesta la enten
diere mejor (apud Díez de Revenga, 1990: 115-116). 

L'altra referència prové del cronista oriolà mossèn Pere Bellot, que fa esment de la diferència 
de llengües entre la Governació d'Oriola i el bisbat de Cartagena, del qual encara depenia (1419) 
l'extrem meridional del Regne de València: 

Escribió el consejo que les hiciesen este agravio, pues saben que hará cuanto pudieren 
porque los de esta Gobernación no vayan a pleitear a Murcia por la diferencia de len
guas y costumbres. Al Provisor dicen lo mismo: ja ve lo català, hará pagarà. Cosa 
indecente para secretarios y escribanos sacar burla del lenguaje en que cada uno 
nació como a Dios plugo (apud Millan, 1984: doc. 2). 

19. L'índex aplicat per a aproximar-nos als habitants totals ha estat el de multiplicar per 4 els nombres de veïns que ens 
proporcionen Millan i García-Varela (1981; 1984: 25), Ramos (1980: 27) i Bernabé Gil (1982: 29). Els dos primers anys 
la població d'Oriola inclou la de Catral, però quan disposem dels seus habitants per separat (1646: 240 hab.), comprovem 
que són intrascendents per a l'evolució estudiada. 
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Ja dins el segle XVI, Juan de Valdés (1941: 29) al seu Diálogo de la lengua fa la relació de 
regions espanyoles que s'expressen en castellà: hi és compresa Múrcia però encara no s'hi fa cap 
referència a zones valencianes, com podia ser la Governació d'Oriola. No serà fins les acaballes 
del segle XVIII que Cavanilles (1795-1797: IV, 267) ens donarà la certesa de la castellanització 
d'una part important de la nostra àrea objecte d'estudi: 

... el valenciano; idioma general en todas las poblaciones de este libro, si exceptuamos 
la huerta de Orihuela, y las citadas villas de Elda, Aspe y Monforte. 

Arribats en aquest punt, toca ara preguntar-nos pel tipus de castellà que hom començava a par
lar en el XV a Múrcia i en el XVIII a Oriola. La hipòtesi de partida, atès el mateix tipus de subs
trat en què es fonamentava, tant a una zona com a Γ altra, és que tindria unes característiques molt 
semblants si no eren les mateixes. Actualment agrupem el castellà de Múrcia i Oriola dins el dia
lecte murcià, si bé hi fem una distinció important de caràcter fonològic entre el murcià sessejant, 
que és el propi d'Oriola, i la resta, que només conserva recialles lèxiques (García Soriano, 1932:1, 
14-15; Muñoz Garrigós, 1977; Gimeno, 1982). Aquesta diferència palesaria la separació cronolò
gica entre els terminis que hem vist d'implantació del castellà en el seu avanç sobre el català. 
Així, on el desplaçament havia estat anterior en el temps (Múrcia), la petja del substrat català 
s'hauria esborrat més que als llocs on la pèrdua ha estat recent (Oriola). De la mateixa manera, a 
la zona més occidental de Múrcia, Lorca, el substrat lèxic català que veiem a la zona de la capital 
ja seria menys perceptible. Segons això, es dibuixarien tres subdialectes murcians que reprodui
rien les etapes del retrocés del català davant del castellà, començant per Lorca, continuant per 
Múrcia i Cartagena, i acabant per Oriola i Elda (Montoya, 1989: 54-56). La confirmació i major 
concreció d'aquesta hipòtesi la tenim en el micro-atles lingüístic del murcià elaborat per Sempere 
(1995: 243): a occident d'una isoglossa que baixa des de Jumella, al nord, fins a Mazarrón, al sud, 
hi ha la zona murciana actual lèxicament més descatalanitzada; a orient d'aquesta isoglossa hi 
trobem una zona de conservació mitjana de lèxic català que s'incrementa en la seua línia costane
ra (Cartagena-San Pedro del Pinatar), i, finalment, hi ha l'àrea sessejant, de menor descatalanitza-
ció (Oriola-Torrevella-Asp-Elda). 

Ara només caldria que la recerca a nivell històric ratificara, amb documents de diferents èpo
ques i zones, aquest décalage regional respecte al substrat català i ens aproximara al castellà 
col·loquial parlat pels murcians i oriolans del passat. Dissortadament, els escassos treballs diacrò
nics que tenim només ens permeten una visió dels temps anteriors i simultanis al retrocés del 
català, quan el castellà devia ser conegut per la majoria de la població com a llengua segona i era 
estrafet per escrivans catalans que havien de redactar documents en aquesta llengua. D'aquesta 
època ens han arribat pistes sobre el castellà amerat de catalanismes de tota mena que s'usava a 
tota l'àrea hereva del primitiu regne murcià. Bé de l'Alacant a cavall dels segles XIII i XIV 
(Gimeno, 1971; 1985), bé de la Múrcia estricta entre la segona meitat del XIII i el final del XIV 
(Rubio, 1967-68; Díez de Revenga, 1986, 1987, 1990, 1990-1991), o bé de la Governació d'Orio
la del segle XVII (Montoya, 1986: 227, 245, 260). El complement indispensable, per ara, d'aques
ta recerca estrictament diacrònica és l'anàlisi dels topònims murcians, especialment dels que tro
bem en textos en castellà sense gaires modificacions a partir de la seua etapa catalana 
(Pocklington, 1984, 1988,1990; Montoya, 1995)20. 

20. El desplaçament que es dóna a l'hora d'ara en el català d'Alacant ja comença a afectar la toponímia, que adapten al cas
tellà els parlants d'aquesta llengua que són descendents de catalanoparlants (vegeu Montoya, en premsa 2). 
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4. RECAPITULACIÓ 

En suma, la conformació lingüística actual de la regió d'Oriola-Alacant és resultat d'una 
superposició d'etapes lingüístiques que hi han anat deixant el seu pòsit a través d'una sèrie d'eta
pes de bilingüisme, les quals, al seu torn, han servit d'enllaç entre una llengua i la següent. El 
mecanisme final pel qual deixa de parlar-se una llengua en benefici d'una altra és el de la interrup
ció de la seua transmissió dins el grup familiar. Aquest procés s'ha repetit cíclicament en la histò
ria sociolingüística de la regió durant els darrers 26 segles objecte d'estudi; primer va ser en la 
transició entre l'ibèric i el llatí; després, entre aquest llatí (hispànic) i l'àrab d'Al-Àndalus, i, final
ment, entre el català i el castellà en les zones en què ha ocorregut aquesta transformació. L'única 
excepció a aquesta regla va ser la transició entre l'àrab i el català, ja que, més que substitució lin
güística, el que hi va haver va ser una substitució de poblacions. 

Actualment ens trobem en una nova etapa de transició ja que les zones que van quedar sense 
castellanitzar en el segle XVIII, ara estan totalment bilingüitzades en català i castellà, i aquesta 
darrera llengua ja ha esdevingut majoritària i és la preferida en la transmissió familiar a tota la 
regió. El paradigma de la substitució moderna del català pel castellà és la ciutat d'Alacant, on el 
període vital del català es troba a punt d'esgotar-se. Evidentment, la història es repetix de manera 
inexorable... 
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ALGUNES EMPREMTES DE LA PERMANENCIA 
DEL CATALÀ A LA COMARCA DE CARTAGENA 

QUADERNS DE (MÚRCIA): DEL SEGLE XIII AL XVI 
MIGJORN 3 

Revista d'estudis comarcals Alfonso Grandal López 
del sud del País Valencià Arxiu Municipal de Cartagena 

pàgs. 103-116 

Traducció de Ramon Codina i Bonet, revisada pel Servei de Normalització Lingüista de l'A
juntament d'Alcúdia (Mallorca) 

INTRODUCCIÓ 

A les obres que escometen les conseqüències lingüístiques de la repoblació cristiana de la 
regió de Múrcia, encara ara avui és freqüent trobar-hi plantejaments i descripcions que suggerei
xen una situació de compromís, en la qual cada contingent de repobladors va aportar una part del 
seu patrimoni lingüístic. D'aquesta manera els castellans haurien subministrat la base de la mes
cla, els aragonesos V-ico i certes paraules, els catalans una altra part del vocabulari i alguns topò
nims, i fins i tot els valencians arribarien després amb la seva particular contribució de diferents 
mots. 

No és el moment d'aturar-nos en els perqués d'aquests plantejaments, però sí que ho paga 
recordar alguns fets que em semblen elementals i que es deixen de banda en aquests treballs. Per 
exemple, que durant segles, el diminutiu -ico fou tan popular a Castella com a Aragó i més emprat 
que V-ito. Que la majoria de les expressions que se solen atribuir a influència aragonesa, podrien 
ésser perfectament catalanes. Que si ja hi havia catalans a qui atribuir algunes veus, no cal recórrer 
a una posterior influència valenciana, etc. 

La hipòtesi que aquí es defensa, es pot resumir en els termes següents: després de la conquesta 
del regne musulmà de Múrcia, les ciutats de Múrcia i Cartagena (i ben segur d'altres poblacions), 
es repoblaren amb la mateixa gent que les d'Oriola, Elx o Alacant, per tal com, aleshores, perta
nyien al mateix territori, i a totes aquestes hi va predominar la llengua del grup més nombrós 
d'immigrants cristians, que era el català. 

1. L'autor vol agrair vivament la desinteressada feina del traductor i advertir que qualsevol possible error deu ser atribuït al 
mateix autor, car ha estat ell qui ha redactat la versió definitiva, a la qual ha hagut d'introduir diversos canvis 
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A partir del segle XIV, mentre la llengua catalana s'aferma a les terres murcianes incorporades 
al regne de València per Jaume II, a les que romangueren sota domini castellà es va anar perdent 
amb més o menys rapidesa, en funció de l'aïllament o l'exposició de cada lloc a les influències 
castellanitzadores. 

Fins a mitjan segle XV, la costa va romandre, durant llargs períodes de temps, quasi aïllada de 
l'interior i amb freqüent contacte amb els països catalanoparlants, per la qual cosa el català es va 
poder haver conservat a Cartagena fins al segle XVI mateix. En conseqüència, els trets catalans 
del lèxic i la toponímia cartageners, seran sempre o quasi sempre producte del substrat lingüístic i 
mai o quasi mai d'influxos exteriors (fenòmens d'adstrat). 

Per argumentar aquesta hipòtesi, he utilitzat, bàsicament, documentació procedent de Γ Arxiu 
Municipal de Cartagena, encara que també he fet servir algunes dades tretes de Γ Arxiu Parroquial 
de Santa Maria de Gràcia, així com diversos documents ja publicats. La majoria dels topònims 
s'han pogut trobar a la documentació dels segles XVI i XVII, però d'altres s'han agafat de la car
tografia dels segles XVIII al XX i, naturalment, de la boca dels mateixos habitants de Cartagena. 

Per acabar, vull esmentar dues obres que m'han resultat molt estimulants a l'hora d'emprendre 
aquest treball, el qual penso que es podria situar a mitjan camí d'ambdues (em refereixo, natural
ment, als plantejaments i a la metodologia, no als mèrits). Es tracta &ΈΙ cambio de lengua en 
Orihuela, de Mercedes Abad Merino i de l'article de Joan Coromines "La survivance du basque 
jusqu'au Bas Moyen Age. Phenomènes de bilingüisme dans les Pyrenees Centrales", publicat en 
els seus Estudis de toponímia catalana. 

ELS TESTIMONIS MEDIEVALS 

Hi ha tot un seguit de testimonis que ens indiquen que la llengua catalana la van parlar a terres 
murcianes els repobladors cristians i els seus descendents, després que Castella hagués conquerit 
el regne àrab de Múrcia. El motiu de l'aparent paradoxa és de sobres conegut: com que els reis 
castellans no aconseguiren atreure els seus súbdits a les noves terres en nombre suficient, hague
ren de permetre establiments massius de catalans i d'altres cristians estrangers. 

Recordem molt breument els esdeveniments més importants que afectaren Cartagena després 
d'aquell moment: l'any 1245, les tropes castellanes de Ferran III, comandades pel príncep Alfons, 
aconsegueixen sotmetre Cartagena i amb ella les darreres restes de resistència musulmana en el 
regne de Múrcia. Després de la sublevació mudejar de 1264, la ciutat fou reconquistada amb l'ajut 
de Jaume I d'Aragó, que la torna a Alfons X. L'any 1291 el bisbe de Cartagena aconsegueix l'au
torització per a fixar la seva seu a Múrcia, en vista de la decadència de la ciutat marítima i de la 
seva inseguretat. L'any 1296 Jaume II envaeix el regne de Múrcia i se n'apropia un bon tros que 
incloïa Cartagena, la qual no retorna a Castella fins al 1305. 

Són diverses les fonts medievals que ens parlen del predomini català en la repoblació de les 
ciutats murcianes, començant per les explícites paraules de Muntaner, sense cap dubte les més 
conegudes i citades, que tenen l'inconvenient, però, d'esser també les més interessades. Diuen 
així: 

"E com la dita ciutat [Múrcia] hac presa [Jaume /] poblà-la tota de catalans, e així 
mateix Oriola e Elx, e Alacant, e Guardamar, Cartagènia e los altres llocs; sí que siats 
certs que tots aquells que en la dita ciutat de Múrcia e en los davant dits llocs, són vers 
catalans e parlen del bell catalanesc del món"2 

2. Crònica, cap. 17.1 
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D'altres fonts, com les cròniques castellanes, molt menys sospitoses, són així mateix ben 
expressives: 

"E porque non podía haber gentes de la su tierra que las poblasen, vinieron y [a les ciu
tats murcianes] e poblaron muchos catalanes de los que eran venidos a poblar en el 
Reino de Valencia"3 

Per la seva part, la Crónica de Ferran IV ens diu que els habitants del regne de Múrcia 

"eran catalanes ... salvo... Lorca, que moravan castellanos"4 

A més d'aquests testimonis que fan referència als primers temps, tenim un nodrit nombre de 
topònims catalans que evidencien la permanència del català durant algunes generacions a la zona 
costanera de la regió de Múrcia, ja que s'hi pogueren consolidar i, en la seva majoria, arribar fins 
avui. Gran part d'aquests topònims els coneixem mitjançant la documentació posterior a 15255 i 
s'ha d'advertir que, per tal com ens han arribat quasi sempre parcialment castellanitzats, es fa a 
vegades molt difícil precisar si ens trobem davant un nom d'origen català o mossàrab. 

A treballs anteriors6 he donat una llista de topònims de probable o segur origen català a la qual, 
posteriorment he introduït algunes modificacions. La llista no inclou alguns noms "excessiva
ment" catalans com el Junquet, muntanya propera al cap de Palos, l'antiguitat del qual no consta i 
que atempta contra les normes, sempre respectades en l'antigor, d'adaptació dels noms estrangers 
a la fonètica castellana. Altres topònims se n'han exclòs perquè són noms comuns d'origen català, 
però que encara avui es fan servir, com el Lomo Garrofero, per exemple. Tanmateix s'han mantin
gut els dos Punchosos perquè es trobaven envoltats per altres catalanismes i el Margallón perquè, 
des del segle XVI, l'única denominació que he trobat per al margalló és palmera, palmífera o pal
mito i, per tant, és de suposar que aquest mot català no passà al lèxic castellà local i va restar fossi
litzat com a topònim. 

Pel que fa a noms de lloc que porten el sufix -ete / -eta, després de molts de dubtes, em vaig 
decidir per incloure'ls-hi quan eren antics, ja que, amb una sola excepció que veurem més enda
vant, l'únic sufix diminutiu viu que he trobat en els documents de Cartagena és -ico / -ica\ que ha 
arribat fins avui sense gairebé gens de competència. Això sembla indicar que, a diferència del que 

3. Crónica de Alfons X, cit. per TORRES FONTES, J. a "La repoblación murciana en el siglo XIII", Murgetana, XX, p. 
11, Múrcia, 1963. Alonso Rodríguez de Almela, en el seu Nobiliario de los Fontes, escrit cap al 1500, és un poc més 
explícit: "enbió el rey de Castilla a rogar al rey Don Jayme de Aragón, su suegro, que diese licencia a sus naturales que 
viniesen luego a poblar los que quisyeren la dicha çibdad de Murcia e otros logares de su regno. Ε por esta razón enbió el 
rey don Jayme de Aragón de sus regnos de la tierra de Catalueña e de todas esas montañas de la provincia de Tarragona 
muchas gentes". Citat per TORRES FONTES, J. a "Nobiliario de los Fontes de Alonso Rodríguez de Almela", Murgeta
na, XCII, p. 30, Múrcia, 1996 

4. Es possible que la mal rebuda que, segons la llegenda, va tenir sant Vicent Ferrer a Llorca, tingui relació amb aquesta 
circumstància 

5. La major part dels documents medievals de l'Arxiu Municipal de Cartagena varen desaparèixer al 1503, quan la ciutat 
deixà d'ésser senyoria dels Fajardo i va tornar a la Corona, i al 1521, durant la rebel·lió de les Comunidades 

6. GRAND AL LÓPEZ, A. "Historia lingüística de Cartagena durante la Edad Media", Historia de Cartagena, VI, Múrcia, 
1986, i "Algunes dades sobre la toponímia cartagenera d'origen català", a Societat d'Onomàstica: butlletí interior, vol. 
XXV (1986) 

7. L'any 1574 un regidor es queixa dels enutjos "que agora ay y a cada cósica" (Actes Capitulars, d'ara endavant, A.C., 2-3-
1574), i un pres de la presó escriu al Consell en 1579: "sy prove y muero de hanbre y perecen mis hijicos" (Caixa 90, 
Expedient 5, en endavant C. i E.). D'altres exemples són els capaçicos que apareixen al llibre de comptes de 1505-1506 
(C.79, E.31), el cabeciço d'A. C. 1537-1542, foli 64v°, o el fill d'un tal Nicolás Garri, que li diuen Garrico (C.79, E.28). 
Però la veritat és que la documentació municipal no es presta a l'ús dels diminutius, per la qual cosa aquests són molt rars. 
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va passar amb altres zones, el diminutiu -ete / -eta no es va usar en el castellà de Cartagena, i va 
quedar fossilitzat a la toponímia d'origen català. 

Per altra banda, no fa falta advertir que molts de noms de lloc tenen la mateixa forma en català 
que en castellà, que alguns pogueren ésser traduïts en qualque moment, sense que ens hagi arribat 
notícia de la forma original8, que d'altres es pogueren perdre sense deixar cap rastre documental i 
que, finalment, uns quants de nissaga àrab havien deixat també descendència a les terres catalanes, 
per la qual cosa no tenim la certesa si, per exemple, el Mandarache (antic nom del principal anco
ratge del port) és un arabisme directe o ha estat portat per gent catalana. Això vol dir que la llista 
dels topònims catalans de Cartagena va poder ésser originàriament molt més llarga. En tot cas, 
aquesta que aquí es dóna no pretén ésser exhaustiva, car mai no s'ha fet un estudi sistemàtic de la 
toponímia menor cartagenera i els mapes disponibles són incomplets i poc fiables. 

El resultat complet de la tria que s'ha fet, es pot veure en el mapa que acompanya aquest tre
ball. Ara comentarem breument alguns dels canvis introduïts i ens aturarem en els casos més dub
tosos. 

Entre els noms de lloc que vaig suposar que podien ser d'origen català, apareixia la platja i 
rambla del Portús (abans també Pertús, Portux i Pertux) i Castil Tiñós (avui Cabo Tinoso). Ja que 
a l'època àrab hi havia un lloc costaner i una rambla anomenats Purtuy9, és més que probable que 
siguem davant el mateix topònim, que seria un mossarabisme procedent del llatí PERTUSIUM, 
ètim del Portús o Pertús de terres catalanes, sobretot si consideram que aquest terme en català ja 
és un fòssil que només roman a la toponímia10. No obstant això, és possible que el pas de Portux a 
Pertús i Portús hagi estat provocat pel record del Portús català (vegeu més avall el cas del Rol
dan). 

Pel que fa a Castil Tiñós, almenys la primera part, Castil, deu ésser una deformació del mossà
rab cabtil, que en l'àrab local, significa cap (com a Cabtil Tudmir = cap de Palos)". 

Però si hem hagut de llevar uns quants noms de la llista, com a compensació n'hi podem afegir 
d'altres de nous: en els llibres de comptes de l'ajuntament de Cartagena (per exemple, el de 1577-
78 o el de 1579-80), apareix una renda d' Almarjal i Rabereta. A les Actes Capitulars de 1556-5712 

es localitza un Cab Roche (< Cap Roig) a l'est del Portús. A la Manga, al nord de l'Estació, es 
troba una Cala Mejana (< Cala Mitjana), prop de la qual hi ha tot un rosari d'escullos i esculletes. 
Per fi el puig Roldan, sembla ésser un ressò del Seti de Roldan, proper a Prats de Molló, importat 
pels agustins de Cornellà de Conflent que repoblaren el convent cartagener de San Ginés de la 
Jara13. 

Pel que fa als altres noms de la llista, ens aturarem en els següents: 
La Parajola, nom d'una platja situada a ponent de l'entrada del port de Cartagena, ens diu ben 

poca cosa, però, una vegada sabut que es deia la Plajola en el segle XVII, el seu significat i origen 
se'ns aclareixen immediatament: es tracta d'un diminutiu de platja, que ha evolucionat de la 
manera següent: platjola > plajola > prajola > parajola. 

8. Aquest sembla, per exemple, el cas de les illes Hormigas, prop del cap de Palos, que tenen un precedent a les Formigues 
de la costa catalana i que, curiosament, apareixen en un mapa holandés de les costes murcianes, alacantines i eivissen
ques, sense data però que sembla anterior al segle XVIII, com a Formiges (sic), i això que tots els topònims d'aquest 
mapa estan en castellà 

9. POCKLINGTON, R. "Toponimia islámica del Campo de Cartagena", Historia de Cartagena, V, Múrcia, 1986, p. 335 
10. COROMINES, J. Estudis de toponímia catalana, I. Barcelona, 1965, p. 19 
11. GRANDAL LÓPEZ, A. "Sobre algunos topónimos medievales cartageneros de significado dudoso", Cuadernos del 

Estero, 6, Cartagena (en premsa) 
12. A.C. foli 8r°-9v° 
13. GRANDAL LÓPEZ, Α., "Sobre algunos topónimos..." 
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La Punta del Gate, vista des de dalt i damunt qualsevol mapa, té una forma ben característica 
d'ungla de gat, i efectivament, així -Punta de la Uña de Gato- se l'anomena a qualque mapa del 
segle XVIII. És clar, doncs, que ens trobam davant una primitiva punta del Gat. 

Calnegre és un topònim repetit al llarg de la costa murciana, sempre referit a promontoris de 
color negre i, en un parell de casos, alterna amb la denominació de Cabo Negrete. Deu ésser, per 
tant, un cap Negre que va poder evolucionar així: cap negre > cabnegre > cannegre > calnegre. 
Això mateix degué passar amb Calblanque: cap blanc > cabblanc > calblanc > calblanque. 
Encara que també hi ha una altra possibilitat, suggerida per R. Pocklington: des de cabnegre i cab
blanc es pogué passar, primer a caunegre i caublanc i després, per ultracorrecció, a calnegre i cal
blanc. En tot cas, és probable que s'influïssin mútuament en la seva evolució fonètica, ja que es 
troben bastant propers (geogràficament i semànticament). 

La Porpud (escrit actualment Porpuz) és una muntanya que a damunt hi té una petita cresta 
que degué recordar als repobladors cristians (o als habitants anteriors) la cresta del puput, que 
encara avui és conegut a terres murcianes com a porputa, per la qual cosa es va batejar com a la 
Putput, variant del més comú puput. 

El Rihuete, platja situada a la desembocadura d'una rambla, ve, sens dubte del Riuet, diminutiu 
de riu. 

El puig Mir al, on conta la llegenda de Sant Genis de la Xara que els àngels aixecaren una 
ermita per al sant, deu procedir de MIRACULUM, bé mitjançant el català mirall, bé per mitjà del 
mossàrab local. 

Els altres noms tenen un significat més evident, encara que, com en els casos del Plan, del 
Gorguel o del Cabo Falcón, també hi pot haver qualque dubte sobre el seu possible origen mossà
rab. 

Per acabar, si ens fixem en el repartiment sobre el mapa dels topònims catalans, advertirem 
immediatament que es concentren en el litoral i en els voltants immediats de la ciutat, amb dues 
excepcions molt simptomàtiques: el Plan i el puig Miral. 

Aquesta distribució té una possible explicació. Com veurem més endavant, Cartagena queda 
quasi despoblada després de la seva conquesta als musulmans i la poca població que hi subsisteix, 
es refugia rere els murs de la ciutat abandonant el camp, amb l'única excepció (i només per un 
temps) del convent de San Ginés de la Jara, situat al peu d'aquest puig Miral. 

Quant al Plan, situat al nord de la devesa comunal que abrigava l'estret cinyell de terres conre
ades permanentment, és de suposar que, en un principi, amb aquest nom es designas tota la plana 
situada més enllà de la devesa, ample territori damunt el qual els de Cartagena, amb prou feines 
mantenien un domini efectiu i on escassejaven els conreus i, per tant, n'hi havia prou a conservar, 
en els casos necessaris, els noms heretats dels anteriors habitants. En canvi, els accidents costaners 
tenien el major interès, perquè constituïen referències imprescindibles i quotidianes per a pesca
dors i mariners. Només Moneada, l'origen català del qual no està clarament demostrat, resta al 
mig del camp. Per fi, la Rojeta ha romàs sense localitzar. 

També tenim els cognoms antics, alguns dels quals han arribat fins a nosaltres i d'altres els 
coneixem per la documentació del segle XVI. Així podem esmentar els Conesa, Segarra (avui 
escrit Cegarra), Cerdán, Barcelona, Vülatorta, Belver (si no es tracta del Belver aragonés), que 
ens permeten de fer conjectures sobre la procedència d'alguns dels repobladors, els Ros, Andreu, 
Rosique, Bevengut (avui Bienvengud), Osset (avui Osete), Ardit (avui Ardil), Giner, Guillem (avui 
Guillén) i Guillamón, Ballester, Saura, Borràs, Pellicer, Vidal, Miralles, Angeler, Ruyra, Pàmies, 
Oliver, Roca, Catalán, etc. Encara que, naturalment, no tots els cognoms antics són d'origen 
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català. També en tenim molts de castellans i d'aragonesos. Però és ben significatiu que, al comença
ment del segle XVI, alguns d'aquests semblen "contaminats" pel català: Barbastre, Albarrasin, 
Ferrandes, Sunches ... (vegeu el que es diu més endavant quan parlem del seseo). 

I una altra empremta que ens parla de l'antiga vitalitat de'l català, almenys en algunes zones de 
la regió, és el lèxic dialectal, encara avui farcit de catalanismes, a pesar de la creixent pressió del 
castellà normal. 

Encara se senten paraules com rujiar, embolicar, ansa, nano, largaria, suco, amanoso, mosto
so, telo, solaje, rampa, trenque, borradura i borrar, corean i corcar(se), pelufa, puncha, fangue, 
camota, minsa, melsa, barra, boria, rebuche, leja, caire, llampar, esclafar, llampo, enlestir, espol
sar, polsaguera, capuzar; noms de plantes com rogalicia, tápena, abercoque, jinjolero, tramusos, 
pésoles, bajoca, olivera, garrofero, baladre, boja, murta; d'aus comporputa, cucala, merla, blan
ca, cabernera, gavina; termes relacionats amb la mar i els seus habitants com tresmalle, grumeje, 
clanco, aladroque", grisa, mollera, lobarro i molts d'altres; els noms dels vents: maestral, tras
montana, lebeche, jaloque, etc. A més, tenim nombroses expressions que, malgrat usar-se en cas
tellà, són calcs que delaten fàcilment el seu origen català, com ara ¡la ma(d)re que lo va (a) parir! 

I naturalment, en els documents antics n'apareixen d'altres avui menys coneguts o ja oblidats 
com colla, carrerón, magacén, llena, aladre, graellas, perpalo, xexa, ginebro, maestre d'axa, 
ancoraje, illa, garbí, bol, toñina, bonítol, gaña, etc. 

No tots aquests termes són igual de purs en català, però es troben també a terres valencianes i 
degueren ésser introduïts per la mateixa gent i a la mateixa època15. 

Les raons d'un major arrelament del català a la costa murciana són fàcils d'entendre i ja s'hi 
ha al·ludit en la introducció: un aïllament relatiu i, de vegades, total respecte de les terres de l'inte
rior, motivat per les quasi contínues incursions d'enemics de diferents procedències (bandes se-
nyorials, granadins, catalans d'Oriola, barbarescs), la decadència demogràfica, amb el cessament 
gairebé total de la immigració i la concentració de l'escassa població rere els murs de Cartagena 
(1.000 habitants l'any 1375, 800 el 1381 i 500 el 1407), i, per altra banda, un contacte més o 
menys estret, però quasi permanent (fora dels períodes de guerra declarada) amb els ports valen
cians i balears i la seva gent marinera. 

Pel que fa a la resta de la Regió, sembla que des de ben aviat va quedar dividida en dues parts, 
una occidental sota l'influx de Lorca, on es va perdre abans el català (si és que hi va arrelar), i una 
altra oriental dins la qual aquesta llengua va romandre més de temps i on els seus vestigis són més 
nombrosos i estan més ben conservats. A la costa, l'únic lloc habitat fou Cartagena fins al segle 
XVIII i, quan en aquest segle, es poblà Águilas i El Puerto de Mazarrón, els dos pobles, sobretot 
el primer, van restar dins l'àrea d'influència de Lorca. Encara avui queden traces en el lèxic d'a
quella divisió i, a la marina, la podem apreciar en un grapat de mots d'origen català, usats a Carta
gena i desconeguts o inusuals a Águilas o, fins i tot, a El Puerto de Mazarrón: servar (C) /gober
nar (A), tresmalle (C) / trasmallo (A), porputa (C) / (a)bubilla (A), bajoca (C)/ habichuela tierna 
(A), rebuche (C) / rebusque (A), cabernera (C) / colorín (A,M), corcón (C) /' corcoma (A,M), agru-
za(d)era-abruza(d)era (C) /meje(d)or (A,M), polsaguera (C) /polvare(d)a (A,M), garrofero (C) / 
garrobo-garrobero (A,M), etc16. 

14. Aladroques és, a més, el malnom que els donen ais de Cartagena a la resta de la regió 
15. Per a més dades sobre aquestes i d'altres possibles restes de la influència medieval del català a Cartagena i a Murcia, 

vegeu GRANDAL LÓPEZ, A. "Historia lingüística. 
16. SEMPERE, J.A. Geografia lingüística del murciano con relación al substrato catalán, Múrcia, 1995, p. 242-248 
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TESTIMONIS DE LA POSSIBLE PERMANÈNCIA DEL CATALÀ EN ELS SEGLES XVI 
XVI 

Però si sembla fora de dubte el predomini lingüístic del català sobre el castellà a Cartagena, 
almenys durant algunes generacions després de la conquesta als musulmans, no tenim testimonis 
explícits sobre la possible permanència d'aquesta llengua més enllà del segle XIV. Malaurada
ment, com que es tractava d'una llengua que devia subsistir relegada a l'àmbit familiar i laboral, 
puix que tots els assumptes oficials es tractaven en castellà, no comptem amb les facilitats que ha 
tingut, per exemple, M. Abad per a estudiar el procés de canvi de llengua que es produirà a Oriola 
al segle XVII'7. A la capital del Baix Segura el català era aleshores la "llengua oficial" i va poder 
deixar empremtes documentals ben explícites fins al darrer moment de la seva existència com a 
llengua viva. 

Així doncs, per a tractar d'endevinar el com i el quan de l'extinció del català a Cartagena, ens 
haurem de servir d'alguns indicis escassos, insegurs i sempre indirectes. Es tracta d'"anomalies" 
registrades a la documentació del segle XVI, que es podrien explicar per la influència del seu 
substrat català encara actiu. 

Com que aquests dèbils testimonis es basen, llevat d'excepcions que veurem més endavant, en 
lapsus dels escrivans del Consell de Cartagena, ens apressarem a recordar que, per llei, els esmen
tats oficis estaven vedats als estrangers (és a dir, als no castellans) i reservats amb preferència als 
naturals, veïns i habitants del lloc en el qual havien d'exercir18. També cal recordar que aquests 
escrivans estudiaven al País, per la qual cosa les seves relliscades lingüístiques difícilment poden 
ésser imputables a procedència forastera. 

Al llarg del segle XV es produeix una recuperació econòmica i demogràfica de Cartagena, que 
es veu estimulada per la desaparició del regne moro de Granada, la unió de Castella i Aragó sota 
uns mateixos sobirans i la política expansionista de la Corona, entre d'altres factors. La població 
de la ciutat assolirà a les darreres dècades del segle els 1.200 habitants, és a dir, més del doble de 
la que tenia al principi. 

Sens dubte el fort creixement d'aquest acabament de segle fou fruit de la immigració, però 
desconeixem la procedència dels nous pobladors, encara que es pot suposar que devien venir en la 
seva majoria de la mateixa regió de Múrcia i les comarques limítrofs, mentre que els estrangers 
encara devien escassejar. Per tant, i suposant que la situació aleshores fos encara de qualque 
manera de bilingüisme, el castellà degué veure reforçada la seva posició per l'arribada d'aquests 
immigrants. 

Però tenim un indici que, almenys entre els pescadors i mariners, el català podia romandre 
encara amb la vitalitat suficient per a continuar donant noms costaners més enllà de Cartagena. 
Les aigües de Lorca i del cap de Gata gairebé no són visitades pels cristians fins que no es pro
dueix la caiguda de Granada en mans dels Reis Catòlics. Només aleshores els pescadors de Carta
gena -els únics organitzats de la costa de Múrcia- comencen a establir en aquella zona noves pes
queres i, presumiblement, bategen els accidents del terreny més importants, reproduint topònims 
catalans cartageners: Cala Redona, Calnegre, Calblanque19, el Roldan, els Escullos, etc. 

17. ABAD MERINO, M., El cambio de lengua en Orihuela. Estudio sociolingüístico-histórico del siglo XVII, Múrcia, 
1994 

18. CORRAL GARCÍA, E., El escribano de Concejo en la Corona de Castilla (siglos XI al XVII), Burgos, 1987, p.25 
19. GARCÍA ANTÓN. J. Estudios históricos sobre Águilas y su entorno, Múrcia, 1991, p.209 
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En el segle XVI el creixement de la població de Cartagena encara s'accelera més: 1.500 habi
tants l'any 1500, 2.500 el 1530, 4.500 el 1550, 7.000 el 1580 i més de 9.000 en acabar el segle. A 
més, ara, encara que sigui de manera aproximada i parcial, coneixem l'origen dels immigrants. I 
sembla que, entre un terç i la meitat eren estrangers (barbarescs, italians, francesos, portuguesos, 
etc), un 20% més o menys provenia de la mateixa regió de Múrcia i la resta procedia sobretot de la 
Mancha i, en menor mesura, d'Andalusia, País Valencià i d'altres parts20. 

Es a dir, que si, com sembla el més raonable, considerem la majoria dels murcians castellano-
parlants21, aquests darrers predominaven àmpliament sobre els immigrants d'altres llengües i 
degueren acabar per assimilar lingüísticament, no només aquests, sinó també els mateixos cartage-
ners que encara poguessin parlar català. 

Ja sabem, doncs, com el castellà desplaça el català de Cartagena i l'època en la qual pogué 
tenir lloc el procés de canvi lingüístic. Tractarem ara de concretar, en la mesura que es pugui, el 
moment que es pogué produir l'extinció definitiva de la llengua minoritària. 

Pel que fa a la toponímia, tal com es recull a la documentació del segle XVI, sembla com si els 
topònims catalans i pseudocatalans haguessin estat traduïts amb major freqüència al principi que 
no a finals de segle: Castil Tinoso i Punta el Gato, per exemple, només surten a la documentació 
més primerenca, i més endavant són invariablement transcrits com a Castil Tiñós i Punta del Gate. 
Però Calnegre alternarà fins a final de segle amb Cabo Negrete, i el Carmolí (puig situat a la vore
ra del Mar Menor), que a vegades és castellanitzat com el Carmolín, l'any 1590 és "traduït" per 
l'escrivà com el Carmolino11, seguint el model de molí = molino, veí- vecino, alacantí'= alicanti
no, etc. 

Un indici de l'extinció del català o, almenys, de la seva manca de vitalitat a mitjan segle XVI 
és la quasi total absència en la toponímia de l'interior del terme municipal, que havia quedat 
desert i fou colonitzat a partir d'aquestes dates. En el camp, els noms de lloc són d'origen mossà
rab, àrab i, sobretot, castellà, amb qualque possible excepció com laja esmentada de Moneada. 

Quant als cognoms de Cartagena d'origen català, fluctuen entre diferents formes de castellanit
zació, però amb tendència a adaptar-se cada vegada més al castellà: Osset surt unes vegades com a 
Osed i d'altres com a Ossete I Osete, que va acabar per predominar, mentre que Ardit, que apareix 
en alguna ocasió com a Ardite, adopta quasi sempre la forma Ardid. Es a dir, que van triomfar les 
varietats que significaven qualque cosa en castellà. Una cosa semblant passa amb Bevengut, que al 
final serà Bienvengud. En tot cas, els dubtes en la castellanització ortogràfica dels primers cog
noms, manifesten ben clarament que la pronunciació era encara Osset i Ardit (amb -t)23. 

20. TORRES SANCHEZ, R. Ciudad y población: el desarrollo demográfico de Cartagena durante la Edad Moderna, 
Cartagena (en premsa, vull agrair a l'autor haver-me'n permès la consulta) 

21. El més probable és que, llevat de les zones més conservadores i apartades de l'Horta de Murcia, les terres de l'interior 
de la regió es castellanitzassin abans que la costa; algunes àdhuc des del primer moment de la Conquesta. Però, fins que 
no tinguem un estudi detallat de la llengua de la ciutat de Múrcia als segles XV i XVI, caldrà anar amb compte, car topò
nims tan reveladors com El Coll del Odre, La Coveta, La Ceñeta (alternant amb ta Ceñuela) i, sobretot, Cab de Pals 
(Cabo de Palos), apareixen a la documentació murciana referida al Camp de Cartagena durant aquest segle XV (R. Poc-
klington, Datos para la reconstrucción de la toponímia del Campo de Cartagena en el siglo XV, inèdit: vull agrair a l'au
tor haver-me'n permès la consulta) 

22. Llibre de Comptes de Propios (en endavant C.P.) de 1589-90, foli 21v° 
23. Tal vegada el cas més espectacular de traducció de cognoms sigui el d'un Matías Alcina que apareix també com a 

Macián Encinas. També els noms de pila com Andreo (alternant amb Andrés). Andreva, Bertomeva, Denisa, Jaime, Bal-
dovín, Ferran o Guillamón, que duen encara en el segle XVI alguns veïns de vella nissaga cartagenera, evidencien el 
mateix influx català (GRANDAL LÓPEZ, A. "Historia lingüística..." 
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També abans del 1540 s'ha generalitzat la pronunciació de la c castellana com a s, fenomen 
que es produeix en l'àmbit de la regió de Múrcia, únicament a Cartagena i Mazarrón24. Ja a les 
actes capitulars de 1537 el trobem àmpliament difós: haser, pezos (3-7- 1537, foli 2v°), dehezas 
(13-8-1537), etc. I uns anys després tenim surujano25, çaçerdote26, dies e nueve, proviçion, poçito 
(= pósito), nesesarias, defença, haser, disen, veses, conçervar21..., sicuenta i nueve, aserca dello, 
hozado (= osado), sien asotes, presisos2*, etc. 

Exemples més antics, però menys segurs, els proporciona un padró que es va fer cap al 1500 
(C.79, E.28), un dels pocs documents dels primers vint anys del segle que s'han conservat. En 
aquest padró trobem una hesitació constant a l'escriptura dels cognoms que acaben en -ζ o -s, i, 
així, tenim Roiz i Ruis, Méndez i Mendes, Perez (però Peres en altre document de 1520: C.79, 
E.34, foli 3r°), Lopez i Ferrandes, Mínguez i Sanches, Gomez i Martines i, fins i tot, Borraz i 
Ros. Tenim a més Albarrasin (foli 2v°), Ezpin (només una vegada: foli 2r°, normalment Espin), 
Lasaro (foli 19r° i 25r°), dosientos i tresientos (passim), però quatroçientos (foli 21v°), seysçientos 
(foli 22r°) i setecientos (foli 22r°). En altre document d'aquestes mateixes dates (C.79, E.31), tro
bem dies e seys (foli 13r°), dies e nueve (foli 14v°), però diez e ocho (foli 10v°), alguasil (foli 
16r°), Juan Dias i alternen tresientos (foli 14r°) amb trezientos (foli 10r°). Però aquesta vacil·lació 
està justificada, almenys parcialment, pel costum encara viu en aquells anys, de fer servir el signe 
& tant en lloc de s com de z-

Sens dubte aquesta pronunciació a Cartagena pot ésser un fenomen espontani, paral·lel al que 
hi havia a Andalusia. Però també hi ha la possibilitat que estigués en relació amb el substrat lin
güístic català29, reforçat en aquest cas pels hàbits de pronunciació de la majoria dels immigrants 
(estrangers, andalusos, catalanoparlants), que devien tenir dificultats per a distingir s i ζ de la 
manera castellana. 

Precisament el cartagener Gaspar Dávila, en el seu Compendio de la Ortografia Castellana 
(Madrid, 1631), atribueix aquest fenomen fonètic dels seus paisans a "vecindad de Valencia", a 
pesar que acaba d'esmentar els sevillans com a principals practicants d'aquest "vici"30. 

Vegem ara algunes anomalies i formes que criden l'atenció, extretes de diferents documents. 
La major part són, com ja s'ha dit, documents de tipus oficial i estan redactats per escrivans, però, 
a partir dels anys setanta, comptem a més amb les peticions dirigides al Consell per veïns de Car-

24. La s cartagenera s'articula d'una manera intermèdia entre la predorsal andalusa i l'apical castellana i catalana, i s'acosta 
més a una o altra articulació segons els parlants i les zones. L'actual situació de decadència en què es troba el seseo, cada 
vegada més arraconat i substituït per una distinció entre (z) u (s) castellanes normals, fa difícil precisar avui els matisos 
de la Í tradicional cartagenera. Quant a aquest fenomen a Mazarrón, és curiós que afecti l'interior del terme minicipal i no 
la costa limítrof amb Cartagena (es fa al poble de Mazarrón, però no al Puerto) 

25. C.P. 1558-59 
26. A.C. 26-2-1559 
27. Ordenances del Pòsit (1560), C. 112, E.29 
28. A.C. 11-1-1561 
29. Com se sap, aquest mateix fenomen en català és d'època medieval i, per tant, molt anterior a l'andalús. Aparentment el 

seseo sorgeix a Cartagena en uns moments que el català hem suposat que devia estar quasi extingit a la ciutat, però també 
és cert que hi ha molt poca documentació, com hem dit, a la primera meitat del segle XVI i podria haver deixat empren
tes en documents que no s'han conservat. Per altra part, no deixa de cridar l'atenció la semblança amb el cas d'Oriola, 
però en aquesta ciutat, el fenomen surt en els textos castellans abans que s'extingeixi el català, per la qual cosa és normal 
relacionar-ho amb aquest idioma 

30. "Vicio es notable usar de la s por la c cedilla, y costumbre de los Sevillanos; aunque también en Cartagena mi patria he 
conocido a muchos este defecto, quizá por vecindad de Valencia, donde está muy introducido". Esmentat per COLAO, 
A„ Cartagena en los siglos XVI y XVII, Múrcia, 1982, p.257 
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tagena. Aquests textos són molt més interessants per al que aquí ens ocupa, ja que, encara que en 
la seva gran majoria han estat redactats també per escrivans o per gent culta, per a ells mateixos o 
per encàrrec dels interessats menys familiaritzats amb les lletres (inclosos els forasters que no 
dominen el castellà), uns quants els han escrit persones que quasi no saben escriure. I ho fan tal 
com pronuncien, sense cap prejudici ortogràfic i usant les expressions a què estan acostumats, i 
això malgrat les rígides fórmules obligades en aquests tipus de documents. 

A l'esmentat padró de veïns de 1500, podem llegir, al foli 19r°, vn cafis, i unes ratlles més avall, 
medio cahíz. Sembla que podríem atribuir aquesta alternancia a la mà d'un redactor que pensa en 
català i escriu en castellà i, per la pressa o el cansament (es tracta d'una monòtona llista de centenars 
de noms i xifres), en un moment determinat, li surt una expressió en la seva llengua materna. Tan
mateix, en aquest document alternen capritxosament l a / i la h, així com, de vegades, la s i la c, per 
la qual cosa no podem admetre aquesta dada com una prova definitiva de bilingüisme. 

Al 1512 (C.79, E.35), l'ofici de timoner apareix, com era d'esperar en data tan antiga, com a 
tymonero (foli 2r°), i, a partir d'un cert moment (foli 2v°), trobem tymoner, però mai timonel. 

Les Ordenances de la Pesquera31, fetes a Cartagena durant diferents anys, proporcionen algu
nes d'aquestes formes inesperades, però per desgràcia, la còpia que es conserva fou redactada a 
Madrid l'any 1566, per això l'escrivà va transcriure malament moltes vegades, tant la toponímia 
com els noms del peix i la terminologia marinera. Malgrat tot, surten expressions que difícilment 
poden atribuir-se a un madrileny, i que s'ha de suposar que eren a l'original. Per exemple: "vieren 
(^vinieren) al Azoya o ad Escombrera", "de allí endentro", "bentura de pex", "tercera y quatrena" 
(després d'haver escrit "quarta y quinta"). 

En el llibre de comptes de l'hospital de Santa Ana, surt escrita, com era d'esperar, la paraula 
fruta, però en una ocasió a l'escrivà se li va escapar fruyta32. 

D'altres casos no són clars i es poden atribuir a diferents causes, com un dimiércoles que apa
reix després d'haver-se escrit miércoles normalment33 (pot ésser un arcaisme o un creuament entre 
dimecres i miércoles) o un novanta3* en lloc de noventa, que deu ésser una simple errada, però 
també podria ésser un altre creuament entre noranta i noventa. 

També podem esmentar possibles ultracorreccions, com un "para si auía fustas"35, en lloc de 
por si había ..., i, sobretot, el "capitán de la cuesta"36 que apareix a les eleccions de 1557, en lloc 
del "capitán de la costa" dels altres anys. 

Més fructífer, com dèiem, resulta l'examen de les peticions al Consell. Hi podem trobar nom
broses expressions i trets fonètics sospitosos. Quant a possibles ultracorreccions, tenim, per exem
ple, lena (aliena)31, luvia, lobiendo o luebe, explicables en gent que pronuncias lluna o llengua i 
escrivís luna i lengua313. Pel que fa a d'altres aspectes, he seleccionat tres peticions especialment 
significatives, que es reprodueixen i es comenten tot seguit: 

31.C.91.E.4 
32. C.83, E.3 (1-7-1573). Escriure fruita vora. fruta té un significat molt més gran que escriure sempre pesóles, per exem

ple, (com passa en aquest text) puix que implica uns hàbits fonètics aliens al castellà i, per tant, sembla evidenciar una 
mà bilingüe (comp, el pas de boira > boria per tal d'evitar un so inexistent en castellà) 

33. A.C. 14-1-1559 
34. C.P. 1573-74 (foli 223r°) 
35. C.P. 1559-60 
36. A.C. 1557 (foli 72r°) 
37. C.155, E.6 (foli 15), vers el 1580 
38. Per descomptat que no es tracta d'una forma imperfecta de reproduir el so palatal, ja que en el mateix text qui apareix 

lena, hi ha muelle i artilleria (C.155, E.28, vers el 1577) 
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"Andrés Martínez Aguado, vesino desta siudat, besa las manos de Va Sa y digo que tengo vna 
casa tapiada fuera de la Puerta de Mursia, y tengo nesesidat para cobriria de sinqüenta maderos y 
dos jasenetas, y soy onbre pobre, que no tengo de otro cabo a donde remediar. Suplico a Va Sa me 
aga tanta mersé que me dé lisensia que la pueda cortar, y en ello resibiré bien y mersé" 

Signa el mateix Andrés Martínez39 

"Ginés Cerano (=Serrano), v° desta ciudat... digo que tengo neçecidat de cobrir un qiierpo de 
casa, y para ello tengo nececidat de treyta (sic) aces (=haces) de carizo (=carrizo). Soplyco a Va Sa 

me los dege cortar, y en ello resebiré gran mersé" 
Signa el mateix Ginés Serrano40 

"Juan Canxes (=Sánchez) y Alonso Rodenas, arays (=arrais=arraeces), v°s desta siudat... digo 
que tengo nesesidat de cortar veyte (sic) madilles (?) y quatro bigas para aserar (=aserrar), para 
nuesas barcas. Suplicamos a Va Sa nos mande dar lisensia y en elo (sic) resibíremos gran mersé. Y 
la cortaremos alia (sic) parte de Poniente" 

Escrita per Miguel Alegre (pórtala de l'Ajuntament) a prec de Juan Sánchez i Alonso Rodenas, 
arraixos de la Pesquera41. 

Com es pot veure, a més del fenomen de pronunciació de la c castellana com a s, tenim ensor-
diment de -d, la qual cosa podria considerar-se un traç d'arcaisme extraordinari, si no fos per la 
presència de mersé, que apunta directament al català. Aquest testimoni confirma el que més amunt 
ens oferien els cognoms Osset i Ardit. 

També la manca de h a paraules a les quals es devia pronunciar, podria atribuir-se a influència 
catalana, ja que aquest idioma no té el so [h], encara que conservi el signe ortogràfic. Ens consta 
que aquesta h, encara que amb tendència a desaparèixer, encara es pronunciava en el castellà de 
Cartagena, almenys en algunes paraules, ja que va arribar a temps de confondre's amb el so [x], 
quan aquest va aparèixer en el segle XVII (per exemple: els actuals jocicar, jardares, sabijondo, 
jopo, La Aljorra, foren abans hocicar, haldares, sabihondo, hopo, La Alhorra). Queda, per tant, el 
dubte si aquests textos són en excés innovadors quant a l'eliminació de la Λ o acusen en aquest tret 
els hàbits de pronunciació dels cartageners més afectats pel substrat català. 

A més, és digne de destacar el terme jaseneta (<cat. jàssena), més que per la utilització del 
vocable en si, que és encara d'ús corrent a Cartagena i ha passat al vocabulari comú de l'arquitec
tura, per la utilització del diminutiu -eta, que com s'ha dit abans, mai ha estat normal en el castellà 
local. Així mateix crida l'atenció l'us à'arreas per arráez, puix que són els mateixos pescadors els 
qui parlen, i utilitzen una forma més propera a la catalana arraix. 

CONCLUSIÓ 

Una per una, les dades aportades poc o res proven, però totes plegades fonamenten algunes 
conjectures. Segons el que hem vist, sembla més que probable que el català va arrelar a Cartagena 
en el segle XIII i es va parlar a la ciutat durant aquesta centúria i la següent. I també sembla raona
ble fixar l'inici de la seva decadència a la segona meitat del segle XV, època en la qual se'n podria 
haver restringit l'ús als ambients més conservadors, com ara el dels pescadors. 

39. C.252, E.10 (foli 63) del 1581. Els textos s'han accentuat i puntuat per a facilitar la seva comprensió 
40. C 155, E.6 (foli 1) de 1580 o 1581 
41. C.152, E.10 (foli 167) de 1581 
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Quant a la seva extinció, només podem aventurar la hipòtesi que el català pogué sobreviure 
fins als primers decennis del segle XVI, ja que en els darrers anys d'aquest segle encara n'eren 
clarament perceptibles les empremtes en la parla castellana de molts d'habitants de Cartagena. I 
encara que no va poder assimilar l'afluència d'immigrants que van arribar a la ciutat durant aques
ta època, fa la impressió que, durant tota la centúria, els cartageners més castissos mantingueren, 
almenys, el record de la seva antiga llengua i, en molts de casos, un coneixement passiu d'aquesta 
més o menys complet. 

Per això, tal vegada ho pagui esmentar el fet que mai surt a la documentació del segle XVI (i sí 
almenys en un cas a la del XVII42), la menor al·lusió a la necessitat de traduir alguns dels textos 
escrits en català que rebia el Consell, que no eren pocs, si tenim en compte que més de la meitat 
de les nombroses lletres d'avís4^ que arribaven a la ciutat, procedien del Regne de València per via 
de Guardamar i estaven, almenys en part, redactades en aquesta llengua. 

NOMS CATALANS AL TERME MUNICIPAL DE CARTAGENA I RODALIA 

Els noms es transcriuen talment com apareixen en els textos més antics que s'han pogut trobar, 
i tot seguit apareix l'ètim del qual pensam que procedeix. 

1. El Rihuete < El Riuet 
2. Illa Plana 
3. Cabo Falcón < Cap Falcó 
4. El Bolete < El Bolet 
5. Isla de los Colomos o de las Palomas < Illa dels Coloms 
6. Cab Roche < Cap Roig 
7. La Plajola (La Parajola) < La Platjola 
8. Punta del Gate < Punta del Gat 
9. LaCoveta 
10. Calnegre < Cap Negre 
11. El Gorguel < El Gorguell 
12. El Refálete / El Rafalete < El Rafalet 
13. Calnegre / Cabo Negrete < Cap Negre / Cap Negret 
14. Calblanque < Cap Blanc 
15.CalaRe(d)ona 
16. Los Punchosos < Els Punxosos 
17. Calnegre < Cap Negre 
18. Illa Grosa < Illa Grossa 
19. El Farallón < El Faralló 
20. El Estació < L'Estació 

42. C.18, E.21. Es tracta d'una traducció oficial d'un article dels Furs de València sol·licitada per l'alcalde mayor de Carta
gena al jutge d'Alacant, a petició d'un particular, per la qual cosa tampoc no és gaire significatiu del nivell de comprensió 
del català a Cartagena en aquells anys, atès que desconeixem el tràmit que va motivar la traducció. 

43. Les lletres d'avís eren sovint avisos de vaixells enemics i passaven de port a port arreu de la costa. A cada port, les 
autoritats anotaven l'hora d'arribada i una ordre perquè seguís endavant. Vegeu per exemple: "...dijous primer dia de 
nouembre MDLXXVI, arribà la present letra de abís a la present (?) ciutat de Alacant. Passe hauant sots les penes aposa-
des per Sa majestat... Allegó el presente aviso a este castillo de Santa Polla oy jueves a las onçe oras de la noche, prime
ro de novienbre. Fue despediado (sic) a la misma ora..." (C.81, E.8). També s'han conservat a l'Arxiu Municipal, escrits 
en català, un informe dels metges d'Alacant (C.81, E.9) i una carta de la ciutat de Tarragona de 1587 (C.182, E.10) 
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21. Cala Mejana < Cala Mitjana 
22. Los Punchosos < Els Punxosos 
23. Los Escullos < Els Esculls 
24. Monte Miral < Puig Mirall 
25. El Avenque < L'Avenc 
26. La Voltada 
27. La Porpud < La Putput 
28. Cabeço Roche < Puig Roig 
29. Cabeço Beaça 
30. Cabeço Beaçeta 
31. La Rabereta 
32. Los Antigones < Els Antigons 
33. El Raval 
34. La Serreta 
35. El Molinete < El Molinet 
36. L'Acequieta < La Sequieta 
37. La Fontaneta 
38. El Poyo de Roldan 
39. El Plan 
40. Moneada < Montcada 
41. La Rojeta 
42. El Margallón < El Margalló 
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QUADERNS DE (SEGLES XIV-XVI) 
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Revista d'estudis comarcals Màr i us Bevia 
del sud de! País Valencià Arquitecte 

pàgs. 117-129 

Aquesta recollida toponímica és el fruit d'anys d'investigació sobre el desenvolupament urbà i 
arquitectònic de la ciutat d'Alacant, en la qual, tot i que no hi era l'objectiu principal dels estudis, 
els noms dels espais i dels edificis anaven ubicant-se, complementant i dotant d'un altre nivell de 
coneixement la recerca. 

La relació toponímica que segueix comença cronològicament amb la presa d'Alacant per 
Jaume II, moment de nova formació de la ciutat, fins la consolidació com a entitat urbana en el 
segle XVI. I el fem en homenatge a la figura de Jaume II, l'actuació més significativa del qual, 
en el centenari que ens ocupa, és d'haver incorporat definitivament Alacant al regne de València i, 
per tant, a la cultura i la forma de ser dels valencians. 

L'àmbit en el qual s'inscriu aquesta recollida és el del perímetre urbà en evolució i el seu vol
tant més immediat, sense entrar en la totalitat del municipi històric, per exemple l'horta, que 
forma una part inseparable de la ciutat, de la seua història i del seu desenvolupament urbà, però ho 
deixem per a un pròxim estudi. 

Ja a primera vista, aquesta relació de topònims ens mostra una total valencianització d'Ala
cant, sense que apareguen, pràcticament, topònims prevalencians, tret de mitja dotzena de noms 
d'origen llatí, àrab i castellà. 

Bona part d'aquests topònims històrics, amb el pas del temps, han anat minvant a causa de la 
desaparició dels edificis o espais que donaven lloc al nom i a la persistent i planificada castellanit
zació, de la qual en són bona mostra la Reial Ordre de 24 de febrer de 1960, que obligava a substi
tuir els noms de vies urbanes en valencià per noms en castellà, o les ordres que en el segle XVIII 
eixien de les autoritats eclesiàstiques: "mando desde ahora en adelante se extiendan los motes en 
Idioma Castellanof...] con apercibimiento de que, por cada mote que se hallase escrito en Valen
ciano, será multado el Cura o Teniente que lo hubiera escrito, en una libra de esta Moneda para el 
gasto de Cera del Altar de SSmo. Sacramento." (APSN, V, 29, f. 209). 
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ALACANT, vila i ciutat. Nom derivat del seu primitiu nom romà Lucentum / L.Q.N.T / Al-
Laquant / Alacant. 1296, "E en lo primer lloc on ell venc del regne de Múrcia fo Alacant, e 

combaté la vila e la pres; e puis muntà al castell, qui és dels bells castells del món" (M,V, 27). 

ALACANT, raval d'. Àrea urbana corresponent a la primera implantació cristiana, amb 
carrers de traçat ortogonal i al seu centre l'església de Sant Nicolau. També era conegut aquest 
raval com la Vila Nova. 1297 "aquelles tres obradores meus qs. tenen ab les Is. cases mies en què 
yo stich que són en lo raval d'Alacant, ço és saber, los dos al costat dues la sglésia de Sent Nico
lau et terç costat u és lo mur del dit raval" (MM, 54, pàg. 58). 

ALBACAR XIC. Recinte emmurallat del castell comprés entre l'Albacar Vell i l'alcassaba. 
1467, "fer les obres següens en lo Albacar Chich del castell de la dita vila" (ARV, ms. núm. 
9.252). 

ALBACAR VELL. Recinte emmurallat del castell, que ocupa la major part de la superfície de 
la fortalesa. 1545, "qu'es faça un peu a la torre de Sant Jordi a la part de l'Albacar Vell ab son 
cantó de pedra picada " (ACA, CA, vol. 163). 

ALBUFERETA, I'. Partida que rep aquest nom per l'existència d'una petita albufera fins a 
principis del segle XX, en què va ser dessecada. A ambdós costats d'aquesta es troben les restes de 
les poblacions ibera i iberoromana, origen de la ciutat d'Alacant. La platja de l'Albufereta conser
va viu aquest topònim. 1510, "ninguna persona privada o stranya no puixa amerar lli, cànem ni 
altre splet en l'Albufera de dita ciutat a prop de les heretats de Gaspar Bernat e d'en Antoni Merita 
i d'en Bernat Joan" (MM, 51, pàg. 52). 

ALCAID, carrer de 1'. Carrer de la Vila Nova que apareix en la relació de l'impost del mora-
batí, amb el nom d'aquest funcionari encarregat de governar el castell. Sense localitzar la seua 
ubicació. 1572, "Alacant. Stament Real [...] carrer de l'Alcayt" (ARV, ms. núm. 10.893). 

ALFORÍ DE LA SAL, 1'. Magatzem construït el 1591 per a deposit de les càrregues de sal 
provinents de les salines de la Mata, conegut també amb el nom de Casa del Rei. El seu solar està 
ocupat actualment per l'edifici de Correus, a la plaça de Gabriel Miró, abans plaça de les Barques, 
ja que s'hi podia arribar navegant. 

AMPOLLA, torrelló de P. Edificació militar construïda en la segona meitat del segle XVI, 
que rep aquest nom per la seua semblança a aqueix envàs de vidre. Es troba encara dempeus, 
davall l'ermita de la Santa Creu. 

ÀNGEL, font de 1'. Font urbana situada a la plaça Major, construïda en el darrer quart del 
segle XVI. Rep aquest nom per l'existència d'un pedestal a sobre del qual hi havia un àngel que 
sostenia amb les dues mans un escut amb les armes reials. 

ANGELS, carrer dels. Carrer de la Vila Nova que apareix en la relació de l'impost del mora-
batí. Actualment, aquest carrer rep el nom de Miquel Soler. 1572,"Alacant. Stament Real [...] 
carrer dels Àngels" (ARV, ms. núm. 10.893) 
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ANTIGONS, partida dels. Lloc que ocupen actualment els barris de Sèneca-Autobusos i de 
Benalua. Rebia aquest nom per l'existència de restes d'edificacions d'època romana. Aquest 
mateix topònim està documentat en les rodalies de Cambrils; al SE de l'illa de Mallorca, els Anti
gors, i amb aquest mateix nom era coneguda la zona del teatre romà de Sagunt. 

BASSETA, la. Bassa que era utilitzada com a llavador, alimentada per un aquifer natural que 
hi ha a l'actual carrer Mañero Molla. La ciutat la tenia encerclada per a salvaguardar l'honestedat 
de les dones que hi anaven a fer la bugada. 

BATALLA, torre i porta de la. Element defensiu del castell, porta de l'Albacar Vell, per on 
va entrar Jaume II, segons el bell relat que en fa Muntaner a la seua Crònica. 1366, "Done al dit 
Domingo Ferrer per adob de un pany e fer-hi clau nova a la porta de la torre de la Batalla del dit 
castell, 3 s[ous]" (FM, 88, pàg. 68). 

BAVER, platja del. Lloc per a fondejar i platja que ocupa, aproximadament, l'actual passeig 
de Canalejas. Aquest nom és possible que derive de la paraula bau ('estructura de fusta que forma 
part de la carcassa de les embarcacions') i, per tant, baver seria un lloc on es construïen embarca
cions, com ja va senyalar Daniel Climent. 1372, "alguna persona les mercaderies no gosés descar
regar en la dita ribera del Baver sinó solament en la ribera que és devant lo portal apellat de la 
Mar" (RL, pàg. 164). 

BENACANTIL, el. Tossal on radicava la primitiva vila i castell d'Alacant, prové de la vulga
rització del seu nom romà Penna Lacanti, segons Roc Chabàs. 

BONHIVERN, barranc de. Rambla que ocupa actualment la carretera de València des dels 
Jesuïtes a l'escalèxtrix del Coco. El barranc rebia aquest nom perquè fitava amb les propietats de 
la família Bonhivern, un dels primers pobladors de la vila. 

CALA, la. Cala que avui és coneguda amb el nom de platja de Γ Albufereta, ubicada en la parti
da del mateix nom. 1552, "hem més, ordena que ningún traginer no puxen carregar peix en lo 
Garrofer, ni en la platja [esquinçat], ni en la Cala, ni en altres qualsevol peixqueres" (CC, pàg. 157). 

CAMPANETA, torre de la. Element defensiu de l'alcassaba del castell d'Alacant. 1467, " e 
de la dita torre e vogi de aquella tro al cantó que en la via de ponent de la torre de la Campaneta 
sia feta una barrera" (ARV, ms. núm. 9.252). 

CANÍCIA, barranc de la. Lloc que ocupa actualment la rambla de Méndez Núñez. En les 
seues proximitats (l'actual Arxiu Històric Municipal) s'ha descobert un cementeri baixromà i per 
això el nom d'aquest barranc. El topònim canícia significa en àrab 'església o lloc sagrat cristià', 
com va estudiar en el seu dia Sanchis Guarner. 

CANYAR, torre del. Element defensiu situat a l'albacar del castell d'Alacant. 1402 "turri 
vocata del Canyar" (MM, 53b, pàg. 21). 

CAP CERVER, torre del. Nom amb què també es coneix la torre Cerver o Cervera. 
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CASTELL, porta del. Accés a l'alcassaba del castell, que identifiquem amb la que en altres 
documents apareix com la del Través. 1366, "Item, done an Domingo Fferrer, manyà, vehín de 
Alcoy, per preu de un pany e un cadenat, que de aquell fon comprat a obs de la porta del castell de 
Alaquant, 12 s[ous]" (FM, 88, pàg. 68). 

CERVERA, torre. Element defensiu situat en el mur de PAlbacar Xic i d'on comença la 
muralla que tanca la vila. 1378, " en reparació de les torres apel·lades del Sotsalc[a]yt e de Cerve
ra del castell d'Alacant" (FM, 88, pàg. 75). 

CIUTAT, plaça de la. Espai urbà situat enfront de la Sala de la Ciudad, actualment plaça de la 
Santa Faç. S'ha d'identificar amb la plaça de la Llotja i, en documentació posterior, amb la plaça 
de la Fruita. 1552,"que aquest no puxen vendre dita lenya en la plaça de la present Ciutat, ni en 
los carrer Major, sinó que hajen de anar a vendre a la plaça de la Mar" (CC, 89, pàg. 160). 

COCO, platja del. Lloc on es troben el barranc de Bonhivern amb la mar, on es formava una 
cadolla o bassal amb aigües que provenien de la mar o del mateix barranc. Hi ha aquest mateix 
topònim a la Vila Joiosa, la caleta del Coco. 

COLOMER, torre del. Element defensiu situat en el mur frontal de l'Albacar Xic. 1467," y a 
la torre del Colomer se faça un alambor" (ARV, MR, 9.252). 

DELME, carrer del. Carrer de la Vila Nova que apareix en la relació de Γ impost del moraba-
tí. El nom fa referència a l'impost de la dècima part dels fruits destinat al manteniment dels cler
gues i dels edificis religiosos. Actualment, aquest carrer rep el nom de Verge de Betlem. 1572, 
"Alacant. Stament Real[...] carrer del Delme" (ARV, MR núm 10.893). 

DUANA, casa de la. Edifici construït el 1536 al costat de la nova porta de la Mar, per recaptar 
el dret de duana i on van ser depositades les taules dels drets reials i de Γ impost de la cisa. 

ELX, porta d'. Accés en la muralla medieval de la vila que comunicava aquesta amb Elx i 
Múrcia i es perllongava en l'interior a través del carrer Major. 1510, "Lo número dels habitadors 
e vehïns de la ciutat de Alacant stans dins los murs y ravals de aquellaf... ]lo raval de la porta de 
Elig" (ARV, RL, núm. 514) 

ERETA, I'. Espai pla situat en el vessant sud del Benacantil, protegit per la primitiva muralla 
islàmica. 1564, "y los dos tersos per a la obra del menestir de la hereta del castell de aquella" 
(CC, 89, pàg. 194). Aquest monestir és l'ermita de Sant Roc, construïda el 1559 al peu de l'Ereta. 

ESCALA, porto de 1'. Accés a l'alcassaba del castell d'Alacant que es va construir cap a la 
meitat del segle XVI, en substitució del sistema d' accessos medieval de la porta de Sant Jordi, del 
Castell o Través i del Cencerro. 1557, "la porta Nova del dit castell del cap de la dita Escala" 
(AMA, Arm. 2, Llibre 53). 

ESPARTAR, partida de 1'. Partida en les immediacions de la ciutat que conserva en l'actuali
tat el mateix nom. 1428, "en 19 de setbre. que es redifíque el azut del Espartal" (AJ, 66, pàg. 125). 
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ESPERÓ, torre de 1'. Peça defensiva de la muralla medieval de la vila construïda abans de 
1376, al costat del portal Nou. Va ser enderrocada en el segle XVI en construir-se el torrelló de 
Sant Sebastià. Tenia aqueix nom perquè s'elevava en un penyal que entrava en la mar amb aquesta 
forma anatòmica. En aquest lloc avui està edificada la Biblioteca Pública del passeig de Ramiro. 

FERRISSA, porta. Accés al castell medieval, pressumiblement, un altre nom amb el qual era 
coneguda la porta de Sant Jordi. 1385, "ítem, done an Gil e an Rodrigo, mestres de vila, les quals 
costaren de fer les portes de la casa de la pressó del dit castell e de les portes ferriçes e migana, 
entre affardo e clavó de les pollegueres e cèrcols de ferrer. 32 s[ous]." (FM, 88, pàg. 99). 

FERRISSA, porta. Accés principal a la medina musulmana, la Vila Vella, que se situava en la 
confluència dels actuals carrer Major i de la Vila Vella, on encara hi ha en les cases veïnes una 
bona part deies seues restes. Fins la demolició parcial el 1860 conservava l'arc de ferradura i una 
inscripció amb caràcters aràbics. 

FONDO ROENES, partida del. Partida agrícola situada en les immediacions de la Goteta i el 
barranc de Bonhivern. Aquest topònim es conserva en l'actualitat com a nom d'un carrer. 

FONT DEL BATLE, la. Naixement d'aigua situat, antigament, per la meitat de l'actual avin
guda de l'Estació, pròxima al palau de la Diputació; també era coneguda com el Xorret. Segons la 
tradició, aquesta font, que també abastia l'horta de la Sueca, va ser reblida pels musulmans amb 
una pedra de molí en abandonar la vila arran de la conquista cristiana. Rebia aquest nom per ser 
propietat del batle local. 

FONT NOVA, la. Font pública construïda en el segle XVI en substitució de la Font Vella. 
Estava situada entre els convents de Sant Agustí i del Carme. 

FONT SANTA, la. Naixement que subministrava agua a l'horta de Sueca i a la ciutat d'Ala
cant des dels primers dies de la conquista, situada en la partida de Valladolid i Cabanes. Era cone
guda també com a font del Través o de la Caseta Blanca. 1483, "la qual és fins en sexanta tafu-
lles de vinyes e terres, poch més o menys, ab XXIIII aljubs de aygua de la Font Sancta" (HM, 96, 
pàg. 54). 

FONT DE SANT NICOLAU, carrer de la. Carrer de la Vila Nova que apareix en la relació 
de l'impost del morabatí. És el mateix que el carrer de l'Hospital. Actualment, aquest carrer té el 
nom de Sant Nicolau. 1572, "Alacant. Stament Real [...] carrer de la font de Sant Nicolau" 
(ARV, ms. núm. 10.893). 

FONT VELLA, la font. Font pública situada a la Vila Nova d'Alacant que s'abastia amb 
aigua de la Goteta. Estava situada en l'antic carrer de la Fontanella, enfront del convent dels Jesuï
tes, avui de les Monges de la Sang. 

FONTANELLA, carrer de la. Carrer de la Vila Nova que apareix en la relació de l'impost 
del morabatí. En l'actualitat aquest carrer porta el nom de Sant Agustí. 1572, "Alacant. Stament 
Real [...] carrer de la Fontanella" (ARV, ms. núm. 10.893). 
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GARBINET, el. Partida i tossalets que reben aquest nom por la seua situació geogràfica, al 
sudoest de l'horta d'Alacant o d'Alcodra. 

GOTETA, la. Naixement d'aigua situada en el paratge del mateix nom actualment, que abas-
tia d'aigua l'antiga vila a través de les fonts de Santa Maria i Vella. Actualment, encara brolla i 
abasteix la piscina d'una urbanització particular construïda al costat del naixement. 

HOMENATGE, torre de P. Element defensiu principal de l'alcassaba del castell. 1467, "e 
tant com té l'enfront de la torre de l'homenatge, ço és, del cantó de levant de la dita torre sia feta 
huna barrera e antepit en murons " (ARV, ms. núm. 9.252). 

HOSPITAL, torre de 1'. Element defensiu de l'alcassaba del castell, on es feien les funcions 
hospitalàries. 1557, "es faça des del cap de la penyeta que stà baixa, al cap de la penyeta sobre la 
qual stà la torre del spital" (AMA, Arm. 2, Llib. 53). 

HOSPITAL DE SANT JOAN. Primer hospital de la vila d'Alacant fundat per Bernat Gomis, 
mercader de nació catalana, ocupava el carrer Montengon i cases veïnes. 1333, "man y ordén que 
de aquelles cases megües que obren portal vers de lo simenteri de Sant Nicolau de Alacant [...] en 
la qual casa sian acullits, constituïts, provehïts pobres malats de Jesucrist" (BE, pàg. 175). 

HORTA, porta de 1'. Accés nord de la ciutat situat en la muralla medieval, que comunicava 
aquesta amb l'horta de Sueca. 1539, "ítem, més avant ordenen los magnífich justícia, jurats e mus-
taçaft que ninguna persona no gose posar los carros e cherions en la plaça de la porta de l'Orta, 
ni junt a l'abeurador" (CC, 89, pàg. 166). 

LLOTJA, la. Edifici públic i representatiu d'Alacant, destinat a ser el centre de l'activitat 
comercial de la vila. Va ser construït en el segle XV, durant el regnat d'Alfons el Magnànim. Tenia 
un front porticat i dues plantes d'altura. En l'última planta hi havia el rellotge que marcava el 
ritme de la població. En l'escala d'accés hi havia els escuts del regne i del monarca. Va ser ender
rocada en el segle passat. 1430, "Justícia, Jacmot Despuig, cavaller; jurats: Bernat Martí y Jacmot 
Torró. En 28 de Setbre. Mustaçaf, Fransesch Pasqual. En 27 de Maig se acabà la Llonja, y es 
començà en 7 de agost de 1427 y costà 652 L, 4 & 6" (AJ, 66, pàg. 125). 

LLOTJA, plaça de la. Espai públic situat davant de la Llotja i de la Casa del Consell, es 
coneixia, també, com a plaça de la Fruita. Actualment porta el nom de plaça de la Santa Faç. 
1532, "ni altra qualsevol persona per a vendre per la ciutat, ni per la plasa de la Mar, ni per lo 
moll, de nit ni de dia, sino que si volen vendre lo pa lo hajen a vendre en los porches de la plasa 
de la lonja" (CC, 89, pàg. 172). 

MAJOR, carrer. Via principal de la vila i ciutat fins al segle XX, que començava a la porta 
Ferrissa i acabava al portal d'Elx. Encara es conserva el nom en el mateix carrer. 1552, "ítem, fon 
ordenat que ninguna persona, axí home com dona, gran o chica, no gose lansar aygua bruta, ni 
clara en lo carrer Major, ni en ningún altre loch, ni nengunes mundícies, ans agranar son enfront, 
aquell cada disapte, vespra de festa, en pena de cinch sous per cascuna vegada." (CC, 89, pàg. 
162). 
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MAJOR, Plaça. Espai públic format en la primera meitat del segle XVI, en eixamplar les 
muralles cap a la mar, situat en la que, aleshores, era la part de darrere de la Casa del Consell. 
Avui és la plaça de l'Ajuntament. 1558, "Retulit Pedro Carrillo, misatje e trompeta, ell en lo dia de 
huy per provisió e manament del magnífich Hyeroni Vallebrera, donzell, mustaçaf de dita ciutat de 
Alacant, haver preconizat e publicat, ab veu alta e inteligible e voce tube, los damunt dits e prein-
serts capítols en la predita ciutat de Alacant en la plasa Major de aquella, a hon semblants crides 
se acostumen fer e publicar." (CC, 89, pàg. 174). 

MAL PAS, camí del. Via de comunicació entre Alacant i Γ Albufereta, entre la serra Grossa i 
el mar, de molt difícil circulació fins que es va obrir en els anys trenta del segle XX l'actual carre
tera. 

MAR, plaça de la. Nom amb què es coneixia també la plaça Major. 1532, "hem, mana lo dit 
magnífich mustaçaf, que ninguna persona, que pans per a vendre, no gose, ne presumeixca d'en
viar moca, ni esclava, ni filla, ni moca, ni fill, ne criat, ni altra qualsevol persona per a vendre per 
la ciutat, ni per la plasa de la Mar" (CC, 89, pàg. 172). 

MAR, porta de la. Accés de la ciutat al moll, també coneguda com a porta del Moll i porta de 
la Verge Maria de Montserrat. Aquest topònim urbà va ocupar dos llocs, el primer a la muralla 
medieval, exactament en l'arc dret que sosté una de les torres de l'Ajuntament. Quan es van cons
truir les defenses noves en el primer terç del segle XVI aquesta porta s'hi va traslladar, situant-se 
en el espai actual enfront de l'hotel Palas. Es conserva el topònim en la plaça de la Porta de la 
Mar, lloc on hi havia aquest accés al port. 1564, "ningún abaxador de draps de dita ciutat, no puga 
tenir, ni tinga sos taulells de baxador, ni abaxadors drap algú poch, ni molt des de el cantó de la 
casa del magnífich Miquel Johan Pasqual, [...] ni del portal de la Mar" (CC, 89, pàg. 194). 

MARA LO VELL, carrer de. Carrer de la Vila Nova que apareix en la relació de l'impost del 
morabatí. Sense localitzar l'ubicació. Doc. 1572, "Alacant. Stament Real [...] carrer de Marà lo 
Vell " (ARV, ms, núm. 10.893). 

MARE DE DÉU DE L'ALMOINA, capella de la. Capella de l'església de Santa Maria en 
què el 1563 es va fundar una confraria. 

MARE DE DÉU DEL LLUC, ermita de la. Un dels noms amb què va ser coneguda l'ermita 
de Sant Sebastià. Hi havia la tradició que la taula d'aquesta marededéu va ser portada de Mallorca 
pels templers en els primers dies de la conquista, fet probablement incert ja que la pintura de la 
Mare de Déu del Lluc és del segle XVI/XVII. 

MIG ALMUD, torre del. Element defensiu situat en la muralla que baixa des del castell per 
tancar la ciutat, i que encara es conserva. Va rebre aquest nom per la forma troncopiramidal, sem
blant a aquesta mesura de gra. 

MOLL, porta del. Nom amb què també va ser coneguda la porta de la Mar o de la Mare de 
Déu de Montserrat. 
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MUNTANYETA, la. Elevació situada a ponent de la ciutat medieval on es va ubicar el 1514 
el convent de Sant Francesc. Va desaparèixer després de les obres d'urbanització dutes a terme en 
la primera meitat del segle XX. El topònim es conserva en la plaça del mateix nom davant del 
Govern Civil. 

NOU, portal. Porta que hi havia a l'antiga muralla islàmica. 1386, "Y també que se obri el 
portal Nou, que està tapiat, a on tiren a la rodella" (NA, pàg. 122). 

PESCATERÍA, casa de la. Edifici destinat a la venda del peix, situat en el solar de l'actual 
casa Carbonell. 1552, "ningún peixcador o altra persona per aquell, no gos ningún peix de mar 
tornar o portar a la casa de la peixcateria, hans sia tengut de vendre lo dit peix en la dita peixca-
teria" (CC, 89, pàg. 176). 

PLA DEL BON REPÒS, partida del. Pla ubicat al nord de la ciutat, el topònim del qual es 
manté en l'actualitat en el barri del mateix nom que l'ocupa parcialment. 

PORTA D'ELX, raval de la. Nucli urbà que apareix en la relació de l'impost del morabatí, 
desplegat al voltant del camí d'Alacant a Elx, conegut posteriorment amb el nom de raval de Sant 
Francesc. 1572, "Alacant. Stament Real [...] raval de la Porta de Elige " (ARV, ms. num. 
10.893). 

PORTA DE L'HORTA, plaça de la. Espai públic situat al costat d'aquesta port, en l'interior 
de les muralles, conegut posteriorment amb el nom de plaça de Sant Cristòfol. 1539, "ítem, més 
avant ordenen los magnífich justícia, jurats e mustaçaft que ninguna persona no gose posar los 
carros e cherions en la plaça de la porta de l'Orta, ni junt a l'abeurador". (CC, 89, pàg. 166). 

PORTA DE L'HORTA, raval de la. Nucli urbà que apareix en la relació de l'impost del 
morabatí; es va formar al voltant del camí d'eixida des de la porta de l'Horta, conegut també amb 
el nom de raval de Sant Antoni. 1572, "Alacant. Stament Real [...] raval de la Porta de l'Orta" 
(ARV, ms. num. 10.893). 

PORXES, carrer dels. Carrer de la Vila Nova que s'esmenta en la relació de l'impost del 
morabatí. Avui desaparegut, es trobava al final de la Rambla, al costat de la plaça de Sant Cristò
fol. 1572, "Alacant. Stament Real [...] carrer dels Porches" (ARV, MR, núm. 10.893). 

POU DEL DRAC. Pou que estava situat al peu de l'ermita de la Mare de Déu del Lluc, al 
costat de la mar, que recollia les aigües subterrànies de la muntanya Benacantil. 

RABASSA. Partida de les immediacions de la ciutat, on hi hagué el primer aeroport i, actual
mente, la Universitat. Desconeixem l'origen exacte del topònim, que bé es podia referir a la natu
ralesa del cultiu de les terres o bé perquè era propietat d'una família amb aquest cognom. 

RAVAL ROIG, el. Àrea urbana construïda al voltant de l'ermita de la Mare de Déu del Lluc i del 
Coco, desconeixem quin és l'origen del topònim. Aquest mateix topònim, molt alterat, també apareix 
a Oriola, el Rabaloche, on es troba el santuari de la seua patrona, la Mare de Déu de Monserrate. 
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SALA DE LA CIUTAT, la . Edifici que servia per al funcionament del govern local, on es 
reunien els càrrecs municipals i s'hi administrava la ciutat. També és coneguda com a Sala del 
Consell. Ocupava el mateix solar que l'actual Ajuntament. 1563, "La present ordinació de Consell 
celebrat en la Sala de la Ciutat de Alacant [...], rebuda per mi Juan Artés, per real auctoritat del 
regne de València, notari públich y scrivà de dita Sala y Consell" (CC, 89, pàg. 191). 

SALA DEL CONSELL, la. Nom amb què també es designava la Sala de la Ciutat. 1502, 
"seran convocat lo Consell en la dita Sala en la forma acostumbrada per a la ora que es tocarà a 
missa de la dita Iglesia mayor de nostra Dona Santa Maria e les dits justícia, jurats e Consell " 
(MM, 51, pàg. 38). 

SANG DE JESUCRIST, placeta de la. Plaça que apareix en l'impost del morabatí, que rep 
aquest nom perquè hi havia el convent de les Monges de la Sang. En l'actualitat aquesta plaça 
porta el nom de Verge del Remei. 1572, "Alacant. Stament Real [...] placeta de la Sanch de 
Jesuchrist" (ARV, ms. núm. 10.893). 

SANT ANTONI, raval de. Nom d'un barri de l'actual ciutat, conegut anteriorment com a 
raval de la Porta de l'Horta, que va rebre aquest nom per l'existència d'una ermita dedicada a sant 
Antoni del Porquet. 1573, "fonch preconisada crida pública per Tomàs Cortés, ministre de los pals 
a hon fan fahena los palers, ço és [...] en los pals que estan en lo raval de Sent Antoni" (CC, 89, 
pàg. 208). 

SANT BARTOMEU. Torrelló del segle XVI construït al costat del portal d'Elx, que rebia 
aquest nom per la seua proximitat a l'ermita de Sant Bertomeu. 

SANT FRANCESC. Convent construït el 1514 a la Muntanyeta pels Franciscans i que dóna 
nom també al raval que es va construir al seu voltant, conegut també com raval de la Porta d'Elx, i 
a un torrelló de la muralla renaixentista situat en línia davant el convent. 

SANT JORDI, torre i porta. Accés principal, situat en una torre, del castell medieval d'Ala
cant. 1381. "ítem, pos en data, los quals per l'onrat Thomas de Maçanet, lochtinent de batle gene
ral en la vila d'Alacant, de manteniment e ordenació mia foren meses en obra e reparació de la 
porta e del portal de Sant Jordi, del castell de la dita vila d'Alacant" (FM, 88, pàg. 81). 

SANT NICOLAU, església de. Segona església de la ciutat. Existeix des dels primers dies 
de la conquista, dedicada al sant de Mirra com a protector dels mariners. 1368, "fon tengut consell 
general en l'església de mon senyor sant Nicolau d'Alacant cridat ad trompta per Domingo Lluí 
corredor públich" (MM, 53a, pàg. 9). 

SANT NICOLAU, font de. Font urbana que hi havia en la part de darrere de l'àbsis d'aquesta 
església, alimentada amb aigua provinent de la Font Santa. 1518, "Y es lliuraren 3 liures per a 
netejar la font de St. Nicolau" (AJ, 66, pàg. 135). 

SANT ROC, carrer de. Carrer que apareix en la relació de l'impost del morabatí, que rep 
aquest nom perquè s'hi troba l'ermita de Sant Roc. Encara avui conserva aquest nom. 1572, "Ala
cant. Stament Real [...] carrer de Sant Roch" (ARV, ms. núm. 10.893). 
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SANT ROC, ermita de. Temple construït el 1559 per haver salvat la ciutat de la pesta. Era la cape
lla del gremi de pedrapiquers i obrers de vila. Tot i que força transformada, encara s'aguanta dreta. 

SANT SEBASTIÀ, ermita de. Un dels noms amb què va ser coneguda l'ermita del raval 
Roig (de la Mare de Déu del Lluc o de la Verge dels Socors). 1573. "fonch preconisada crida 
pública per Tomàs Cortés, ministre de los pals a hon fan fahena los palers, ço és, [...] en los pals 
que estan dellà la hermita de Sent Sebastià" (CC, 89, pàg. 208). 

SANT SEBASTIÀ, torrelló de. Baluart defensiu construït el 1535, al costat del portal Nou, 
d'on eixia el camí que portava a l'ermita del mateix nom. 

SANTA ANNA, ermita de. Temple dedicat a la mare de la Mare de Déu que hi havia enfront 
de la Goteta. Hi va haver una torre al front de l'Albacar Vell amb aquest mateix nom, des de la 
qual es dominava l'ermita. 1427, "... En 5 de jiner orde per a fer la ermita de Santa Ana" (AJ, 66, 
pàg. 125). 

SANTA BÀRBARA, ermita de. Santa sota l'advocació de la qual es troba el castell d'Ala
cant. En el lloc que ocupa es coneix l'edificació succesiva de tres ermites, totes les quals avui han 
desaparegut. 1467, "Primerament, sia feta la Sglésia de Santa Bàrbara en lo loch mateix hon 
acostumava a estar". (ARV, MR, 9.252). 

SANTA CATERINA, torre i porta de. Element defensiu i accés del tancament de l'Albacar 
Xic del castell. 1467, "hem que la lença que és de la dita torre tro a la torre de Senta Catalina que 
està gastada e menjada que faça antepit e murons en la forma dessús dita".(ARV, MR, Sèrie 
9.252). 

SANTA MARIA, església. Església matriu de la vila construïda sobre la mesquita aljama, 
segons la tradició. 1300, "Item, dels altres béns meus don Maguesch a la obra de la dita esgleya de 
Santa Maria d'Alacant tria mill so/[idos] reals de Murt. dels quals vull que sia feyta una volta 
dins la dita esgleya" (MM, 54, pàg. 9). 

SERRA GROSSA, la. Tossal litoral pròxim a la ciutat que la separa de l'Albufereta, també 
conegut com serra de Sant Julià. Ha sigut utilitzada, tradicionalment, com a pedrera, amb la qual 
s'ha construït la major part dels edificis antics d'Alacant. 

SOTSALCAID, torre del. Element defensiu de l'alcassaba del castell. 1378, "foren meses e 
convertits en reparació de la obra de la torre del sotsalcayt" (FM, 88, pàg. 75). 

SUECA, horta de la. Horta que cirumdava la Vila i que era regada amb les fonts del Batle i 
de la Font Santa. Deriva del topònim àrabe suwayga, que significa mercadet de verdures. 1483, 
"/(em més, confessaren haver trobat lo ort plantat de diversos arbres, vinyes, apel·lat la heretat de 
la Suequa" (HM, 96, pàg. 54). 

TOSSAL, el. Tossal pròxim a la ciutat, situat al seu nordoest, i on es va construir a principi del 
segle XIX el castell de Sant Ferran. 
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TRAVESSA, porta de la. Un dels accessos al castell medieval. 1468, "ítem, en lo guaytil pus 
alt de la dita çaloquia, qui mira la via de la porta de la travesa" (HM, 90, pàg. 161). 

VALLADOLID I CABANES, partida de. Situada al nord del Tossal, on naixia la font ano
menada la Font Santa. Repartida en els primers anys de la conquista, Cèsar Guill la va vendre a la 
ciutat perquè la ciutat s'assegurarà el proveïment d'aigua de la font d'aquesta partida. 

VERGE MARIA DELS ÀNGELS, ermita de la. Ermita que estava situada en una elevació 
pròxima a la barriada de Montoto. Va rebre aquest nom després de traslladar-se el convent dels 
franciscans i la seua església, aleshores de la Mare de Déu de Gràcia, a la Muntanyeta en el segle 
XVI. Es conserva el topònim en l'actual barri dels Àngels. 1585, "La V. Ma. dels Àngels" (ACA, 
MP (7), CA, Llig. 635). 

VERGE MARIA DE GRÀCIA, camí de la. Via que comunicava la Vila amb el primer con
vent dels franciscans, l'església del qual es va dedicar a aquesta marededéu el 1440. Quan el con
vent va ser traslladat a la Muntanyeta el 1514, aquest temple va continuar amb el nom de Nostra 
Senyora dels Àngels. 1483, "les quals ort e vinyes confronten ab ort de Johan Aragonés [...] e d'al
tra part ab camí que va a la Verge Maria de Gràcia e de altra part ab camí que va a la Font Sanc-
ta" (HM, 96, pàg. 54). 

VERGE MARIA DE MONSERRAT, porta i capella de la. Nom amb el qual també es 
coneixia la porta de la Mar, perquè es va construir a sobre d'aquesta una capella dedicada a la 
Mare de Déu de Monserrat, de la qual es va deixar constància en una làpida. 1536, "Per mana
ment de justícia y jurats e Consell, fonc feta la image e capella de la Verge Maria de Monsserat, 
era justícia mosén Francés Bernat, cavaller, e jurats los magnífichs Miquel Venrell, Cèsar Guill, 
donzells, e mosén Pere Ceva, cavaller, a xii de giner any m d xxxvi." (BE, 91, pàg. 96). 

VILA NOVA, la. Nom del primer raval d'Alacant, feia referència al fet de ser una àrea urba
na de nova planta, en contraposició a la Vila Vella. 1333, "en el alberch de Bernat Gomis, en la 
Vila Nova de Alacant". (BE, 91, pàg. 174). 

VILA VELLA, la. Nom de l'àrea urbana que ocupava intramurs la medina islàmica. Es con
serva avui el topònim en el carrer del mateix nom, el que era el carrer de Baix, eix principal d'a
quest nucli urbà, que comunicava la porta Ferrissa amb el portal Nou. 1296, "Que avallaren a ell a 
la vila d'avall, com veeren que el castell era perdut, e coneixien que no es podien pus tenir en la 
vila, dintre, vella; que per cert, si el castell no fos estat pres, ells mells temps no foren retuts al 
senyor rei." (M, V, 27). 

XORRET, el. Nom amb què també era coneguda la font del Batle. 
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A B R E V I A T U R E S 

ACA Arxiu Corona d'Aragó 

AMA Arxiu Municipal d'Alacant 

APSN Arxiu Parroquial de Sant Nicolau 

ARV Arxiu del Regne de València 

AJ, 66 Arqués Jover, Agustín, Nobiliario Alicantino (Transcripció, notes i comentaris de 
Luís Mas i Gil y José M. Esquerdo Ribera), Alacant, 1966. 

BE, 91 Bendicho, Vicente, Crónica de la Muy llustre, Noble y Leal Ciudad de Alicante, 
1640 (edició a càrrec de M. Luisa Cabanes, Introducció de Cayetano Mas), Alacant 
1991. 

CC, 89 Cabanes Català, M. Luisa, El llibre del mustaçat de la ciutat d'Alacant, Alacant 
1989. 

FM, 88 Ferrer i Mallol, Maria Teresa. "La Tinença a la costum d'Espanya en els castells de 
la frontera meridional valenciana (segle XIV)", dins Miscel·lània de Textos Medie
vals, Barcelona, 1988. 

HM, 90 Hinojosa Montalvo, José, La clau del regne, Alacant, 1990. 

HM, 96 Hinojosa Montalvo, José, "El to de vida d'una noble alacantina a finals de l'edat 
mitjana: Na Violant de Rebolledo", Quaderns de Mitjorn, 2 (Alacant, 1996). 
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altres abreviatures 

f. foli 
llig. lligall 
ms. manuscrit 
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Torre Calaforra d'Elx (Fotografia de Rafael Azuar). 
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Revista d'estudis comarcals Emili Rodríguez-Bernabeu 
del sud del País Valencià Escriptor 

i.131-133 

La societat civil té a Espanya un ampli predomini de funcionaris i d'estudiants. És, per això, 
una societat que funciona a cops de circulars, ordes ministerials o comunitàries, decrets i normes 
de comunicació interna. En el cas dels estudiants tenim, a més, les lliçons acadèmiques que, domi
nades per la massificació, subordinen qualsevol pretensió docent als omnipresents exàmens; i els 
mateixos exàmens que, més que mai, per causa d'aqueixa massificació, mostren la seua significa
ció administrativo-funcionarial d'accès a un títol oficial lliurat per l'Estat i subvencionat també per 
ell. Es a dir, una societat aclaparada per la política dominant de l'Estat, una vida civil migrada en 
què la creativitat i la iniciativa dels ciutadans resta compromesa pels interessos dels poders fàctics, 
sempre nebulosos per a la immensa majoria de la població. En aqueix sentit, la democràcia espa
nyola ha significat una continuïtat del franquisme que, potser, s'haja aguditzat més per la tendèn
cia estatalista vocacional que de bell antuvi mostrava el PSOE. 

Aquest llarg arrelament d'una mentalitat estatalista a Espanya justifica, en certa mesura, el 
neguit amb què es va rebre per amplis col·lectius valencians el canvi de poder en la Generalitat 
Valenciana el 1995. La consciència d'estar immers en una política -inclús la "nacionalista"-
comandada des del cim del poder obria molts interrogants per a la continuïtat d'alguns trets perce
buts com a fonamentals per l'esquerra militant. La continuïtat que perillava era precisament el 
caràcter funcionarial que dominava la vida espanyola des de l'acabament de la Guerra Civil. El 
valencianisme polític, institucionalitzat també en l'aparell administratiu i funcionarial de l'Estat, 
gràcies a l'assumpció parcial d'alguns principis bàsics -com ara l'ensenyament de la llengua- pel 
Partit Socialista, va ser, amb la formació del Bloc de Progrés Jaume I, el qui primer protestà sobre 
unes orientacions liberals que, presumiblement, esmerçava el nou partit triomfador al govern de la 
Generalitat. La protesta -exorbitant- es fonamentava sobre una sospita- que el PP no mantindria 
l'ensenyament de la llengua amb el mateixos supòsits- i sobre una certesa -que l'aparell estatal 
necessitava una grandària menor si volíem entrar a Europa amb el dèficit públic que havia estat 
pactat internacionalment-. Els actes que van seguir la formació del Bloc de Progrés van aglutinar 
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tota l'esquerra i una gran part del valencianisme polític. Molts van parlar de conspiració, car des
sota hom albirava l'existència d'interessos que excedien la defensa real de la llengua i de la cultura 
dels valencians. D'alguna manera hom sospitava el segrest de la llengua per una facció política 
partidista, i que l'hostatge pagaria el rescat. 

Recordem que el valencianisme polític actual havia nascut a recer de la Universitat de València, 
on es va poder articular un grup de professors (Joan Regla, Miquel Dolç, Emili Giralt, Sanchis Guar-
ner, entre altres) i d'intel·lectuals (Joan Fuster, Xavier Casp, Miquel Adlert, Vicent Ventura, etc) al 
voltant dels quals es formaren un grup d'estudiants que lentament s'amplià. Aquest grup d'estudiants 
es polititzà precoçment i es diversificà. Des de la Universitat saltà a la vida civil on actuà lentament 
com a grup de pressió política i es concretà en algun partit que no assolí l'èxit esperat, probablement, 
per les altes dosis de marginalitat social assumides, vocacions minoritàries que determinaren l'adhe
sió d'altres estudiants al partits majoritaris estatalistes o la inhibició política de la resta. 

L'expansió del valencianisme polític es produeix durant la dècada dels seixanta i els primers 
anys del setanta, pràcticament, sense cap entrebanc. Diguem-ne que el valencianisme no alarmà el 
franquisme tardà mentre va viure Franco. Només en morir aquest, el 1975, van produir-se els movi-
mentes demagògics que coneixem; principalment, el blaverisme. Les raons per les quals no va 
aparèixer una vertadera resistència política fins a aquest moment no han estat estudiades, però 
podem presumir que en el mateix aparell estatal i administratiu funcionarial franquista hi hagué 
elements humans que afavorien alguna mena de valencianisme i la seua expansió civil. 

El nucli valencianista de la Universitat de València continuaria expansionant-se dins i fora de la 
universitat, de tal manera que la catalanització de la Universitat valenciana continuarà eixamplant-
se, inexorablement, durant el franquisme i durant la democràcia. Ara bé, aquesta catalanització no 
és equiparable per a les altres dues universitats valencianes que han sorgit més trad: la d'Alacant i 
la de Castelló. Sobretot, a Alacant, la catalanització de la Universitat és lenta i difícil, principal
ment, perquè en l'origen hi ha nombrosos elements no valencians que la van conformar, i la reva-
lencianització s'opera mitjançant la lenta incorporació a ella d'elements locals. Aquesta situació es 
traduirà en una migrada projecció del valencianisme emanat per la Universitat d'Alacant en la 
societat alacantina. 

Però, sens dubte, les causes són més complexes: a Alacant, hi ha tota la llarga història d'una 
ciutat que es desenvolupà flexible al dictat dels seus interessos. Ara no podem escatir la significa
ció profunda d'aquests, però sí que podem afirmar que no hi passaven per la recatalanització de la 
ciutat i les seues comarques pròximes. 

L'Estatut d'Autonomia per a la Comunitat Valenciana hauria d'haver canviat aquesta situació 
d'indiferència envers les pròpies arrels autòctones, però no ha estat així. I no ha estat així per unes 
raons no completament alienes al desenvolupament històric de la ciutat d'Alacant. Efectivament, 
aquesta indiferència ho és en la mesura que a la ciutat de València existeix el dubte sobre la con
veniència de promocionar decisivament la pròpia llengua i la pròpia cultura. Diguem-ne que la 
situació oficial de la llengua catalana pròpia del País Valencià ha millorat des que es va proclamar 
l'Estatut, però la convicció social de promoció és encara molt minioritària. La promoció oficial 
s'ha desenvolupat seguint aquesta tònica general. Diguem-ne que la política reflecteix la capacitat 
de la població valenciana per a plantejar-se problemes col·lectius i resoldre'ls, i hem de convenir 
que aquesta capacitat és molt limitada. 

Naturalment, les intencions valencianes arribem molt apaivagades al Sud. I Alacant, en la 
mesura que no ha trobat el seu vertader paper a representar en la Comunitat Valenciana, manca 
d'inciatives lúcides, i no tan sols en aquest camp esmentat. 
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Perquè la llengua pròpia i la cultura que se'n deriva puguen tenir un paper més o menys nor
mal, han d'acomplir una sèrie de supòsits: 

1) Han de tenir una representació regular en la vida civil. 
2) Han de ser assumides amb naturalitat per la major part de la població. 

Es evident que cap d'aquests supòsits es donen a la ciutat d'Alacant i a gran part del sud del 
País Valencià. A més, ambdós són complementaris, perquè, per a ser assumides amb naturalitat, 
necessiten revestir-se d'una presència regular. Per exemple: ¿quantes conferències són donades en 
valencià a la ciutat d'Alacant per any? ¿Quants col·loquis es fan on el valencià forme part d'una 
manera vehicular i no com a tema central? La contestació és molt senzilla: cap. Per a canviar len
tament aquesta situació, són necessàries accions des de tres direccions: 

Α.- Des dels organismes oficials i polítics (Diputació, Ajuntament, Conselleria, partits, etc). 
Β.- Des de les institucions civils (caixes d'estalvis i altres entitats amb continguts culturals). 
C- Des de la formació de grups socials (societats, corporacions) que actuen pressionant en 

aquest sentit. 

Ara bé, aquests grups socials haurien de mantenir independència del poder polític i allunyar-
se de posicionaments polítics de marginalitat. 

Al món occidental, la societat establerta rebutja qualsevol connotació de marginalitat. La 
societat occidental és capaç de tolerar l'existència de moviments marginals si pot neutralitzar-los 
mitjançant l'aïllament. Per això la importància que la nostra llengua i la nostra cultura es distancie 
de qualsevol moviment que tracte de refermar-se sobre qualsevol tipus de marginalitat; però també 
hi ha altres perills amb l'existència de grups o partits polítics que tracten 

a) d'apropiar-se en exclusiva la llengua i la cultura. 
b) d'implicar-les en accions que se n'ixen del seu abast real, sota foscos interessos. 

Vull dir-ho clarament: l'esquerra busca des de fa temps assolir l'exclusiva en la vindicació lin
güística. Des d'aquest posicionament, usar-la com a eina pròpia d'acció és una temptació perma
nent i perillosa, inadmissible. Aquesta situació ha de trencar-se si volem la continuïtat en la recu
peració del patrimoni històric més característic del nostre poble. Car l'esquerra, en crisi permanent 
des que el seu model econòmic històric va fer fallida, no acaba de trobar el lloc adient que voldria 
en l'entrellat de la societat occidental. 

Crear societats que defensen la llengua, i que qualsevol societat tinga present la necessitat de 
representar-la d'alguna forma, heus ací el camí a seguir. Però que cap d'elles se n'empare amb 
exclusivismes excloents, perquè d'aquesta manera contribuïm a la seua marginació radical. 

No cap dubte que conservar el nostre idioma propi és útil, i necessari si volem continuar amb 
el nostre petit lloc en la Història. Curiosament, ens hem fornit dels estris imprescindibles per a 
aconseguir-ho; només hem de continuar treballant, i insistir-hi sense defallir. 

Alacant, 6 de gener de 1997. 
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Revista d'estudis comarcals An ton i Rodenas 
del sud del País Valencià Escriptor 

i. 135-138 

El senyor Antoni Maestre, estudiant de filologia catalana, publicà l'any 1995 al Programa de 
Festes del seu poble, Monòver, un article dedicat a la ciutat marítima de l'Alguer, que pertany a 
l'illa de Sardenya. L'Alguer fou repoblada per catalans en el segle XIV i molts dels seus habitants 
actuals encara parlen català. Un article d'aquestes característiques, en un Programa de Festes de 
Monòver de fa només vint-i-cinc anys, hauria estat inimaginable. 

Farà ara una quarentena d'anys -en tenia jo aleshores vint- que vaig informar-me de l'Alguer i 
dels algueresos llegint el llibre La llengua catalana segons Antoni Rubió i Lluch (1957), de l'es
criptora i bibliotecària Rosalia Guilleumas, que va ser directora de la Biblioteca de Catalunya. 
Referint-se als algueresos, l'autora del llibre ens diu: 

El dialecte català que avui parlen és anomenat per ells mateixos alguerès (...) quan 
algun alguerès sent parlar un català en la seva s'apressa a preguntar-li on ha après la 
parla de la seva Barceloneta, nom que els algueresos donen a la seva ciutat, tot pro
nunciant-lo Barsaruneta. 

Eduard Toda, diplomàtic, escriptor, bibliòfil i un dels impulsors de la restauració del monestir 
de Poblet, va ser nomenat cónsul a Càller, la capital de Sardenya, durant l'últim quart del segle 
passat. 

A Toda li agradava recordar un diàleg (ho llig al diari Avui de 21.04.95) que havia tingut amb 
una hostalera de l'Alguer, que encuriosida li preguntava: 

-Llavors, d'on sou que parleu la nostra llengua? 
-Català, vingut de Barcelona. 
-A Barcelona també parlen alguerès ? 

I Toda afirmava, categòric: 

-Tothom. 
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L'Alguer és el lloc on es parla la nostra llengua situat més a llevant. Va ser, per a tots nosaltres, 
fins fa quatre dies, un poble ignorat i perdut enmig de la Mediterrània. D'Eduard Toda pot dir-se 
que va popularitzar la seua coneixença entre els catalans de la fi del segle XIX. I quan dic els cata
lans, m'estic referint a quatre gats post-renaixentistes situats a Barcelona i les rodalies. 

Però deixem de costat els algueresos i fixem-nos ara en els murcians catalanoparlants, que dins 
del nostre territori idiomàtic són els homes situats més a ponent. 

L'any 1266, Jaume I va apoderar-se de la ciutat de Múrcia, la qual era en poder dels mudèjars 
revoltats contra la Corona de Castella. Abans de retornar Múrcia al seu gendre, Alfons X, el Savi, i 
d'acord amb ell, Jaume I, segons podem llegir a la Crònica de Ramon Muntaner "...pobla-la tota 
de catalans, e així mateix Oriola e Elx, e Alacant e Guardamar, Cartagènia e los altres llocs." 

Ara bé, s'equivocaria qui pensés que els actuals catalanoparlants de la Comunitat Murciana 
són descendents directes d'aquells pobladors primerencs, dels quals també diu Muntaner que "... 
són vers catalans e parlen de bell catalanesc del món." 

De fet, d'aquells pobladors només hi resten els cognoms i un dialecte, el panotxo, farcit de 
catalanismes, que es parla, o es parlava fins fa quatre dies, en la comarca de l'Horta de Múrcia. 

Els actuals murcians que parlen català cal situar-los a una cinquantena de quilòmetres devers al 
nord de la comarca de l'Horta de Múrcia. Habiten uns poblets de pocs habitants escampats per un 
altiplà d'uns sis-cents metres d'alçada, pel qual passa la línia divisòria que separa la Comunitat 
Murciana del País Valencià. Aquestes línies frontereres traçades per la imaginació de l'home sovint 
acostumen a separar gent de la mateixa cultura. Per això hi ha autors que consideren la zona mur
ciana habitada per gent de procedència valenciana, com una simple prolongació sociolingüística i 
econòmica de la comarca valenciana de les Valls del Vinalopó. 

D'antuvi direm que els catalanoparlants que ocupen avui en dia part dels termes municipals de 
tres importants pobles murcians, Iecla, Jumella i Favanella, no tenen el seu origen en repobla
ments fets durant la Baixa Edat Mitjana i, en tot cas, la repoblació d'aquesta petita zona murciana, 
que vindrà a tenir uns 300 quilòmetres quadrats, té un caire ben diferent de la duta a terme a l'Al
guer per Pere el Cerimoniós, qui l'any 1354 va pactar amb els dirigents de Sardenya el reparti
ment de l'illa, l'Alguer va quedar sota el domini de la Corona d'Aragó, però de manera que poc 
temps després expulsà de la ciutat els sards i genovesos que hi vivien i la repoblà de catalans. La 
barrabasada la llig en l'article d'Antoni Maestre, i cal qualificar-la, com diríem actualment, de 
veritable "neteja ètnica". 

El dia 9 de desembre de l'any 1364, és a dir, deu anys després de la incorporació de l'Alguer a 
la Corona d'Aragó, a la Crònica del mateix rei Pere el Cerimoniós, i arran de la guerra que duia a 
terme contra el rei Pere el Cruel de Castella, podem llegir com les tropes de la Confederació 
creuen en diagonal la comarca de les Valls del Vinalopó: "E, passants per lo lloc de Saix, alleu-
jam-nos en la horta de Favanella; e de dit lloc de Saix tro al dit de Favanella ha nou llegües... Ε en 
aquest camí de la dita jornada, per ço que la terra que calcigam era erma e deserta e plena de gran 
multitud de caça, ço és, de perdius, conills e llebres." 

Aquesta solitud descrita en la Crònica és pròpia de terres de ningú, frontereres, disposades 
entremig, en aquell temps tan reculat, de regnes mal avinguts o en guerra. Posteriorment, en 
aquells territoris despoblats, sembla haver estat practicada la ramaderia extensiva per escadussers 
pastors d'origen castellà. 

La terra erma e deserta de la Crònica s'estenia per tot un seguit d'altiplans disposats entre els 
pobles de Monòver i Novelda, situats a sol ixent, i els pobles de Iecla, Jumella i Favanella situats 
devers a ponent i sobre un arc de compàs traçat amb un radi d'una quarentena de quilòmetres que 
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tinga com a centre Monòver. Cal dir que aleshores el Pinós no existia. 
El despoblament va agreujar-se a l'expulsió dels moriscos -una altra barrabassada, i de les 

grosses-, ja que en pobles com Petrer i Monòver, habitats per gent quasi exclusivament d'as
cendència musulmana, no hi cantaria gall ni gallina. 

Sembla que la comarca de les Valls del Vinalopó no assolí un augment demogràfic fins el segle 
XVIII, que fou quan un excedent de població de procedència majoritàriament valenciana començà 
a instal.lar-se en els altiplans disposats a ponent de Monòver i de Novelda, i crearen al mateix 
temps el poble del Pinós, situat en la part occidental de la mateixa comarca de les Valls i com qui 
diu tocant ja la ratlla de Múrcia. 

I també tot indica que va ser a partir de la segona meitat del segle XIX, que gent procedent 
principalment de Monòver, Novelda i el Pinós, començà a artigar i repoblar terres en els termes de 
Iecla, Jumella i Favanella. El moment àlgid de l'embranzida agrícola a ben segur que va produir-
se durant el darrer quart del segle XIX, coincidint amb l'elevat preu que assolí el vi arran d'assolar 
la fil·loxera les vinyes franceses i, paulatinament després, també amples zones vinícoles espanyo
les. 

M'apresse a dir que aquells valencians artigaren terres i propagaren la seua llengua i els seus 
costums, amb la mateixa naturalitat que respiraven i sense cap afany imperialista de vella escola. 
Fou una conquesta feta amb Taladre i no amb l'espasa. Aquesta expansió territorial caldria estu
diar-la consultant, en primer lloc, els registres de la propietat i les notaries, però sense perdre d'ull 
que si bé les classes benestants valencianes, mitjançant operacions especulatives, poden haver 
arribat a ser propietàries de la terra, la mà d'obra -masovers i peonatge- que hi assentaren fou de 
procedència igualment valenciana, la qual cosa evidencia que aquestes classes modestes d'origen 
valencià, tenien uns coneixements agrícoles, artesans i comptables, superiors als dels escassos 
habitants de parla castellana que anaven trobant en el seu avanç, que si de cas no van anar-se'n i 
restaren convivint amb els valencians, ràpidament, segons sembla, foren assimilats per aquests. 

Aquesta emigració de valencians a terres murcianes durà fins la primera dècada del segle XX, 
i fou comentada per Azorín en les darreres pàgines de la novel·la La voluntad (1902), referint-se a 
les terres pertanyents al terme de Iecla. 

No hi ha dubte que tota aquella empenta repobladora que començà en el segle XVIII a les 
Valls del Vinalopó i acabà en els primers anys del segle XX ben endinsada en terra murciana, 
constitueix l'expansió territorial més moderna que ha tingut la nostra llengua, la qual, siga dit de 
passada, perdia terreny en altres zones del País Valencià, com el Baix Segura (Oriola), que es cas
tellanitzava totalment, mentre que molts habitants de les ciutats d'Alacant i de València també 
canviaven de llengua. 

Sobre el dialecte que parlen els catalanoparlants dels termes de Iecla, Jumella i Favanella, cal 
dir que és el mateix que pot sentir-se en tota la comarca de les Valls del Vinalopó. D'aquest dialec
te en podríem destacar la relativa puresa idiomàtica, si és que avui en dia pot parlar-se de puresa 
idiomàtica en una llengua sotmesa a tota una sèrie de circumstàncies adverses arran d'estar en 
contacte quotidià amb una altra llengua hegemònica i de tarannà imperialista. 

D'altra banda convé remarcar que els homes que colonitzaren primer els amples espais exis
tents a les Valls del Vinalopó a partir de Monòver i Novelda, i s'endinsaren després en terres mur
cianes, no van preocupar-se gens ni mica de catalanitzar la toponímia castellana de molts llocs que 
anaven habitant, tant dins de les Valls com ja dins de Múrcia (el Culebrón, Úbeda, el Rodriguillo, 
la Canyada del Trigo, la Torre del Rico, entre altres). 

Ara bé, per raons de llengua i de costums, la gent que viu als poblets de parla valenciana per-
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tanyents a Iecla, Jumella i Favanella, se sent més atreta a anar al Pinós que als pobles murcians 
al·ludits. Intervenen els costums, la llengua i els lligams familiars i d'amistat en l'elecció, però 
també hi intervé la proximitat com a factor determinant. El Pinós el tenen molt més a prop que 
Iecla, Jumella o Favanella. 

Pel juny del 1970 -ha fet enguany vint-i-cinc anys- vaig recórrer amb Sanchis Guarner la zona 
catalanoparlant de Múrcia per fer-hi unes enquestes filològiques. Ei! les enquestes les feia ell, i un 
oncle meu, del Pinós, ferrador de cavalleries, i jo, que l'acompanyàvem, miràvem i escoltàvem 
com les feia. 

Espere que dins d'altres vint-i-cinc anys puga tornar al poble del Carxe i recordar la jornada 
d'avui com ara he recordat la de vint-i-cinc anys enrere. I espere que dins de vint-i-cinc anys puga 
parlar-vos amb la mateixa llengua, encara que això, tant aquí, a l'extrem occidental de la llengua, 
com allà, a orient, a l'Alguer, no dependrà solament de la gent que visca aleshores, sinó de la 
col·laboració que mentrestant puguem rebre, tant aquí, com allí, respectivament, de la Comunitat 
Murciana i ai! del govern italià. 

Aquest article prové d'una conferència que vaig pronunciar al pöblet del Carxe (administrati
vament conegut sota el nom oficial del Raspai), situat al terme de la població murciana de Iecla, el 
dia 29.09.95, jornada reivindicativa del primer Correllengua, per encàrrec de VAssociació Cívica 
per a la Normalització del Valencià, El Bull de Monòver. 

Antoni Rodenas Marhuenda 
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MOROS I CRISTIANS 

Aquells i aquelles també eren alacantins i alacantines. És a dir, vivien ací, miraven la mateixa 
mar, s'escalfaven al mateix sol i batejaren la ciutat replegada a les faldes del Benacantil. I alesho
res hi arribaren els cristians. I Jaume II. Si això no hagués passat, els cristians hi haurien arribat 
més tard. O mai no hi haurien arribat i ara les coses serien ben diferents. El cas és, però, que hi 
arribaren, colonitzaren els antics colonitzadors, hi van portar llengua i símbols i nosaltres ho cele
brem. 

Sense ressentiments, perquè no hi hauria major diletantisme que sentir-nos cosa comuna amb 
avantpassats moros, com avui passa a tants fills de conquistadors d'Amèrica més proclius a sentir-
se néts d'avis que mai no tingueren. Tot i això, aquest fet mereix una reflexió, ja que en la diletan
tisme d'aquells hi ha un punt de solidaritat que ací no apareix. No sé si va ser perquè els moriscos 
cremaren les seues credencials amb atacs de pirates o si el conflicte va trobar en la festa una excu
sa suficient per a la trivialització o si, fins i tot, el moro va quedar com a estampa etnológica en un 
àlbum colonialista per a dolç gaudi d'un racisme suau. 

El cas és, però, que no hi ha memòria d'antecedents i només quan l'arqueòleg troba una pedra 
antiga el poble apunta: "és del temps dels moros", amb independència del fet que l'obra siga 
romana o de Felip II. L'etapa mora és, doncs, un substrat passiu en aquesta terra i quan de vegades 
diem "tal és molt moro" o "per les nostres venes corre sang mora" sabem que no és veritat; és una 
frase feta com la del que diu "Espanya és un país molt ric en folklore" o "enlloc no es menja com 
acf'. Matise: no és que siga mentida, és que és una trivialitat tan excelsa que no pot ser certa. 

Això no obstant, el moro ens va deixar la seua cara mirant els ametlers, el torró i les palmeres, 
que tant de joc donen a l'hora de fèr fastos i festius festivals. En realitat, però, som cristians, tot i 
que més aviat descreguts. Una altra cosa s'hauria esdevingut si la faç divina hagués anticipat la 
seua arribada i hagués operat un miracle contundent en la (re)conquesta. Però com que va voler 
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esperar que els temps foren més calmosos, el possible pedigrí guerrer es va transmutar en agrari i 
en lloc de rebre rogatives de victoria només se li va implorar aigua. La Mare de Déu del Remei 
tampoc no va servir per a aquestes tasques i si sant Joan és tan celebrat és només perquè amb les 
festes torna a perdre el cap any rere any... però ni tan sols va ser màrtir en terra de Barbaria. En 
definitiva, que no vam tenir ajuda divina perquè "ser cristians" tingués un contingut religiós. Per 
ací ens falla la senya d'identitat i Jaume II, que de segur portava monjos a l'alforja, no va aconse
guir res per aquest costat. 

En fi, la nostra inclusió en la cristiandat fou un fet que no ens va marcar amb massa beatería. 
Tanmateix, ja érem cristians beneficiaris de la comunió dels sants i recicladors de mesquites. Cris
tians ma non troppo, això sí. I europeus. Perquè ser cristians era ser europeus. 

AQUELLA UNIÓ EUROPEA 

El problema era -i és- que no era gaire clar què era ser europeu. Evidentment, cap alacantí de 
l'època es va assabentar queja era europeu. De manera que quan celebrem la incorporació a Euro
pa traslladem al passat una idea actual. Es bo això, en aquest cas? Segons com. Al cap i a la fi, no 
es coneix cap societat o estructura política que haja funcionat sense mites cohesionadors. Si el 
nostre mite d'alacantins/valencians és el de saber-nos -imaginar-nos- europeus des d'abans que 
altres, doncs que hi farem? Millor és això que sentir-nos no europeus. 

En realitat no es pot parlar, en el nostre cas, d'una unió a Europa. Però és que, aleshores, ningú 
s'incorporava a Europa. Europa, si té cap significat, va ser la suma de coses anteriors i idees i 
filosofies i formes característiques de producció. Així, els valencians i els alacantins i els catalans 
i els aragonesos no ens unim a Europa, en som, més aviat, socis fundadors. 

En efecte, hi ha una aportació, millor o pitjor, major o menor, dels alacantins/valencians a la 
definició improbable -perdó per la paradoxa inevitable- d'una Europa mítica però que ha aconse
guit alguns fruits que no són mites. Només cal recordar que des de Jaume II hi hagué furs i Corts. 
I ja sabem que tot és molt complicat, però posats a recuperar memòria és millor elegir la nostra 
contribució a l'arqueologia de la democràcia. I això, ai las!, no és cap senya d'identitat, s'ignora. 
I, per cert, malgrat altres mites alternatius, és millor Corts de Corona d'Aragó que no Corts caste
llanes... 

Va afectar aquesta incorporació un món juridicopolític més evolucionat, més protoeuropeu, el 
comú dels alacantins? És clar que no. Però això no lleva valor al germen. I, sobretot, del que es 
tracta ací és de triar -de forma descarada, ho confesse- fils per a teixir la tela de la identitat pre
servant, alhora, la veritat sobre allò que s'esdevingué. 

SOM COSMOPOLITES! 

Aquells nous cristians, doncs, es van trobar també -segons nosaltres- convertits en europeus, 
perquè quedaven subjectes a un nou règim jurídic i polític que va acabar per definir la identitat 
europea. Avís per a navegants: si ens posem d'acord en això tindrem un primer argument amb què 
poder vaeunar(-nos) sobre el famós i mai bastant pregonat cosmopolitisme dels alacantins. 

Això ve perfectament al cas, perquè quan un poble descriu com una de les seues senyes d'i
dentitat el fet de ser cosmopolita, s'ha desplaçat greument cap al provincianisme, cap al territori 
del vençut administrat pel vencedor. Perquè, perd les senyes -reals- d'identitat i, en fer-ho, perd 
també l'única oportunitat de contribuir a la construcció d'un cosmos. 
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Perquè cosmos és ordre, és a dir, el contrari de caos. Però només hi pot haver ordre, harmonia, 
des de la multiplicitat. El cosmopolita és, en realitat, un caospolita: l'habitant d'un món regit per 
idees i interessos aliens, sobre els quals no intervé, que no controla, que neguen la seua aportació a 
la construcció possible d'un ordre, d'una harmonia. 

No oblide que l'ordre, l'harmonia social, no existeix, que en una societat de dominador i domi
nats el desordre és la llei. Això no significa, però, que la interpretació d'aquest desordre puga i 
haja de fer-se des de la identitat de cadascú. Per entendre'ns: la meua humil forma d'aspirar a 
construir un ordre demana imaginar alternatives a l'atur al País Valencià o a l'economia submergi
da a les comarques del sud i no, per exemple, per pregonar la fi de la història -l'èxtasi del cosmo
politisme liberal- que és una cosa que interessa el Departament d'Estat dels Estats Units però no 
el meu poble, que està -si és que ho està- obstinat a continuar sent històric. 

I tot això no és tancar-se. Es obrir-se perquè és oferir-se. Jaume II, sense saber-ho, evident
ment, ens va oferir aquesta possibilitat: ens va inaugurar, ens va fer diferents per a poder compar
tir la diferència. Si hi renunciem, si Alacant s'hi nega, es fa egoista, simple, ignorant, silenciós, 
mona imitadora, mussol d'ulls oberts sense paraules, xarrameca de lloro. 

ALACANTINS PER VALENCIANS 

La mesura de la diferència va venir -i ve, i vindrà- donada perquè la invenció de l'alacantini-
tat només va ser -i és i serà- possible perquè Alacant es va incorporar al regne de València i, així, 
a la Corona d'Aragó amb hegemonia catalana. 

Aquest és, en definitiva, l'obvi nucli dur de la qüestió; el llegat d'aquell Jaume. De manera 
que tota celebració de l'efemèrides que no es fonamente en l'afermament d'Alacant com a ciutat 
valenciana o és una mostra ben grossa d'ignorància o una estafa cínica. 

I ara podem tornar a reflexionar sobre els que criden "puta València", i ho lamentem -som 
mestres en laments- i esgrimim arguments ben encertats sobre alguns manipuladors. I també 
podríem invocar llocs dignament comuns sobre l'abdicació de València d'exercir la capitalitat. I, 
en definitiva, cavil·lar pesarosos sobre les mixtures entre la ignorància i la manca de burgesies 
cíviques i conscientment dirigents; com si les burgesies feren alguna vegada una cosa distinta 
d'allò que els interessa; com si el bon poble hagués d'esperar que la ideologia de la classe domi
nant fos, per una vegada, bona i ens portés per camins d'elevació nacional. Sens dubte, és possible 
explicar les desavinences entre Alacant i València en clau d'enfrontaments de fraccions de classe, 
però això no ens diu res sobre què cal fer per superar aquests enfrontaments. 

Després de tot, cal superar aquests enfrontaments? És clar que sí des de la perspectiva de ciuta
dans seriosos i racionals que no troben raons per a viure en situació d'enuig amb altres ciutadans 
seriosos i racionals, siguen de València, d'Elx o de Calcuta. Però el problema no és això. El pro
blema és que quan els pocs preocupats per la qüestió ens sentim tristos per l'enfrontament el que 
de veres ens preocupa no és l'enfrontament Alacant-València, sinó que aquest enfrontament és 
causa i efecte, alhora, de la incomoditat alacantina al si del País Valencià. I en bona mesura és 
així. Els cantonalistes ho sabem ben bé: atacat el cap, atacat el cos. Però davant això, com podem 
reaccionar sàviament?, esperem burgesies noucentistes disposades a redimir-nos, alacantins i 
valencians, de les nostres desavinences? Trobe que no. 

El problema és que ací ens hem dedicat a esperar que els alacantins siguen con els valencians 
de València i els valencianistes de València s'han dedicat a esperar que els alacantins siguen com 
ells... o com els seus adversaris. Els resultats en són evidents. I si ací no hi ha catalanistes ni bla-
vers, que hi farem? El fet més trist és que, precisament, la manca de conflicte podria haver permès 
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experiències interessants al voltant de l'autèntic conflicte: la desvalencianització dels valencians. 
Els alacantins som això: valencians desvalencianitzats. 

Però en el pecat portem la penitència. La nostra obsessió per la capitalitat, la nostra visió fun-
cionarial del món, el nostre afany per prestar serveis a qualsevol ens impedeix ser alguna cosa 
més. Qui acceptaria ser la Barcelona del País Valencià, la ciutat creadora, dinàmica, no depen
dent? Pocs alacantins: són més feliços per tenir a la seua ciutat una seu de la Diputació que des
graciats per advertir la pèrdua galopant d'identitat pròpia, de projecte de ciutat, per entendre la 
crisi de vitalitat. Contents d'habitar una ciutat desmemoriada, de ser habitats per l'amnèsia provin
cial i provinciana. Capaços, si cal, d'elevar un monument a Jaume II, però incapaços d'entendre'η 
el significat. 

Súbdits de la meseta, de les planures sense aventura. Oblidats de la mar com oblidats de la 
llengua... De fet no hi ha tanta diferència entre haver oblidat el català amb què es va decidir el 
futur d'Alacant i l'oblit sobre els camins de la mar per la qual va arribar cultura i diàleg i que és 
símbol perfecte per a l'obertura al món. 

I davant això, que podem fer? Doncs, la primera cosa ser conscients del curt abast de la queixa 
autàrquica i circular. La segona gosari, atrevir-s'hi. Renunciar a la nostàlgia. Situar-se en les con
tradiccions. Construir sense espera i amb esperança. Formar un lobby. Parlar d'Alacant, és a dir, 
dels alacantins i de les alacantines, de les seues alternatives econòmiques, de l'urbanisme, del 
trànsit. Pensar en Alacant i des d'Alacant pensant en el País Valencià, en la seua vertebrado -que 
necessita la dolçaina, el poeta i els pares de la pàtria, però també, la gratuïtat de la A7- i en la seua 
ubicació a la Mediterrània i a Europa. 

I fer més coses encara. Establir una finalitat, un objectiu i ser-ne els pregoners: revalencianit-
zar Alacant. Però fer-ho des de les úniques vies practicables. I la primera és: viatjar més. Viatjar, 
per exemple, a València i explicar-hi, en cenacles adequats, que cal acabar amb el pensament únic 
valencianista; que la identitat valenciana ha de ser -o no serà- identitat de geometria variable que 
es (re)construesca en el diàleg amb la realitat, i també amb aquesta dura realitat alacantina que no 
serà vençuda, que cal convèncer. I la cabriola és arriscada: mirar al passat només per caminar pel 
present cap al futur. No és que s'haja perdut el temps, és que el temps s'ha usat en altres coses. 
Però aquest temps captiu, aquestes altres coses, són també, ens agrade o no, la nostra forma de ser 
valencians -almenys per als qui conservem alguna consciència de ser-ho. 

I més encara: ser polítics en un sentit primigeni però també actual. Com a habitants de la ciu
tat, no esperarem res del que s'ha desplaçat fins a l'etnologia més enllà de premis ocasionals en 
forma de bellesa gratificant i d'impuls a la comprensió de com les coses han arribat a ser. Com a 
habitants de la ciutat, eixim a les places, a les urbanes i a les incertes però reals de les ones o els 
cables; eixim a les places a buscar i a trobar. A (re)conquistar com fan els europeus en les seues 
democràcies. Amb propostes, amb sentit de l'oportunitat, amb alternatives de govern. Assaben
tant-nos que en aquesta ciutat hi ha partits polítics o sindicats que poden fer molt perquè són i 
tenen instruments de poder per a canviar la realitat si, des de dins, s'impulsa la seua tasca en un 
sentit revalencianitzador. Què n'esperem?, que siguen partits o sindicats nacionalistes?, com ho 
han de ser si el problema és que ni tan sols hi ha valencians? 

I més encara, si volem: fer tot això no per amor a abstraccions sinó amb amor a un poble que 
no per deixar de tenir la nostra mateixa consciència ha deixat de ser intel·ligent i, sobretot, de ser 
el nostre poble; ja que si pensàrem una altra cosa, res del que volem té sentit. 

Es a dir: no fem culte a Jaume Π. Siguem com Jaumes II que han baixat pels segles del cavall. 
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I. INTRODUCCIÓ 

Establir el moment exacte del naixement de la Festa d'Elx -representació d'arrels medievals 
on s'escenifica la mort i assumpció de la Mare de Déu- ha estat, des de l'inici de les investiga
cions realitzades al seu voltant, el tema més debatut i controvertit entre els estudiosos i, alhora, 
aquell que ha propiciat el desenvolupament de teories i propostes més variades, encara que, 
malauradament, moltes amb ben escàs suport documental. Tot i que aquestes hipòtesis incertes 
semblaven superades pels estudis rigorosos i de caràcter científic desenvolupats copiosament en 
els últims anys', davant de la seua reactivacio i, fins i tot, de la presentació d'altres propostes 
encara més desorientadores i singulars, ens ha semblat d'interés realitzar una petita aproximació al 
tema amb la intenció de puntualitzar la qüestió i exposar les dades documentals de què disposem 
en l'actualitat. 

Si ordenem totes aqueixes teories basades en suposicions hipotètiques, veurem com, a grans 
trets, podríem establir dos apartats que, a més a més, acaben per fondre's i conformar una única 
explicació miraculosa-tradicional que intenta, d'una banda, retraure la creació de la Festa a l'èpo
ca més llunyana possible i, d'altra, atorgar un origen extra-humà al text de la peça. 

II. LA TRADICIÓ DEL SEGLE XIII 

Ja en les primeres referències conservades sobre la Festa, queda recollida una explicació del 
seu origen que intenta lligar-la al moment mateix de la incorporació de la vila elxana a la civilit
zació cristiana. Així ho manifestava Cristòfol Sanz en 1621 quan indicava que, malgrat no haver 

1. Vid. J. Castaño García, Repertori Bibliogràfic de la Festa d'Elx, València, IVEI/Ajuntament d'Elx, col. "Arxius i docu
ments", 14, 1994. 
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pogut establir l'antiguitat de la representació, alguns testimonis asseguraven que el seu origen 
estava en la conquesta de la ciutat als musulmans per part de Jaume I d'Aragó, en 12652. 

Aquesta possibilitat és la que també recull Gaspar Soler Chacón en la seua consueta de la 
Festa, copiada en l'any 1625 i on va incloure una sèrie de notícies històriques -en una gran part, 
preses de l'obra de Sanz- en un manuscrit adreçat al Sant Ofici3. 

Es tracta d'una tradició que, donades les característiques artístiques del Misteri, resulta total
ment inversemblant i que, com veiem, relaciona el naixement del drama elxà amb la reconquesta 
de Jaume I. Aquesta teoria ha estat represa en els últims temps amb nova força, encara que no amb 
nous i sòlids arguments, per autors com els germans Martínez Blasco, que, abundant en les suposi
cions, ens parlen del bisbe Arnau de Gurb, prelat de Barcelona que acompanyava les tropes del 
monarca aragonés, com a organitzador de les primeres representacions del Misteri. Per això es 
basen en els coneixements alquímies d'aquest bisbe -palesos, segons aquests autors en l'esceno
grafia del drama il·lícita- i de les seues bones relacions amb el poble jueu, tot i que sense aportar-
ne cap prova documental4. En aquest sentit, recordarem que la tradició local presenta aquest Arnau 
de Gurb com l'autor material de la consagració de la mesquita musulmana d'Elx al culte catòlic, 
sota l'advocació de Santa Maria en la seua Assumpció al cel i, per tant, el responsable directe de la 
cristianització de la ciutat. Tanmateix, la crònica o Llibre dels Fets de Jaume I, únic text conegut 
on s'esmenta al prelat en relació a Elx, només n'aporta una brevíssima referència, en la qual s'in
dica que el bisbe de Barcelona quedà a Elx com a representant del monarca per salvaguardar la 
vila: 

Έ , presa la torre, lexam-hi lo bisbe de Barcelona, quels guardas que nois talàs hom"5 

Creiem que concloure d'aquesta referència -i d'altres arguments circumstancials, com una 
corazonada intuitiva dels investigadors- que Arnau de Gurb és "sens dubte" l'autor o l'organitza
dor de la Festa, resulta, si més no, una mica agosarat. 

Altres autors, en comprovar que resulta molt difícil admetre que la representació de la Festa, 
amb la música, el text literari i el desenvolupament escènic que avui coneixem, nasquera al segle 
XIII, intentaren provar que allò que es va posar en marxa després de la conquesta, fou una mena 
de versió primitiva del Misteri que posteriorment es desenvoluparia i donaria pas a l'obra actual. 
L'autor que amb major força va defensar aquesta hipòtesi de treball -també sense cap base docu
mental- fou Josep Pomares Perlasia, que va escriure una petita teoria sobre la qüestió. En ella 
indicava que la idea primitiva del drama elxà fou portada en el segle XIII pels conqueridors que 
acompanyaven Jaume I. Aquesta primera escenificació, que Pomares denomina Juegos Escolares 
dedicados a la Dormición y Asunción de María, es transformaria en l'actual Misteri després de 

2. Cristòfol Sanz, Recopilación en que se da cuenta de las cosas anci antiguas como modernas de la indita villa de Elche, 
Ms. de 1621 conservat a l'Arxiu Municipal d'Elx (AME). N'hi ha una edició, amb pròleg de Juan Gómez brufal, feta a 
Elx, Llib. Atenea, 1954 (ps. 118-119). 

3. Gaspar Soler Chacón, Llibre de la Festa de Nostra Señora de l'Assumptió, ditto vulgarment la Festa de la Vila d'Elig, 
ms. del 1625 editat per Pere Ibarra i Ruiz en El Tránsito y la Asunción de la Virgen, Elx, Imp. Agulló, (s.d.: 1933), p. 25. 

4. Tomàs i Manuel Martínez Blasco, Alegato en defensa de un "Misterio de Elche" de origen medieval, Elx, Mutua Ilicita
na de Seguros, 1994. Aquesta mateixa hipòtesi ja l'havien apuntada al seu llibre La arquitectura como escenario de "El 
Misterio de Elche", Alacant, CAM, 1990, ps. 56-69. Una ressenya critica d'aquestes dues obres ha estat realitzada per 
Esther Montesinos i Biel Sansano, "Nòtula a propòsit d'alguna bibliografia recent sobre la Festa", Festa d'Elx, 47, Elx, 
1995, ps. 125-131. 

5. Llibre dels fets del rei en Jaume, a cura de Jordi Bruguera, Barcelona, Ed. Barcino, "Els Nostres Clàssics", col. "B", 11, 
p.312. 
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l'aparició miraculosa de la imatge de la Mare de Déu d'Elx el 1370 -que tractarem tot seguit-, ja 
que juntament amb la figura mariana es trobà també la consueta del drama que avui coneixem. En 
definitiva, manifestava que els conqueridors catalans i aragonesos oferiren una mena de Jocs Flo
rals de tema marià que posteriorment evolucionarien fins a la Festa actual6. 

Fins i tot, alguns autors han intentat donar suport documental a aquest origen del Misteri en el 
segle XIII i es van referir a una carta reial que, malgrat la seua suposada importància, mai no fou 
publicada. L'esmentada carta va ser examinada, segons ell mateix afirma, pel músic alacantí Oscar 
Espià en l'any 1924, el qual va revisar en aquesta data la partitura del drama per encàrrec de la 
Junta Protectora de la Festa creada a Elx. Espià va manifestar en diverses ocasions que l'arxiver i 
erudit historiador il·lícita Pere Ibarra i Ruiz li havia mostrat un document que provava clarament 
com les representacions es feien ja en el segle XIIP. 

De l'existència d'aquest document, que, segons el mateix Espià, desaparegué de l'Arxiu Muni
cipal durant la Guerra Civil del 1936-1939 i no ha tornat a ser trobat, només ell ens en dóna notí
cia, i davant de l'escepticisme manifestat per alguns investigadors, arribà, fins i tot, a jurar públi
cament que havia tingut en les seues mans la carta en qüestió. Tanmateix, hem d'indicar, després 
d'haver revisat exhaustivament l'obra de Pere Ibarra, caracteritzada precisament per la publicació 
de nombrosos documents inèdits referents a la Festa, que aquest no féu mai cap menció a aquesta 
carta reial del segle XIII. Tot això, juntament amb el fet de no conèixer el contingut, ni tan sols 
sumàriament, de dit manuscrit que, per altra banda tampoc és citat per cap altre estudiós, ens fa 
pensar en una possible confusió d'Oscar Espià, si més no quant a la data del document. 

Perquè allò que sí que donà a la llum pública Pere Ibarra, a més a més, com a "testimonio acre
ditativo de la celebración de la Festa en el año 1370", fou una part de l'acta del Consell Municipal 
d'Elx celebrat el 16 de juny de 1370, on es donava compte d'una carta de la reina Maria d'Aragó 
al Consell d'Elx, datada el dia 7 del mateix mes i any, on manifestava, 

"Promens: vostra letra avem rebuda sobre la treta que demanets del ordi et responem-
vos que per ço com és en dupte si serà guerra entre-1 senyor rey, marit et senyor nostre 
molt car, et lo rey de Castella per la qual cosa si o era tota aquexa terra àuria mister 
gran forniment, no us podem de present atorgar gràcia que demanats, mes pasada la 
festa de Santa Maria de agost primera vinent, si ho tendrets a per bé, vos en porem res
pondre pus clarament"8. 

Al nostre entendre, però, tampoc aquest document confirma, com indicava Ibarra, l'existència 
de la Festa al segle XIV. Coneguda l'ampla difusió que la festivitat de l'Assumpció, de la Mare de 
Déu d'agost, posseïa en l'època del document, no podem prendre una expressió tan genèrica com 
a dada concreta del Misteri elxà. A més, hem de fer notar que en l'escrit no es fa cap menció a una 
possible dramatització dins de la citada festivitat. Es per això que no s'ha de considerar aquesta 
referència documental com a prova irrefutable de la celebració de la Festa en el XIV. 

D'altra banda, el mateix Pere Ibarra ens donà a conèixer altres referències que el feren datar la 
Festa en diferents èpoques. Així, en els seus primers escrits sobre la qüestió afirmava que el Mis-

6. José Pomares Perlasia, "Bosquejo histórico de la Festa según mi estudio acerca de la misma". Festa d'Elig, Elx, 1956, 
s.p. 

7. Oscar Espià Triay, "Apuntes sobre la !'Festa d'Elig"", Festa d'Elig, Elx, 1956, s.p. 
8. Arxiu Municipal d'Elx (AME). CABILDO DEL 16 DE JUNI DE 1370. (Utilitzem les transcripcions i resums de les 

actes municipals realitzades per Pere Ibarra en el seu manuscrit Consejos y Sitiadas (1370-1923), conservat al propi 
Arxiu elxà). 
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teri deuria datar-se a finals del segle XV. Però, en altres ocasions, aportà referències històriques 
que donaven a la Festa un naixement datable al segle XIV. Concretament es refereix al possible 
origen de la representació com a commemoració de la victòria que els elxans tingueren sobre les 
tropes del rei barbaresc Reduà el 15 d'agost de 1331, cosa que confirmaria el fet que el 1370 ja es 
celebrava habitualment la Festa, com -segons Ibarra- manifestava l'esmentada carta de la reina 
Na Maria. 

III. LA "VINGUDA" DE LA MARE DE DÉU 

Un segon apartat quant a les teories llegendàries del naixement de la Festa, és el dedicat a l'a
parició o "Vinguda" miraculosa de la imatge de la Mare de Déu d'Elx. És aquesta una tradició que 
ha estat transmesa de pares a fills mitjançant un relat que narra la trobada miraculosa de la figura 
de la patrona de la ciutat. Tanmateix, aquest relat, encara que sempre ha conservat un nucli narra
tiu fix, ha anat incorporant al llarg dels anys una sèrie de detalls de manera que la història de l'a
parició es clarificara més i quedaren explicats alguns aspectes que la curiositat de la gent exigia. 

La transmissió oral del relat i l'esmentat afegitó de detalls i puntualitzacions han anat confor
mant evolutivament una narració prou completa que és la que actualment coneixem. En línies 
generals, aquesta ens parla de la trobada per part d'un soldat guardacostes -Francesc Cantó-, 
d'una arca tancada que era portada per les aigües de la mar, a la platja anomenada del Tamarit. La 
caixa presentava en la coberta les paraules Sóc per a Elx i dins aparegué la imatge de la patrona 
d'Elx i, també, la consueta de la seua Festa. Cantó, al galop de cavall, vingué a la ciutat i comu
nicà la troballa a l'Ajuntament. El Consell, per anunciar la nova a la població, va fer publicar un 
ban i els il·licitans, animats per la convocatòria, acudiren a replegar la imatge. Però quan arribaren 
a la platja van veure com també veïns d'Alacant i de Santa Pola intentaven endur-se la figura de la 
Mare de Déu als seus respectius pobles. Per solucionar la disputa, pujaren l'arca a un carro de 
bous, taparen els ulls dels animals i els soltaren en una cruïlla de camins. Els bous, sense dubtes, 
emprengueren el camí cap a Elx i la imatge trobada fou entronitzada en l'ermita de Sant Sebastià 
d'on, anys després, passà a l'altar major de l'església de Santa Maria. 

No es troba -com ja va fer notar Aurelia Ibarra al segle passat- cap referència a la Vinguda en 
la documentació oficial conservada de l'època de la suposada troballa, com seria, per exemple, la 
del Consell municipal. Ni en les actes de 1370 ni en altres posteriors se'ns parla d'un fet tan extra
ordinari que, sens dubte, hauria estat testimoniat per les autoritats'0. Ben al contrari, el primer relat 
detallat de la Vinguda que coneixem, cronològicament parlant, és una crònica datada en el segle 
XVIII. Es tracta de la notícia continguda en el manuscrit anomenat Antigüedades y glorias de la 
villa de Elche, redactat en l'any 1705 per Salvador Perpinyà, jurat del Consell d'Elx". Textos 

9. Això ho afirma, per exemple, en la seua Historia de Elche, Alacant, 1895, p. 251. 
10. Com diem, l'historiador i arquòleg Aurelia Ibarra, en preparar un resum de les actes municipals medievals d'Elx, anota, 

"Estos son todos los concejos del mes de diciembre (del 1370) y no se hace la más mínima indicación de la venida de la 
Virgen AME, Apuntes para escribir la historia de la villa de Elche sacados de los libros de actas del Concejo que se cus
todian en el Archivo Municipal de la misma, de 1370 a 1400", ms. d'Aurelià Ibarra, fet en l'any 1870 i relligat al volum 
Noticias de Elche, vol. I, ps. 285-293. 

11. Una transcripció d'aquesta crònica ens l'ofereixen Vicent J. Escartí i Gabriel Sansano al seu article "Noticia del primer 
text conegut de la Vinguda de la Mare de Déu d'Elx", Festa d'Elx, 46, Elx, 1994, ps. 111-127 i també, a cura dels matei
xos autors, Antigüedades y glorias de la villa de Elche, de Salvador Perpinyà, Elx, Ajuntament d'Elx, col. "Temes d'Elx", 
núm. XXVI, 1995. Hem d'indicar que, recentment, hem localitzat -amb la inestimable col·laboració de José Vicente Cas
taño Berenguer- una breu referència a la Vinguda en el llibre Año virgíneo, obra d'Esteban Dolz del Castellar, publicat a 
València (Imp. V. Cabrera) entre 1686 i 1688 (vol. m, p. 201). 

146 / Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià 



La fesía o Misten d'Elx en els seus inicis 

anteriors, com l'esmentat manuscrit de Cristòfol Sanz de 1621 o la còpia de la consueta de la 
Festa realitzada per Gaspar Soler Chacón en el 1625, no fan cap menció a un possible origen 
miraculós de la imatge de la Mare de Déu d'Elx. I això sorprèn encara més si tenim en compte que 
sí que ofereixen algunes referències a la talla mariana mateixa i a la seua primitiva capella, a algun 
fet extraordinari atribuït a la intercessió de la patrona de la ciutat i, fins i tot, a la creació de la 
Festa. Aquestes significatives absències en obres tan assenyalades del segle XVII, semblen donar 
la raó als autors que proposen la creació del relat de la Vinguda -precisament per donar un origen 
miraculós a la Festa- cap a la segona meitat d'aquesta centúria12. 

D'altra banda, ja en aquesta primera referència a la Vinguda es fa menció de dues versions del 
relat -amb dades contradictòries- existents a la ciutat. Una d'elles ens parla de maig de 1266 com 
a data de la troballa de la Mare de Déu i l'altra, de desembre de 1370. Mentre en la primera no 
s'esmenta la figura del soldat Cantó, en la segona, un personatge misteriós -un jove-àngel-, serà 
qui entregue l'arca amb la Verge al guardacostes elxà, amb l'encàrrec de portar-la fins a Elx. I fins 
al segle XIX no es troba cap escrit referit a la Vinguda que ens parle d'aqueixa polèmica sorgida 
entre els veïns d'Elx, Alacant i Oriola -canviada després per Santa Pola per raons de rivalitat 
comarcal13- per la possessió de la imatge i resolta mitjançant l'estratagema -d'origen bíblic i pre
sent en nombrosos relats d'aparicions d'imatges- del carro de bous amb els ulls tapats. 

En realitat la celebració de la Vinguda no ha pogut documentar-se més enllà de la segona mei
tat del segle XVIII on es localitzen referències a una festivitat de tipus religiós, amb una processó 
amb la imatge mariana pels carrers il·licitans. En els primers anys del XIX s'afegiren a aquesta 
desfilada elements populars, com comparses i carros triomfals sustentáis pels gremis locals que 
acompanyaven la Marededéu. I en l'any 1865 es va crear la Societat anomenada "Venida de la 
Virgen" que es va fer càrrec d'organitzar les festes i que posà en marxa una mena de representació 
cívica on s'escenificava l'arribada de Cantó a cavall per a comunicar al Consell l'aparició de la 
imatge, l'anunci d'aquest per mitjà d'un ban públic i la desfilada de tot el poble, autoritats anti
gues incloses, per a dur a la vila la figura mariana des d'un hort als afores del poble -que repre
sentava la platja- cap a l'església de Santa Maria. L'estructura de les festes creada en el vuitcents 
s'ha mantingut fins als nostres dies i l'esmentada representació encara és el seu punt central14. 

Creiem provada, per tant, la relativament tardana formació d'aquesta tradició que, unida a les 
referències al segle XIII, donava a la Festa un origen miraculós en els temps de la conquesta de la 
ciutat als musulmans. Amb aquest naixement per voluntat divina s'aconseguia, d'una banda, arre
lar la representació en el moment històric en què va ser creada l'actual comunitat illicitana i, de 
l'altra, aportar arguments sobrehumans per a la seua defensa davant dels intents oficials d'eliminar 
la representació assumpcionista, segons les disposicions del Concili de Trento. No deu resultar-
nos estrany que, precisament, el primer relat de la Vinguda apareguera justament uns anys després 
d'un plet que el Consell il·lícita mantingué contra el bisbat d'Oriola en veure en perill la continuï
tat de l'escenificació. Plet que, finalment va ser resolt amb el rescripte d'Urbà VUIè de 1632 ator
gant permís per a portar a terme la Festa perpètuament. 

12. Així ho afirma Luis Quirante Santacruz. "Sobre l'origen miraculós de la Festa", La Relia, 1, Baix Vinalopó, 1983, ps. 
33-40. 

13. Si de cas, convé recordar que Santa Pola formà part del terme municipal d'Elx fins a les Corts de Cadis, que en decreta
ren la segregació, procés que no s'acabà de consumar fins als anys quaranta del segle actual. 

14. Vid. J. Castaño Garcia, Apuntes sobre la Venida de la Virgen a Elche, Elx, Sociedad Venida de )a Virgen, 1984. 

Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià / 147 



Joan Castaño García 

IV. LES TEORIES MÉS RIGOROSES 

Els estudis respecte a la Festa d'Elx i, en general, respecte al teatre medieval, efectuats des del 
segle XIX, però que han assolit en els últims vint anys un desenvolupament extraordinari, han 
aconseguit la revisió sistemàtica d'un bon nombre d'arxius històrics, així com la comparació de 
referències documentals i de textos de representacions conservats en diferents poblacions, l'anàlisi 
literària i musical d'aquests, l'estudi dels seus elements teatrals i litúrgics, etc. Tot això ha fet que 
els investigadors, deixant de banda tradicions i llegendes sense suport documental, hagen arribat a 
la conclusió que la segona meitat del segle XV, quan es produeix un auge en el teatre religiós de 
temàtica assumpcionista arreu d'Europa, és la més probable per datar el naixement de la Festa 
d'Elx. 

Pel que respecta al text literari, sabem que l'acció dramàtica de la Festa està basada en els 
relats tradicionals de l'Assumpció de la Mare de Déu que es van transmetre oralment en els pri
mers anys del cristianisme i que, a partir del segle IV, van ser recopilats en els anomenats Evange
lis Apòcrifs. Aquests evangelis recullen, precisament, passatges de la vida i mort de Jesucrist i de 
sa mare, que no apareixen en els quatre evangelis canònics. 

Els relats apòcrifs assumpcionistes més importants són els de Joan el Teòleg (segle IV-V), el 
Transitus del Pseudo Melitó (segle VI), la narració de Joan, arquebisbe de Tessalònica (segle VII) 
i, el més tardà, el relat del Pseudo Josep d'Arimatea (segle XIII), que és el més pròxim al desen
volupament del Misteri. Aquests evangelis apòcrifs foren refosos en el segle XIII per Iacopo da 
Varazze en la seua Legenda Áurea, que tingué una gran difusió per tot l'Europa medieval i que 
també va influir en la redacció de l'obra il·licitana15. 

El text literari de la Festa, escrit en valencià amb un psalm i alguns versos en llatí, és relativa
ment breu si es compara amb altres representacions semblants de les quals s'han conservat els 
seus llibrets, com poden ser el misteri assumpcionista de Tarragona (segle XIV) o el de la catedral 
de València (segle XV). L'obra il·licitana consta d'un total de dos-cents cinquanta-nou versos, que 
apareixen distribuïts en estrofes de diferents tipus. Les més nombroses són les quartetes de versos 
octosíl·labs rimats en la seqüència 'aabb', és a dir, del model medieval conegut com a noves rima-
des. També figuren, encara que amb menor nombre, versos decasíl·labs, distribuïts en quartetes 
amb rima 'abab', així com heptasíl·labs rimats en 'aabb' i 'abab'. 

La brevetat del text a què fem referència potser siga deguda a la menor importància concedida 
en la representació a la part literària, davant la musical i l'escènica. La complicació d'alguns cants 
amb abundants ornaments musicals i l'ús d'una espectacular tramoia aèria féu que se sacrificaren 
part dels versos per no allargar excessivamente la duració de la representació'6. 

L'estudi del text literari -tant des del punt de vista literari com filològic- fa concloure que, en 
alguns fragments, la seua llengua és força arcaica, molt possiblement de la segona meitat del segle 
XV. Així ho manifesta Romeu i Figueras després d'analitzar la mètrica dels versos de la consueta, 
encara que també detecta en el text algunes manipulacions i modificacions posteriors, fins ben 
entrat el segle XVI". En termes semblants es manifesta Antoni Ferrando qui, després d'un exhaus
tiu examen filològic del text de la Festa, posa de manifest que aquest "fou escrit no en llemosí, 

15. Vid. Gonzalo Gironès Guillem, Los orígenes del Misterio de Elche, València, Ed. Montafiana, 1983. 
16. Vid. J. Castaño i Gabriel Sansano, "El text literari de la Festa o Misteri d'Elx: notes a la seua evolució", Actas do IV 

Congresso daAssociaçào Hispànica de Literatura Medieval, vol. ΙΠ, Lisboa, 1993, ps. 117-123. 
17. Josep Romeu i Figueras, "El teatre assumpcionita de tècnica medieval als Països Catalans", dins Miscel·lània Aramon i 

Serra, vol. IV, Barcelona, 1984, ps. 239-278. 
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sinó en un pulcre català -o, si es vol, valencià- entre mitjan segle XV i principis del XVI en la 
seua major part, mentre que les anotacions escèniques que l'acompanyen quedaren fixades proba
blement cap a mitjan segle XVI"18. 

Hem d'indicar que, com puntualitzava Ferrando, sol ser freqüent trobar en la bibliografia sobre 
la Festa el terme "llemosí" per a referir-se a la seua llengua. És sabut que des del segle XVI, amb 
la progressiva pèrdua de la unitat cultural de la Corona d'Aragó, aquest terme s'utilitzava per a 
designar el català medieval. És en aquest sentit que hem d'entendre expressions com la de Cristò
fol Sanz: "...[la Festa] con su primera lengua lemosina se recita y hace hasta hoy en día"19. Tan
mateix, a partir del segle XIX hi ha la tendència a considerar el llemosí com una llengua mare de 
la qual derivarien català, valencià i mallorquí, concepte que tingué una gran difusió en cercles 
il·lustrats. Com bé assenyala Sanchis Guarner, "l'èxit prolongat que tingué entre els valencians la 
denominació de llemosí, obeïa a la resitencia que han manifestat sempre a anomenar catalana la 
llengua pròpia". En aquest context cal explicar la perviència fins als nostres dies del confús i erro
ni terme llemosí referit a la llengua del Misteri, tant en textos divulgatius -per exemple, les guies 
per als espectadors fins a l'any 1989- o, fins i tot, en investigacions que pretenen ser rigoroses i 
que, de vegades, ofereixen inversemblants teories lingüístiques, oblidant els estudis dels filòlegs i 
posant en dubte -conscientment o inconscient- la inqüestionable unitat de la llengua21. 

També de l'anàlisi dels elements teatrals es desprenen conclusions semblants respecte l'origen 
de la Festa. Francesc Massip posa de manifest la supervivència en la representació elxana de nom
broses característiques del teatre medieval: espai escènic polivalent, utilització d'escenari horit
zontal i vertical, pervivència de trucs i efectes teatrals, indumentària escènica amb formes i sím
bols propis de l'últim període medieval, interpretació i direcció dramàtica espontània i, finalment, 
la concepció del Misteri com un fet comunitari i col·lectiu. En aqueix sentit, deixant de banda 
remodelacions posteriors, la creació de la Festa deu emmarcar-se no abans de les darreres dècades 
del segle XV ni després de la primera del XVI22. 

Pel que fa a l'apartat musical, els experts manifesten que en la Festa es barregen cants de dife
rents èpoques. Uns clarament relacionats amb el repertori medieval gregorià, altres polifònics d'è
poca renaixentista i, fins i tot, afegitons posteriors. De tota manera, el costum de les representa
cions de teatre religiós d'utilitzar contrafacta de melodies religioses o profanes ja existents, fa 
molt difícil de datar l'obra per la seua música ja que no es pot assegurar que les melodies més pri
mitives foren compostes expressament per al drama elxà, sinó que pogueren existir prèviament i 
ser adaptades a la representació23. 

Els cants del Misteri poden classificar-se grosso modo, en monodies i polifònics. Concreta
ment, de les vint-i-set peces musicals que recullen les consuetes històriques -sense comptar el 

18. Antoni Ferrando, "La llengua del Misteri d'Elx", La Corona d'Aragí i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenat
ge per a Germà Colom, Tübingen, 1989, ps. 75-89. 

19. Cristòfol Sanz, Recopilación..., Op. cit., p. 118. Tanmateix, Soler Chacón, quatre anys després, manifestava en la seua 
còpia de la consueta, com la Festa estava escrita en "esta nostra llengua valenciana, per ser ella en si breu y tan mal lli
mada", deixant constància del complex d'inferioritat per l'ús del valencià davant del castellà. 

20. Manuel Sanchis Guarner, La llengua dels valencians, València, E. Climent, 1983, p. 28. 
21. Vid. August Rafanell, "El misteriós llemosí de la Festa d'Elx: les constants d'un discurs perifèric", La Relia, Β. Baix 

Vinalopó, desembre de 1989, ps. 31-39. 
22. Francesc Massip, La Festa d'Elx i els misteris medievals europeus, Alacant, Institut de Cultura "Juan Gil-Albert"/Ajun-

tament d'Elx, col. "Patrimonio", num. 13, 1991, p. 295. 
23. Μ. Carmen Gómez Muntané, "Tradició i modernitat en el Misteri d'Elx". Festa d'Elx, 42, Elx, ps. 129-134. De la 

mateixa autora, "A propòsit de "Déu vos salve, Verge Imperial", un cant monòdic del Misteri d'Elx", Festa d'Elx, 45, Elx, 
1993, ps. 87-95. 
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salm In exitu Israel d'Egipto - , deu són monòdiques i setze polifòniques, encara que en els dos 
casos hi ha repeticions de melodies amb diferents textos literaris. 

Alguns dels cants monònodics -més abundants en el primer acte de l'obra- presenten clares 
influències del gregorià medieval. De fet, la mateixa consueta de la Festa assenyala que el cant de 
la Verge Maria, Gran desig m'ha vengut al cor, ha de realitzar-se al to del Vexilla Regis, himne 
compost en el segle VI en honor d'un fragment de la Vera creu de Jesucrist. Igualment s'hi han 
detectat punts de contacte entre alguns cants de sant Joan i sant Pere i l'himne gregorià Victimae 
paschali laudes. Aquesta tècnica d'adaptar textos literaris nous a músiques preexistents, -conegu
da com a contrafactum-, era molt comuna, com hem dit, en les antigues representacions teatrals, 
ja que d'aquesta manera els espectadors, familiaritzats amb les melodies originals, s'identificaven 
ràpidament amb l'escenificació. En altres casos, l'abundantíssima ornamentació melismàtica del 
cant, acumulada amb el pas dels segles, impedeix la clara identificació de la seua versió original. 
L'exemple més notable d'aquest fenomen es troba en la melodia de l'Àngel de la Magrana, Déu 
vos salve Verge imperial. 

També s'han detectat en alguns dels cants polifònics del Misteri punts de concordança amb 
villancets i altres cançons recopilades en el Cancionero Musical de Palacio. Això indica que en la 
reforma musical renaixentista de la Festa del segle XVI, a més de peces originals compostes a l'e
fecte, també s'incorporaren contrafacta de melodies ja conegudes. 

D'altra banda, en la segona meitat del segle XV es detecta, com hem vist, un desenvolupament 
considerable per tot Europa de peces de temàtica assumpcionista i, dins de l'evolució d'aquest 
tipus de teatre, la Festa d'Elx pot ocupar un lloc intermedi entre el Misteri tardomedieval repre
sentat a la catedral de València -amb el qual guarda força concordances de tipus argumental i tra-
moístic- i el pre-renaixentista de Castelló de la Plana, com ha posat de manifest Luis Quirante24. 

Tots aquests estudis de caràcter científic que hem esmentat, basats en documents contrastables 
positivament, als quals caldria afegir els comentaris d'alguns autors que han vist en la referència a 
les índies que fa sant Tomàs en la Festa una al·lusió clara a Amèrica i, per tant, no anterior a 
149225, apunten l'últim terç del segle XV com el moment del naixement de la Festa. Moment que 
prendrem com a hipotètic i provisional -encara que, com veiem, prou probable- a l'espera de 
localitzar algun tipus de referència documental fidedigna que permeta donar una data concreta i 
totalment contrastada, o una aproximació més exacta. 

V. LES PRIMERES DADES DOCUMENTALS 

D'altra banda, les primeres referències documentals pel que fa a l'organització de la Festa 
d'Elx estan datades totes elles a partir del segle XVI i ens parlen de la participació activa d'algu
nes famílies de la petita noblesa local -fonamentalment la dels Perpinyà i la dels Caro- com a res
ponsables directes de l'obra i, en general, dels cultes relacionats amb la imatge de la Mare de Déu 
de l'Assumpció. 

Encara que en el cas concret de la família Perpinyà no podem parlar tampoc de documents ori
ginals, sinó de referències existents en cròniques i noticiers, tot i que puguen confirmar-se, -si 
més no, parcialment-, per alguns indicis, hem d'indicar que, segons sembla, el culte a la imatge de 
la Mare de Déu d'Elx estigué relacionat en els seus orígens amb aquesta família. 

24. Luis Quirante Santacruz, Teatro asuncionista valenciano de los siglos XV y XVI, València, Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciència, 1987, ps. 261-272. 

25. El primer a apuntar aquesta qüestió va ser G. Vidal y Valenciano al seu treball "El Tránsito y la Asunción de la Virgen", 
Diario de Barcelona, Barcelona, 12 i 26 d'agost i 1 de setembre de 1870. 
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Aquests Perpinyà arribaren a la població amb Jaume I i, posteriorment, es convertiren en un 
dels principals llinatges de la ciutat. Les seues possessions foren molt nombroses i els membres de 
la família ocuparen els primers llocs en els càrrecs civils i eclesiàstics de tipus local. 

Segons una referència que va ser copiada amb reserves per l'investigador local Joan Gómez 
Brufal -que va qualificar el document d'apòcrif- i que, malgrat el nostre interés, no ha estat possi
ble de localitzar de nou, Pere Perpinyà, en els últims anys del segle XV va presentar davant del 
batle elxà, Antoni Molina, una petició reclamant el seu dret sobre la protecció de tot allò relatiu a 
la "Senyora Santa Verge" i, per tant, sobre l'organització de la Festa d'agost26. 

Encara que, com dèiem, aquestes referències no poden documentar-se més extensament, sí que 
trobem al llarg de la història una estreta relació entre els Perpinyà, que justament tenien la casa 
pairal a la plaça de Santa Maria, davant la porta major de l'església, on encara es conserva, i la 
imatge de la Mare de Déu i la seua Festa. Per exemple, com veurem posteriorment, serà Lluís Per
pinyà qui en 1530 sol·licite en nom de la Confraria de Nostra Senyora de l'Assumpció una ajuda 
per a la Festa, precisament en un dels documents més antics que es conserven sobre el tema. Un 
altre Lluís Perpinyà -germà del famós predicador jesuïta Pere Joan-, ens proporciona indirecta
ment en 1599 algunes dades puntuals sobre els artefactes aeris de la Festa21. Fra Joan Perpinyà, 
d'una branca aragonesa de la família, apareix relacionat amb la difusió de representacions 
assumpcionistes en terres sudamericanes en el segle XVI28.1 un altre membre d'aquesta família, el 
sacerdot Claudià Felip Perpinyà, fill de l'esmentat Salvador Perpinyà, és l'autor de les dues prime
res traduccions al castellà del text de la Festa, realitzades en els anys 1700 i 1741, respectivament. 
Aquest detall no ha de ser ignorat ja que indica com aquest Perpinyà va tenir accés a la consueta 
de l'obra que era zelosament guardada pel Consell Municipal. 

L altra de les famílies de la noblesa local que, al llarg dels segles apareix estretament vinculada 
amb la imatge de la Mare de Déu de l'Assumpció és la dels Caro. El primer document que fins a 
la data ha pogut ser localitzat sobre aquesta qüestió és un testament que Isabel Caro, viuda de Pere 
Martínez de Miedes, va realitzar davant del notari Antoni de Malla, el 9 de juliol de 1523. Segons 
aquest document, escrit sobre pergamí i custodiat a l'Arxiu de la Basílica de Santa Maria, Isabel 
Caro reparteix els seus béns i concreta una sèrie de llegats piadosos per al sufragi de la seua 
ànima. Entre aquests destaca una clàusula en la qual, textualment, s'indica, 

"ítem, attenent que yo tinch grandíssima devoció a la gloriossísima e beneyta Verge 
Maria, mare de Monssenyor Déu Ihesu Christ, e per la dita devoció tinch yo en cassa 
mia la seua ymatge beneyta ab la qual dita ymatge cascun any en lo dia de la gloriossa 
sua Asumssió, ço és, la vespra a hora de completes, ab solepne processó, tenint la dita 
ymatge en cassa mia, en vellut molt arreat, la prenen tots los preveres e frares que-s tro
ben en aquella jornada e la porten ab processó a la sglésia major de Senyora Senta 
Maria de la dita vila de hon se li fa grandíssima festa e solepnitat en lo seu dia beneyt. 
Perquè vull e man que, per çò, que tots los preveres de la dita vila tinguen la dita festa e 
la facen a més voluntat, los asigne e consigne perpètuament als dits preveres e cape-

26. Juan Gómez Brufal. "El Porta-Estandarte y los electos", Festa d'Elig, Elx, 1950, s.p. (Recollit al seu llibre Escritos y 
conferencias, introducció i notes de J. Castaño García, Alacant, CEPA, núm. 103, 1983, ps. 21-23). 

27. Vid. Mila Espinosa i Irles, "Breu noticia de la Festa en una carta del segle XVI, Festa d'Elx, 47, Elx, 1995, ps. 65-74. 
28. Isabel Martínez Cerdà, "El Misterio de Elche y su posible influencia en la evangelización de América", Archivo Ibero 

Americano, vol. XLV, núm. 177-178, 1985, ps. 153-166. 
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llans de la dita vila, vint-e-huyt sous e quatre dinés senssals que resten de aquells 
huytanta-tres sous, quatre dinés senssals rendáis que a mi fan los dits Paulos Martínez 
de Monfort, los quals dits vint-e-huyt sous, quatre dinés, vull e man sien donats e 
pagats de la dita penssió cascun any e perpetualment als dits preveres de la dita vila qui 
hara són e per temps seran"29. 

Com veiem, les notícies oferides pel document són d'una gran importància. En primer lloc, cal 
assenyalar que, com la mateixa Isabel Caro manifesta, la imatge de la Mare de Déu venerada en la 
Festa pertany a la seua família i està entronitzada a sa casa. Per tant, no tenia capella ni altar a 
l'església de Santa Maria ni a l'ermita de Sant Sebastià on la trobarem anys després. Les notícies 
més antigues referents a la figura de la Mare de Déu apareixen també a finals del segle XVI i fan 
referència a la seua capella situada a l'ermita de Sant Sebastià, construïda en l'any 1489 al carrer 
Major d'Elx, on la mantenia la confraria d'igual nom fins l'any 1648 en què va ser traslladada al 
temple de Santa Maria30. Concretament en Pacta de la visita pastoral del bisbe d'Oriola Josep 
Esteve, efectuada en l'any 1596, el prelat, entre altres disposicions, va ordenar realitzar un inven
tari de robes i joies d'aquesta ermita pel qual sabem que en aquest petit oratori es custodiaven les 
robes i vestidures utilitzades pels actors de la Festa31. A més, la sagristia d'aquesta ermita -i des
prés tota ella- servia de camerí per als esmentats actors. És per això que des d'aquest oratori par
teix encara avui dia, el petit seguici festiu dels actors a l'inici de cada acte de la representació. 

En el mateix testament d'Isabel Caro, es manifestava que, una vegada morta aquesta, la imatge 
de la Mare de Déu havia de dur-se a un beateri de l'orde de sant Francesc que hauria de crear-se 
en les cases que la testadora posseïa dins de la vila murada. Ignorem si aplegà a fer-se aquest bea
teri, encara que en la documentació del segle XVI es fa referència a la presència de dues beates a 
l'ermita de Sant Sebastià, que servien l'hospital de caritat alçat al seu costat. D'altra banda, resulta 
molt significatiu que s'encarregue precisament a l'orde franciscana la custòdia de la imatge de la 
Mare de Déu donada la importància dels frares de sant Francesc en la propagació de representa
cions assumpcionistes i del culte a la Mare de Déu en el seu trànsit. 

Pel que fa a la referència sobre la Festa cal posar de manifest l'antiguitat i continuïtat d'aques
ta que es pot deduir de les paraules d'Isabel Caro. Així mateix, la confirmació de la importància 
de les processons com a part de la festivitat de l'Assumpció i, de vegades, com a inici de dramatit
zacions posteriors. En el nostre cas, veiem com els sacerdots i frares elxans portaven la imatge de 
la Mare de Déu en processó des de la casa d'Isabel Caro fins a l'església de Santa Maria a l'hora 
de completes del dia 14 d'agost, l'hora que queda reflectida a la consueta de la Festa com a inici 
de la representació. I encara que aquesta processó inicial és qualificada de solemne, les cerimònies 
efectuades al temple són referides com a "grandíssima festa e solepnitat", portades a terme també 
pels religiosos de la ciutat. En aquest sentit, cal indicar que encara que en el document no es fa 
cap menció concreta a una possible dramatització dins d'aqueixa festa, les circumstàncies que 
l'envolten, els indicis conservats i la coincidència en lloc, hora, protagonistes, etc., ens porten a 
afirmar que ens trobem davant de la primera referència documental relativa a la Festa d'Elx. 

29. Arxiu de la Basilica de Santa Maria d'Elx (ABSME). Testament d'Isabel Caro, 9 de juliol de 1523 (Sig. 75P). Vid. A.M. 
Alvarez i J. Castaño, "Una notícia de la Festa d'Elx de l'any 1523", Festa d'Elx, Elx, 1987, ps. 41-50. 

30. Quant a la imatge de la Mare de Déu d'Elx i la seua història, vid. I. Castaño Garcia, La imagen de la Virgen de la Asun
ción, patrona de Elche, Alacant, CEPA/Patronat del Misteri d'Elx, 1991. 

31. ABSME. Acta de la visita pastoral del bisbe Josep Esteve en 1596 (Sig. 10/3). 
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A més, eren els il·licitans els que intervenien d'una manera directa a l'hora de sufragar aquesta 
solemnitat assumpcionista. Isabel Caro, membre d'una família noble, deixava una renda anual 
perquè la Festa es continuara realitzant i que els sacerdots la mantingueren "ab més voluntat". 
Pocs anys després de la data d'aquest testament, ja està documentada l'existència de la Confraria 
de la Mare de Déu com a encarregada de portar a terme la representació. Sembla lògic pensar, per 
tant, que a la mort d'Isabel Caro aquesta Confraria es fera càrrec de la imatge de la Mare de Déu, 
l'entronitzarà a la capella de l'ermita de Sant Sebastià i passarà a organitzar tots els seus cultes i, 
particularment, la Festa d'Agost. 

D'una altra banda, cal insistir en el fet que si bé a partir d'aquesta data del 1523 apareixen en 
testaments i clàusules testamentàries algunes donacions que tenen com a destinatària la festivitat 
de l'Assumpció de la Mare de Déu o la mateixa imatge de la Verge elxana, en èpoques anteriors 
no existeix constància -almenys en els documents conservats- d'una devoció de tipus col·lectiu 
cap a la Mare de Déu de l'Assumpció. Així ho demostra Anna M. Alvarez en el seu estudi sobre la 
documentació testamentària medieval custodiada als arxius locals, iniciada amb un llibre de clàu
sules que recull llegats piadosos des de l'any 129432. L'anàlisi de més d'un centenar de testaments 
i clàusules testamentàries ha donat com a resultat la localització d'una sola referència a un aniver
sari a celebrar "après la beneyta festa de Madona Santa Maria del mes de agost", cosa que, segons 
l'autora, revela més bé una devoció individual, ja que la major part dels aniversaris pels difunts se 
celebren en festes com Nadal, Sant Joan, Sant Miquel i, en menor grau, per Quaresma. 

VI. LA CONFRARIA DE NOSTRA SENYORA DE L'ASSUMPCIÓ 

Set anys després de la data del testament d'Isabel Caro, ja hi ha referències sobre una Confra
ria de Nostra Senyora de l'Assumpció. La primera notícia correspon a l'any 1530 en què, com 
veièrem, el seu majordom, Lluís Perpinyà, sol·licità al Consell municipal una ajuda per a daurar la 
cadira on anualment es feia l'Assumpció de la Verge i que cal identificar amb un dels artefactes 
escènics de la Festa d'Elx, avui desaparegut o modificat. El Consell acordà donar dotze ducats 
d'or "per a què se daure la dita cadira de la santa Asunçió y reste daurada per a les festivitats de la 
dita festa de la santa Asunçió pux és fer caritat e santa obra"13. 

Malauradament, són molt poques les referències localitzades sobre aquesta confraria en els 
seus primers anys d'existència. A Facta transcrita, únicament podem afegir un parell de notícies. 
La primera d'elles és una sol·licitud enviada a Roma del Consell elxà en l'any 1573 a fi que es 
concedirà un jubileu en la festivitat de l'Assumpció i tota la seua octava, amb condició de visitar 
l'altar major de l'església de Santa Maria i la capella de la Mare de Déu en l'ermita de Sant Sebas
tià. En la mateixa petició es demanava també la confirmació eclesiàstica de la Confraria de l'As
sumpció34. 

La segona notícia a què hem fet referència és una breu anotació en el llibre de l'administració 
de la lluminària de la Mare de Déu corresponent a l'any 1585 on s'anoten unes compres de ciris 
per part de l'esmentada Confraria "de la Verge Maria de Agost"35. 

32. Anna M. Alvarez Fortes, El sentitde la mort en l'Elx Medieval, Alacant, Institut de Cultura "Juan Gil-Albert" (en 
premsa). 

33. AME. Cabildo del 26 de novembre de 1530. 
34. AME. Cabildo del 14 de setembre de 1573. 
35. ABSME. Llibres de fàbrica (1569-1599) (Sig. 151/1), s.f. 
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A més de l'organització de la Festa, la Confraria de Nostra Senyora s'ocupava de la resta de 
cultes i cerimònies dedicades a la Mare de Déu en la seua capella de l'ermita de Sant Sebastià. 
Entre els seus ingressos, a més de les almoines recollides en aquesta capella -allò que es denomi
nava "el plat"-, cal destacar una donació efectuada pels artesans i mercaders il·licitans, anomena
da l'arrova de l'oli, que ja vam estudiar detingudament36, o aportacions esporàdiques, com l'efec
tuada pel clergat elxà en 1531: 

"ítem, ordena lo clero de la dita vila que [...] [certs] dies e temps acostuma lo clero de 
la dita vila fer la Asumpció de la festivitat de la humil Verge Maria, appellada la Asum-
ció del mes de agost, y per la dita gloriosa Verge Maria pren lo dit clero a càrrech, de 
así avant, de fer la dita festivitat de la santa Asumció ab què la Confraria de la Verge 
Maria done draps per a empaliar y fer dos cadafals y les altres coses necessàries y 
donen la caritat que los justícia e jurats e confrares contaran ab lo señor vicari"37. 

Un apartat especial hem de fer amb les ajudes rebudes pel Consell municipal que, vista la 
importància que al llarg del segle XVI anava adquirint la Festa -que feia venir a la ciutat nombro
sos forasters-, es feren cada vegada més constants. D'altra banda, el municipi col·laborava amb 
l'esplendor de la celebració realitzant actes civils al voltant de la festivitat religiosa. Així, sabem 
que, a banda d'una subvenció anual -que solia ser de deu lliures- el Consell organitzava actes fes
tius com curses de cavalls o corregudes de bous, allò que era conegut com a "jocs de bous i ca
nyes". A aquestes celebracions assistia el propi Consell i els seus convidats en un entaulat alçat a 
propòsit a la plaça de la vila i on es servien diversos obsequis com confitures i neu. Un altre dels 
actes festius desenvolupat ja en aquesta llunyana època era el d'efectuar trets d'artilleria des de les 
muralles de la vila en els dies de la festivitat. Aquest costum, en la qual podem veure un clar pre
cedent de l'actual Nit de Γ Alba, hagué de ser regulada pels desperfectes que aquests trets ocasio
naven en les defenses i, finalment, només es va permetre d'efectuar trets amb mosquets i no amb 
canons38. 

Respecte a la Confraria, hem de dir que cap a finals del segle XVI presentava un estat econò
mic força precari i no es trobava qui ocupara el càrrec de majordom, cosa que va motivar en algu
nes ocasions la supressió de la representació de la Festa. D'altra banda, també es deixà de repre
sentar el Misteri dues vegades com a senyal de dol, una per la mort de Bernardino de Càrdenas, 
senyor feudal d'Elx (1560), i una altra per la mort del príncep Carles, fill de Felip II (1568). 
Aquestes circumstàncies feren pensar als il·licitans que les tempestes i pedregades que caigueren 
sobre Elx i el seu camp en aquests anys eren un càstic diví motivat per aquestes supressions. Això 
féu que s'acordara prendre l'obra sota la protecció directa del Consell municipal i que es represen
tara tots els anys. L'acord municipal va ser pres en març de l'any 1609 i a partir d'aqueix moment 
es va convertir l'esmentat Consell -representant del poble d'Elx- en l'organitzador directe de la 
Festa. Organització que ja va ocasionar una abundosa documentació, conservada a Γ Arxiu Muni
cipal d'Elx i que ha estat estudiada de manera sistemàtica pels investigadors. 

36. A.M. Alvarez Fortes i J. Castaño Garcia, "L'Arrova de l'oli, una antiga aportació al manteniment de la Festa d'Elx", 
Festa d'Elx, Elx, 1988, ps. 41-56. 

37. ABSME. Llibre de capítols generals i elecció de majordoms (Sig. 11/4), s.f. Vid. A.M. Alvarez i J. Castaño, "Dos 
referencias a la Festa del siglo XVI", Información, Alacant, 8 d'agost de 1987. 

38. AME. Cabildo del 18 de maig de 1587. 
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VII. CONCLUSIONS 

De tot allò que hem vist, podem concloure, d'una banda, que les hipòtesis llegendàries que 
intenten explicar el naixement de la Festa, bé lligat a la conquesta de Jaume I, o bé gràcies a una 
troballa miraculosa, malgrat la seua relativa antiguitat dins de la història de la mateixa Festa, no 
tenen cap suport documental i només estan basades en suposicions o en lectures errònies o interes
sades de cròniques i noticiers. Per tant, encara que com a creació comunitària tenen un evident 
valor antropològic, no poden tenir-se en compte a l'hora d'intentar desenvolupar un treball cientí
fic i mínimament rigorós. 

D'altra banda, tots els indicis obtinguts de l'estudi crític de les característiques de la Festa 
-argumental, lingüístic, musical i teatral- apunten cap al final de la Baixa Edat Mitjana com el 
moment més probable per a datar l'origen del Misteri. Època que coincideix amb un augment de 
representacions teatrals del cicle assumpcionista en el món mediterrani. Representacions de les 
quals la Festa seria un exemple destacat, encara que finalment es convertirà en un cas únic en 
aconseguir la pervivència i continuïtat fins als nostres dies, mentre que la resta d'escenificacions 
desapareixien a causa de les disposicions emanades del Concili de Trento. 

Per últim, cal assenyalar que també els documents conservats a la ciutat sobre la Festa en la 
seua època més llunyana i que ens parlen d'alguns aspectes de la seua organització, apareixen 
datats en el primer quart del segle XVI, a partir d'on ja es fan relativament freqüents. Aquesta cir
cumstància dóna nous arguments a la hipòtesi segons la qual el Misteri va ser creat en la segona 
meitat del segle XV, moment que, com hem dit, prendrem provisionalment com a més fidedigne i 
que només noves aproximacions rigoroses i documentades ens faran confirmar o variar. 

Castell de Guardamar (Fotografia de Rafael Azuar). 
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Fenòmens com l'escalfament global, la pèrdua de qualitat de l'aire que respirem i de l'aigua 
que bevem, les vaques boges, l'expansió de greus malalties infeccioses més enllà de la seua àrea 
de propagació tradicional, l'augment de les diferències socials dins els països que ens autoanome-
nem desenvolupats i l'augment també de les diferències entre els països del Nord i els països del 
Sud i tants altres que emergeixen per tot arreu, són símptomes prou evidents que el model de 
desenvolupament que hem construït al llarg de les darreres centúries ha entrat en una crisi de fons 
i es fa cada dia més insostenible. 

Davant aquesta realitat s'obri pas amb força la idea que per superar la crisi, cal establir un nou 
marc d'interacció entre la humanitat i la resta de la natura que possibilite unes relacions més equi
librades amb aquesta, i un repartiment més just dels recursos naturals entre els diferents pobles 
que habitem el planeta. Un model nou que ens permeta aturar l'espiral de problemes que, a poc a 
poc, deterioren el nostre entorn i fan més difícil, en definitiva, la nostra pròpia supervivència com 
a espècie. 

Aquest marc nou de relacions requerirà canvis en profunditat, és a dir, d'innovacions i no sim
ples adaptacions, tant en el sistema econòmic com en els criteris que regeixen la presa de deci
sions. Perquè la crisi no és sols ambiental. El que està realment en crisi és la nostra concepció del 
món i la forma de coneixement que ens ha portat a eixa concepció. Per això, per poder acostar-
nos al disseny del model a seguir, cal que fem una revisió a fons del com i del perquè hem arribat 
a la situació on som ara mateix. Cal que ens interroguem sobre els plantejaments ètics i científics 
que ens han portat a aquesta crisi i sobre la seua vigència i legitimitat en el present, per modificar-
los si cal. 
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I. NATURA I DESENVOLUPAMENT 

Avui sabem que els humans, com a éssers vius, participem d'un fenomen natural, la vida, que 
va molt més enllà de la nostra espècie. La vida és una manifestació de la natura. És, podem dir, el 
resultat de l'organització de la matèria i l'energia sota les condicions ambientals d'aquesta regió 
de l'Univers. Com a tal manifestació de la natura, la vida està per sobre dels éssers vius. La nostra 
espècie, com totes les altres, tindrà una duració limitada en el temps; la vida però, podem estar-ne 
ben segurs, continuarà després de nosaltres. 

Sabem que l'evolució es produeix per adaptacions, mitjançant les quals els éssers vius aconse
gueixen traure millor partit del medi, alhora que introduieixen transformacions en aquest que afa
voreixen uns éssers vius davant d'uns altres, i la vida en el seu conjunt. L'atmosfera oxidant, l'o
ceà transparent, els dipòsits en massa de roques carbonatades, el desenvolupament dels sòls, són 
exemples d'aquesta capacitat dels éssers vius de modificar el seu entorn; per no parlar de la capa
citat de crear estructures que faciliten la seua supervivència individual o grupal: nius, caus, 
paranys de caça, marques territorials, etc. 

L'evolució humana i la història de la humanitat no podien ser una excepció en aquesta dinàmi
ca natural. Gràcies al desenvolupament cultural que ens ha possibilitat activitats com l'agricultura, 
la ramaderia, els animals domèstics, el sedentarisme, l'increment de la població, les ciutats, etc., 
hem augmentat la nostra capacitat d'intervenir sobre la natura assegurant la nostra supervivència; 
de tal manera que, a hores d'ara, són molt pocs els indrets del planeta que no han estat modificats, 
d'una o altra manera, per la nostra presència. 

De fet, el que denominem desenvolupament no és més que l'adquisició de la capacitat de fer 
servir l'entorn d'una manera més intensa. Concretament, fem servir la resta de la natura de dues 
maneres: com a font de matèries primeres i energia, i com a claveguera de residus, pol·lució, calor, 
soroll, etc. 

4&*2ΰ!22Ά^ 

NATURA DESENVOLUPAMENT 

resi<*us, pol·lució, d* 

Això, d'una o altra manera, ho fan tots els éssers vius; el que diferencia l'espècie humana de la 
resta, sobretot en aquest moment de la nostra història, és la intensitat amb què fem servir els recur
sos i la intensitat també, amb què produïm rebutjos. I aquest factor, intensitat, resulta fonamental, 
perquè tota acció que realitza qualsevol ésser viu provoca una alteració sobre l'entorn que deno
minem impacte i que pot ser positiva o negativa per a aquest. Si la intensitat en la producció d'im
pactes negatius ultrapassa la capacitat de càrrega d'un determinat ecosistema o de la biosfera en el 
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seu conjunt, el desenvolupament es fa insostenible. I això és precisament el que s'esdevé en 
aquests moments. Hem sobrepassat, i continuem sobrepassant, els límits de la sostenibilitat de l'e
cosistema global, com a conseqüència de l'aplicació d'un model de desenvolupament basat en uns 
postulats científics i unes legitimacions ètiques i socials que fan aigua per tot arreu. 

A més a més, es dóna la circumstància que mentre les previsions clàssiques dels economistes, 
ja des dels temps de Malthus, apuntaven a la producció de matèries primeres i energia -la fletxa 
superior de l'esquema anterior- com a factors limitants del creixement econòmic, ara és la pro
ducció de residus -la fletxa inferior- el que en aquests moments entrebanca el creixement1. 

Convindria aclarir també que, malgrat el que se sol dir, la humanitat no destruirà la vida sobre 
el planeta. No ho farem, entre d'altres motius, perquè no podem fer-ho. Voluntàriament o invo
luntària, podrem fer inhabitable el planeta per a la nostra espècie i per a moltíssimes altres més, 
que no és poc; però la vida, no ho dubtem, continuarà present a aquest planeta. Pretendre eliminar-
la és tant com pretendre eliminar el camp gravitatori o el camp magnètic, la dinàmica litosfèrica, 
el cicle de l'aigua, etc. La vida, avui ho sabem, s'obri camp i, tal com ha ocorregut en el passat, 
els éssers vius actuals desapareixeran, amb la nostra intervenció o sense, i d'altres ocuparan el seu 
lloc. Així doncs, el problema que hem de plantejar-nos de cara al present i el futur immediat, no és 
si destruirem el planeta o no. El problema és si nosaltres i la resta d'éssers vius que actualment 
l'habitem, podrem continuar vivint-hi i en quines condicions. 

II. MECANICISMEI LIBERALISME 

La intensitat en l'ús dels recursos i en la producció de residus no ha estat constant al llarg de la 
història. Durant els períodes clàssic i medieval, la humanitat mantingué una actitud temorosa 
davant una natura que no acabava d'entendre i que, de tant en tant, li donava senyals inequívocs 
de la seua superioritat en forma d'epidèmies, plagues, sequeres, aiguats, terratrèmols, erupcions 
volcàniques, etc., davant de les quals no trobava defensa ni explicació, més enllà de la voluntat i 
el càstig diví. En aquestes circumstàncies, a escala global i en termes generals, la humanitat tan 
sols feia servir els recursos naturals per a poc més que la seua subsistència biològica. 

Amb tot i això, avui dia tenim proves documentades que les relacions entre la humanitat i la 
natura en aquestes èpoques, distaven molt de ser idíl·liques. Disposem d'alguns treballs arqueolò
gics que mostren els efectes de l'activitat humana sobre la pèrdua de boscos i sòls a la Grècia anti
ga3, o evidències de com el Mont Testaccio, (vuitè pujol de Roma) anà creixent a base d'acumular, 
durant uns dos segles i mig, les restes de les àmfores que es feien servir com envasos sense retorn, 
per al transport de l'oli i el vi procedent de diversos indrets de l'imperi4. 

Tanmateix fon a partir del Renaixement i, sobretot, de l'època moderna quan començà a can
viar substancialment aquest model clàssic de relació amb la natura, i van establir les bases del 
model de desenvolupament que hem fet servir fins als nostres dies. D'una banda, l'humanisme 
atorgà a l'individu el paper central en el Cosmos, concedint una enorme importància al progrés de 

1. Vid. WEADOWS D., et al., Más allá de los límites del crecimiento, Madrid, El País/Aguilar. 1994. 
2. Vid. GELL-MANN, M., El quark y el jaguar, Barcelona, Tusquets, 1995. En particular els capítols sobre els sistemes 

complexos adaptatius, diversitat i sostenibilitat. 
3. Vid. RUNNELS C , "Degradación del suelo en la Grecia antigua", Investigación y Ciencia, 224, 1995, Barcelona, Pren

sa Científica, ps. 74-77. 
4. Vid. ALMENAR R, Atlas de la gestión del medio ambiente en la Comunidad Valenciana, València, Generalitat Valen

ciana, 1991, ps. 52-55 i ss. 
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l'individu mateix, al servei del qual es considera que existeix tota la creació. D'altra, la lògica 
apriorística i deductiva donà pas a una lògica experimental i inductiva. El pensament cartesià pos
sibilità la concepció matemàtica de la natura reduint tota qualitat a quantitat. Tot el que es conside
ra confús, caòtic i viu és eliminat d'aquesta concepció: la natura és precisió, no confusió. La cièn
cia de l'època s'encarregarà de realitzar les mesures, establir les lleis i fer prediccions, en una 
natura que funciona com una màquina. 

Aquesta concepció de la natura al servei de l'home, entesa com un rellotge que es pot desmun
tar, analitzar en les seues parts, tornar a muntar i on l'ordre és la idea dominant, s'estableix al llarg 
del segle XVII sobre la base, fonamentalment, dels postulats de Bacon, Descartes i Newton, i és 
emprada com a justificació ètica i científica de la màxima antropocèntrica de dominació de l'home 
sobre la natura, impulsant així la colonització i explotació dels continents recentment descoberts i 
marcant les concepcions socials i econòmiques fins al segle XX5. 

Seguint aquests plantejaments, John Locke i Adam Smith van establir les bases del liberalis
me. El primer, en el seu Assaig sobre l'enteniment humà, ens ve a dir que la societat és materialis
ta i individualista de ple dret, perquè la raó ens porta a concloure que aquest és l'ordre natural de 
les coses. Els homes i les dones són simples fenòmens físics que interactuen amb altres fragments 
de matèria dins un univers fred i mecànic, i el paper del govern s'ha de limitar a garantir a les per
sones la llibertat de desenvolupar-se sense obstacles en les seues relacions amb la natura. 

Per la seua banda, Adam Smith en La riquesa de les nacions -obra que per a molts autors 
constitueix el naixement de la ciència econòmica- concep l'activitat humana (el treball) com la 
font de tota riquesa i postula que el millor mètode per a organitzar l'economia és el que es basa en 
la regulació espontània del mercat, en el principi de laissez faire, laissez passen, de no intervenció 
i deixar actuar les persones sota l'únic manament del seu interès personal. Elimina tota concepció 
moral. No planteja decisions ètiques a l'hora d'orientar l'economia, tan sols el principi de l'oferta 
i la demanda, en un entramat on la recerca utilitària de béns materials per part de l'individu es 
constitueix en motor i fi de les seues accions. 

Aquest model arribà al seu màxim desenvolupament teòric quan el 1859 Darwin publicà L'ori
gen de les espècies i Spencer i els anomenats darwinistes socials tractaren d'aplicar la teoria de 
l'evolució dels éssers vius a l'organització de la societat, convertint el concepte de selecció natu
ral en el concepte de supervivència del més apte. D'aquesta manera, la idea de l'evolució com un 
procés d'ordre creixent i de progrés de les espècies, s'imposà a una concepció del món segons la 
qual l'home imprimeix ordre a tot allò sobre què actua i n'enriqueix el valor. 

La ciència esdevé així un auxiliar inestimable a l'hora de transformar la natura, donat que ella 
ens ha d'ajudar a descobrir les lleis, les regles que regeixen el seu funcionament i a aplicar-les als 
casos particulars, des de la superioritat moral que ens confereix la nostra condició d'éssers amb 
raciocini. 

5. El paradigma mecanicista és ràpidament acceptat perquè ve molt bé a tothom. Al materialisme perquè era el que anava 
buscant per afirmar la supremacia de la raó sobre la fe, i al cristianisme perquè, després dels tristos episodis inquisitorials 
de tots coneguts, s'adona que si la nautura funciona com un rellotge, és perquè hi ha un rellotger. 

6. Expressió atribuïda al Marqués d'Argenson (1694-1757), lleugerament anterior a Smith (1723-1790). 
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III. LA COMPLEXITAT PASSA FACTURA 

El mecanicisme és, essencialment, reduccionista en la mesura que representa una extensió 
indeguda d'estratègies, maneres de pensar, models... que s'han mostrat eficaços en alguns contex
tos i per a determinats fenòmens, a contextos i fenòmens similars tan sols en aparença. I és també 
determinista en la mesura que considera que el futur està predeterminat pel passat7. Explica els 
fenòmens ordenats mitjançant formulacions lineals causa-efecte, suposant que petits canvis en les 
causes produiran petits canvis en els efectes, i que els grans efectes seran el resultat acumulatiu de 
molts petits canvis. 

Com a marc teòric presenta fissures que han estat posades de manifest en diversos camps de la 
ciència els darrers cent anys. La primera escletxa es va obrir amb el Problema dels tres cossos, 
plantejat per Poincaré en el trànsit del segle XIX al XX8; després, cap als anys 20, es va obrir una 
segona escletxa amb el Principi d'Incertesa de Heisenberg, que constitueix el dogma central de la 
Mecànica Quàntica9 i, finalment, en les darreres dècades, ha estat la Teoria dels Sistemes 
Evolutius'" la que ha qüestionat la interpretació mecanicista del món". D'aquesta manera ha anat 
obrint-se una fissura en el vell paradigma que, a poc a poc, dóna pas a una nova concepció de la 
natura fonamentada en la impossibilitat de dividir el món en parts aïllades i destaca, per contra, la 
idea d'interdependència entre les parts. 

El mecanicisme ens permet desenvolupar coneixements parcials per via experimental, formu
lar els resultats matemàticament i aplicar tais resultats a la resolució de problemes concrets; però 
no ens permet en canvi, interpretar tota la complexitat de l'entramat ambiental, interpretar global
ment el món. Amb el mecanicisme podem organitzar l'explotació de les riqueses d'un territori, 
però no podem preveure totes les conseqüències espacials i temporals d'aquesta explotació. És la 
mateixa limitació a la qual s'enfronta la predicció meteorològica que no podem realitzar més que 
en termes de probabilitat. I és el cas també de la predicció de l'evolució d'una malaltia, d'una 
epidèmia, de l'economia, d'una cursa ciclista o dels efectes de les interferències que estem intro
duint contínuament, i cada dia amb major intensitat, en els cicles naturals. 

7. L'expressió culminant d'aquest determinisme ve representada per Laplace, el qual el 1776 afirmà que "si coneguérem 
exactament les lleis de la Natura i la situació de l'Univers en el moment inicial, podríem predir exactament la posició de 
l'Univers en el moment posterior". 

8. En tractar d'estudiar els efectes del Sol en el Sistema Terra-Lluna. Poincaré s'adona que les equacions newtonianes no ¡i 
ho permeten. Proposa que alguns fenòmens impredictibles i fortuïts podien ocórrer en sistemes en els quals un petit canvi 
en el present en causava un altre molt major en el futur. Aquesta observació seria batejada per Lorenz molt després, en 
els anys 50 del segle actual, amb el nom d'efecte papallona. 

9. Aquest principi afirma que existeix una limitació fonamental a l'exactitud amb què es poden mesurar la posició i la velo
citat d'una partícula. Conseqüentment amb l'observació de Poincaré, encara que es donara el cas que les lleis de la Natura 
no tingueren cap secret per a nosaltres, tan sols podríem conèixer la situació inicial aproximadament. En alguns sistemes 
aquesta aproximació a les condicions inicials ens permet predir una situació futura amb un marge d'error acotat; en 
aquest cas són perfectament vàlides les lleis deterministes. Però en altres sistemes -els denonimants sistemes caòtics-
qualsevol error en les mesures incials, per petit que siga, adquireix ràpidament proporcions macroscòpiques, fent impos
sible la predicció. 

10. Basada en la Teoria General dels Sistemes de Bertalanfly, la Teoia Cibernètica de Weiner i la Teoria de la Informació 
de Shannon, assoleix el seu màxim desenvolupament amb la termodinámica del no equilibri de Prigogine i els models 
matemàtics del caos i la transformació en els sistemes dinàmics. 

11. Com a dada sobre la pretesa objectivitat de la ciència, val la pena parar-nos a reflexionar sobre el fet que mentre les 
Lleis de Newton o la Teoria de l'evolució van ser ràpidament acceptades perquè reafirmaven el paradigma dominant, les 
Lleis de Mendel, que és contemporani de Darwin, van ser silenciades per la ciència oficial durant més de trenta anys per
què revifaven l'atzar proscrit per Laplace i els determiniostes, i l'observació de Poincaré, que és lleugerament posterior a 
aquests, va córrer una sort pareguda perquè imposava límits a la capacitat de predir. 
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Com respon el cicle de l'aigua davant la desforestació i l'escalfament global? Com respon la 
productivitat dels oceans davant la regulació dels rius mitjançant embassaments? Com responen 
les epidèmies i les plagues davant dels canvis ambientals? Com interaccionen entre si i amb la 
resta de components de la natura les diverses substàncies que llancem a l'atmosfera, a les aigües, 
al subsòl? Què implica la pèrdua de biodiversitat...? La resposta a aquestes preguntes, i tantes 
altres que podríem formular, no la pot donar el mecanicisme a causa de les seues limitacions teòri
ques. Per poder trobar respostes a estes qüestions hem de recórrer a un model teòric que, superant 
el mecanicisme, incorpore noves formulacions ètiques i científiques amb capacitat per a abordar la 
intricada xarxa de relacions que constitueix la vida en la seua extensió i profunditat. 

Una colònia de formigues, per exemple, és capaç de portar a terme tasques de gran complexi
tat, com explorar el seu entorn, construir galeries o decidir la font d'aliment entre diverses a esco
llir. Però considerades les formigues una per una, cap d'elles pot escometre per si sola tais tasques. 
Diem que el comportament social del formiguer emergeix a partir d'interaccions entre les formi
gues, i no és reductible a les propietats d'un individu de la colònia. El mateix ocorre amb el cer
vell i les neurones que el formen o amb un ecosistema i les espècies que el componen12. 

Abordar la complexitat, però, no implica, necessàriament, abandonar el mecanicisme. De fet, 
un holisme13 radical pot ser tan arriscat com un reduccionisme inconscient, puix que fàcilment ens 
pot fer caure en l'irracionalisme, el misticisme i l'afirmació de la impossibilitat mateixa del conei
xement14. A efectes pràctics hem de continuar amb el mecanicisme quant a mètode experimental 
que hem de fer servir per a estimar i resoldre problemes concrets. Però tenint present que, si bé és 
possible desenvolupar coneixements parcials per via experimental i formular els resultats matemà
ticament, aplicant tais coneixements a la resolució de problemes concrets, no és igualment possi
ble interpretar la complexitat de l'entramat ambiental o interpretar globalment el món. 

IV. DE L'ANTROPOCENTRISME AL BIOCENTRISME 

El desenvolupament tecnològic assolit gràcies als plantejaments mecanicistes ens ha permès 
de fer realitat el principi antropocèntric de dominació i explotació de la natura, sense més mira
ments que el propi interès personal, seguint fidelment els postulats del liberalisme. Al llarg del 
segle que ara acaba, hem consumat l'assalt a la natura per sotmetre-la a la nostra voluntat, que 
proposava Freud al seu començament i que ens ha abocat a la crisi actual. Ha estat tan desmesura
da aquesta dominació que hauríem de preguntar-nos, tal com ens proposa Edgar Morin15, si aques
ta revolució científica que s'entreveu -l'aprehensió de la complexitat- pot proporcionar per ella 
mateixa una sortida a la crisi. Cal interrogar-nos sobre els models ètics que han estat en el fons 
dels plantejaments científics, impregnant-los i legitimant-los. Hem de qüestionar-nos com hem 
concebut el paper de la humanitat en relació a la resta de la natura, per prosseguir immediatament 
amb l'interrogant de com hem plantejat les nostres pròpies relacions intraespecífiques, és a dir 
entre els diferents grups humans, les diferents ètnies i cultures que convivim en el planeta. 

12. Vid. SOLER, et al., "Complejidad en la frontera del caos", Investigación y Ciencia, 236 (1996), Barcelona, Prensa 
Científica, ps. 14-21. 

13. Emprem aquest terme en el sentit que el fa servir Smuts, per afirmar que l'univers té tendència a construir unitats, per a 
formar un tot de creixent complicació. 

14. Vid. MAYER, Μ., Complejidad y cambio: un enfoque dinámico de la Educación Ambiental, Madrid, Fundación Uni
versidad-Empresa, 1990. 

15. Vid. MORIN, Ε., Ciencia con consciència, Barcelona, Antropos, 1984. 
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Això suposaria eliminar els continguts més agressius de l'antropocentrisme clàssic o antropo-
centrisme dur i donar pas al que alguns autors denominen antropocentrisme dèbil o antropocen-
trisme savi. En opinió de Martín Sosa es tractaria, en definitiva, que l'ésser humà, sent com és l'ú
nic ésser amb capacitat per a posseir un univers moral i de decidir el seu destí, adoptés una ètica 
que no suposaria per a ell una altra cosa que decidir eixe destí en solidaritat amb el món del qual 
forma part, reconeixent valor moralment significatiu a l'univers no humà16. 

Aquesta versió suau de l'antropocentrisme ha estat arreplegada pel denominat paradigma 
biocèntric que planteja la ruptura amb el paradigma antropocèntric clàssic de separació i aïlla
ment/dominació de l'ésser humà respecte de tot el que existeix; plantejant la necessitat de conside
rar l'entorn com a part del principi d'identitat de l'ésser humà i presentant aquest com un ésser 
ecodepenent17. 

V. A LA RECERCA DE LA SOSTENIBILITAT 

El que succeeix ara mateix en el planeta va molt més enllà de la simple addició de problemes 
aïllats com poden ser l'avanç dels deserts, l'augment desmesurat de la demanda d'aigua i energia, 
la mobilització i acumulació de substàncies tòxiques en el medi ambient, i tants altres. Des d'una 
perspectiva complexa, la realitat que emergeix com a problemàtica és alguna cosa qualitativament 
i quantitativa més greu que l'acumulació d'aquestes disfuncions. El problema que tenim a sobre 
és, en paraules de Maria Novo, el resultat de la interacció entre totes elles en un escenari dominat 
per unes actuacions humanes basades en unes legitimacions ètiques i socials que s'han mostrat 
ineficients18. 

Des d'aquesta perspectiva, la recerca de sortides a la crisi ens ha portat a plantejar-nos un nou 
model per al pensament i l'acció que ens permeta interpretar més coherentment les relacions 
Humanitat-Natura. Aquest nou model, basat en un nou model ètic, el biocentrisme, i un nou model 
científic, la complexitat, ha estat batejat amb el nom de paradigma ambientalista. 

Ha estat en aquest context on s'ha obert pas la idea del desenvolupament sostenible com a ins
trument per a reconvertir la situació actual. Aquesta idea que tracta d'integrar medi ambient i 
desenvolupament, arranca de la Conferència d'Estocolm del 1972, on es va plantejar com una 
necessitat davant la impossibilitat de continuar creixent, o de continuar planificant el desenvolupa
ment, en funció de dades aïllades de la realitat i en absència de criteris ecològics. 

Al llarg de les dècades dels setanta i vuitanta es va plantejar la necessitat inajornable de pre
veure l'impacte de les nostres accions sobre els sistemes naturals i socials en el seu conjunt, amb 
la finalitat d'harmonitzar els projectes econòmics amb les exigències ecològiques. Això portà les 
Nacions Unides a crear una comissió especial per estudiar els problemes del medi ambient i el 
desenvolupament vinculats entre ells. I és en Γ informe final d'aquesta comissió, anomenat Infor
me Brundtland en honor a la Primera Ministra noruega que va presidir-la, on s'introdueix el terme 
desenvolupament sostenible, definint-lo com a aquell que satisfà les necessitats de la generació 
present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seues pròpies 
necessitats. 

16. MARTÍN SOSA, N., Ética ecológica, Madrid, Libertarias, 1990. 
17. Cf. MORIN, E. Op. cit. 
18. NOVO, M., La Educación Ambiental en el marco del paradigma ambientalista, Madrid, Fundación Universidad-

Empresa, 1990. 

Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià /163 



Vicent Sansano i Bielso 

La Cimera de Río del 1992 arreplegà aquesta idea tant a la Declaració de Río sobre Medi 
Ambient i Desenvolupament com a Γ'Agenda o Programa 21. Tot i ser cert que en aquesta reunió 
no s'aconseguiren resultats vertaderament eficaços des del punt de vista de l'aplicació immediata, 
i que si fem una lectura crítica dels documents citats podem observar amb certa preocupació que 
totes les propostes intenten conciliar-se amb la liberalització del comerç en tots els sectors econò
mics a nivell mundial, no es pot negar que aquest esdeveniment va servir per a generalitzar la 
conscienciació sobre el desenvolupament sostenible i perquè, encara que amb grans desacords 
sobre el seu significat profund i sobre la seua posada en pràctica, s'acceptarà de forma generalitza
da que avançar cap a la sostenibilitat és l'única forma viable que té l'espècie humana per a conti
nuar sobre el planeta. 

Tot i així aquesta idea, que no ha deixat d'evolucionar en tots aquests anys, no és, avui per 
avui, més que un marc d'intencions. És a dir, l'inici d'un camí que admet moltes interpretacions, 
perquè no tenim encara un model acabat, ni tan sols mínimament embastat, del que ha de ser el 
desenvolupament sostenible. A la Cimera de Río es va arribar a un consens general sobre la neces
sitat de canviar, això és, d'anar desenvolupant un cos teòric i una pràctica sobre el tema que ens 
permeten anar canviant la gestió i l'ús dels recursos. És més, es va arribar a un cert consens sobre 
el concepte de desenvolupament sostenible, però es van manifestar també enormes discrepàncies 
sobre la seua significació profunda. 

El consens es produí al voltant del concepte de necessitats per al desenvolupament i al voltant 
del concepte de limitacions imposades per l'estat actual de la tecnologia i l'organització social, 
davant la capacitat del medi ambient per a satisfer les necessitats presents i futures. Les discrepàn
cies es produïren en tractar de passar del camp de la teoria al de les estratègies operatives i topar-
nos amb l'economia de mercat que regeix els intercanvis comercials. 

És precisament en aquest punt -el de les discrepàncies- on aquests nous plantejaments ètics i 
científics, que a poc a poc, s'obrin pas i articulen una manera nova d'entendre el món, han de con
tribuir a la recerca de solucions que permeten la sostenibilitat. En especial en tot allò que fa 
referència al principi d'equitat, com a responsabilitat moral d'ajudar les comunitats menys desen
volupades a créixer de manera diferenciada i des de les seues pròpies capacitats; la solidaritat 
sincrònica, entesa com l'adopció d'un ampli ventall de solucions per als problemes ambientals, 
atenent més a les necessitats de la societat humana en el seu conjunt i al conjunt de la natura que a 
les prioritats d'uns grups socials sobre d'altres; i la solidaritat diacrònica o solidaritat amb les 
generacions futures. 

Òbviament, un canvi en uns plantejaments ètics, científics i socials que porten més de tres-
cents anys fermament assentats, no s'opera de la nit al matí. Algunes qüestions puntuals podran 
evolucionar ràpidament sota exigències circumstancials; però el canvi de fons ha de ser forçosa
ment lent en el seu conjunt i s'haurà de produir -de fet ja es produeix- al llarg de vàries genera
cions. No podem pretendre fer-ho tot d'un cop perquè, molt probablement, la magnitud de la tasca 
ens farà caure en el desànim. Malgrat tenir clar on volem arribar, hem de desenvolupar la cultura 
de la sostenibilitat sobre la marxa i tenint molt present que el canvi no serà senzill, perquè exigirà 
transformacions en profunditat, tant individualment com col·lectivament. 

A hores d'ara podem entreveure tres replantejaments bàsics sobre els quals cal treballar. En 
primer lloc, hem d'acceptar la impossibilitat que el sistema econòmic puga continuar creixent. El 
sistema econòmic és un subsistema del sistema Terra i aquest és tancat i no creix; per tant, no 
podem continuar extraient recursos i llançant deixalles indefinidament, tal com se'ns continua 
proposant des del neoliberalisme. Per més que ens ho adoben, no és sostenible el fet que, al 
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mateix temps que per tot arreu apareixen senyals inequívocs que evidencien el col·lapse del siste
ma, als països del Nord -satisfetes les necessitats bàsiques- se'ns continua estimulant al consum 
de multitud d'objectes superflus, balafiadors de recursos materials i energètics; mentre que als paï
sos del Sud, les necessitats continuen consistint a tenir aigua potable, una adequada sanitat o, sim
plement, una expectativa de vida que vaja més enllà dels cinquanta anys. 

En segon lloc, cal reconèixer que els països del Nord tenim una responsabilitat aclaparadora en 
els costos ambientals, tant en les fonts com en les clavegueres. No podem continuar ignorant per 
més temps el fet que el 20% de la població mundial estem consumint el 80% dels recursos totals 
del planeta. No podem pretendre un tractament homogeni per a tothom. Nosaltres -els ciutadans i 
les ciutadanes del primer món- hem de contribuir amb majors esforços a la solució de la crisi. No 
és el mateix limitar el creixement econòmic al 3% per a un país amb 27.260 dòlars de renda per 
càpita, com és el cas de Suïssa, que per a un país que en té només 100, com és el cas de 
Moçambic". Alguns països haurien de minorar el seu creixement econòmic per permetre que 
altres cresqueren més ràpidament i de la mateixa manera s'hauria de tractar el tema de la contami
nació. 

Els pobles mediterranis, com és el cas del poble valencià, per la nostra cultura i tradició de 
pobles oberts a l'intercanvi, tant de mercaderies com d'idees, i per la nostra situació económico-
geográfica de frontissa entre el Nord i el Sud, podem i hem de fer un paper d'avantguarda en la 
recerca de solucions que permeten la sostenibilitat. A més a més, els valencians i les valencianes, 
en tocant a temes culturals i lingüístics, sabem de sobra que constitueix una injustícia flagrant el 
tractar com iguals situacions que són desiguals. Per això, de cap manera podem consentir que es 
pretenga perpetuar la injustícia. 

En tercer lloc, però no menys important, cal acceptar que l'avanç cap a la sostenibilitat reque
rirà de canvis de fons en els criteris que regeixen la presa de decisions, tant al Nord com al Sud. Al 
Sud els canvis més importants haurien de ser els que afecten les pautes demogràfiques20 i l'assoli
ment de l'autosuficiència econòmica, recolzada en el desenvolupament de sistemes de producció 
descentralitzats21, en la transferència de tecnologia i en la formació de capital humà i el retorn de 
les persones que es formen científicament o tècnica a l'estranger, per treballar en els seus propis 
països22. 

Al Nord, és a dir a casa nostra, al País Valencià, hauríem de modificar radicalment els hàbits 
de consum. Hem d'invertir la tendència dominant i deixar d'equiparar qualitat de vida amb aug
ments en el consum. No es tracta sols de consumir menys, es tracta d'aprendre a fer-ho per poder 
consumir millor. Cal que definim escenaris de vida alternatius, més presidits per la moderació i la 
recerca d'una vertadera qualitat de vida que pel balafiament i la possessió de béns. Cal diferenciar, 
en definitiva, entre creixement econòmic i desenvolupament. El primer implica augments en la 
producció i el consum, mentre que el segon implica transformacions estructurals del sistema 
social. 

19. Dades extretes de LEAN, G. et al., Aties del Medi Ambient, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 41. 
20. No podem passar per alt el fet que la població mundial creix exponencialment i que el 90% del creixement poblacional 

que experimentarà el planeta en els pròxims anys es produirà en països subdesenvolupats i en vies de desenvolupament. 
21. Cal acabar amb els models durs com el model energètic nuclear que, a més de ser insostenibles des del punt de vista 

ambiental, creen dependència tecnològica. Cal potenciar, per contra, les energies alternatives, com la solar, que, a més de 
ser netes, proporciones autosuficiència. 

22. En aquests moments són més de 25.000 els postgraduate de l'Àfrica subsahariana que treballen a la Unió Europea. 
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Això suposa crear també, mecanismes per obrir els processos de presa de decisions a la socie
tat civil i afavorir la transparència política i econòmica. Cal invertir, per tant, la tendència domi
nant i fer un esforç per passar de la democràcia representativa a la democràcia participativa que 
representa una potenciació de la societat civil i suposa una responsabilitat compartida. Sols d'a
questa manera, amb el reforçament de la societat civil i amb l'assumpció equitativa i solidària de 
responsabilitats individuals i col·lectives, podrem enfrontar els reptes que implica el canvi. 

Hem d'abandonar, igualment, la idea de neutralitat en tot allò que respecta a les nostres deci
sions ambientals. No hi ha decisions neutrals quant al medi ambient. Tota acció té el seu impacte. 
Cal avaluar aquests impactes i decidir quins d'ells estem disposats a assumir i a quin preu; i quins 
altres no estem disposats a consentir. Quins costos i avantatges representa per al conjunt del poble 
valencià la descapitalització dels sectors agrícola i industrial per potenciar el sector turístic? No és 
el mateix fer servir el transport col·lectiu que el transport individual, ni és el mateix fer servir un 
utilitari que un vehicle tot terreny per desplaçar-se per la ciutat. Tenen costos ambientals i sanitaris 
molt diferents. Per què hem d'assumir entre tots i totes les conseqüències de les bestieses d'alguns 
i algunes? On queda el nostre dret a respirar aire net? 

A més a més, cal denunciar la doble moral que suposa el fet que determinades empreses i enti
tats pretenguen adquirir una imatge respectable, finançant projectes o campanyes ambientals al 
temps que promouen projectes o activitats que agredeixen al medi ambient. Al País Valencià, per 
exemple, ni ha, una caixa d'estalvis que, al mateix temps que financia diversos centres d'educació 
ambiental, documentals, conferències, etc, promou camps de golf al sud del País -tan deficitari en 
aigua-, envia cartes als escolars -a l'interior dels centres i, fins i tot, a la classe de Problemàtica 
Ambiental- oferint-los targetes de crèdit i incitant-los al consum23, etc. Pràctiques com aquesta 
són extremadament perilloses, perquè, a banda de constituir un engany, ens poden conduir fàcil
ment a concloure que tot està perdut i ja no es possible el canvi, perquè si això ho fan aquests que 
són els bons i respectables, què podem esperar dels dolents i insolidaris? 

Hauríem d'encetar un debat al si de la societat civil per arribar a un gran pacte entre els valen
cians i les valencianes, les institucions i els agents socials, per al disseny i posada en pràctica de 
polítiques que afavoriren el canvi. Polítiques que elevaren les càrregues fiscals sobre el consum de 
béns no renovables i rebaixaren les càrregues fiscals sobre l'ocupació. Què vol dir que hem de 
reactivar el consum per millorar l'economia? L'economia de qui? 

Polítiques que, a més a més, afavoriren el repartiment de l'ocupació, donat que aquesta és un 
recurs escàs i necessari7*. No podem continuar per més temps amb els nivells d'atur i de precarie-
tat laboral que suportem2S. Ni podem continuar per més temps amb els plantejaments que se solen 
fer servir quan s'aborden aquests temes des de les nostres institucions de govern i des de certs 
àmbits socials. Quins postulats ètics legitimen el fet que mentre es rebaixa l'impost de societats i 

23. Així va ocórrer a l'Institut de Carrús d'Elx, dilluns 21 d'octubre 1996. 
24. Entre les necessitats per al desenvolupament que han estat consesuades a nivell global figura la de realitzar un treball 

reconegut socialment dins la comunitat. L'Economia, com a ciència que s'ocupa de l'administració dels béns escassos i 
necessaris, ha de formar part de la solució, no del problema. Què implica dels del punt de vista social abaratir l'acomiada
ment per millorar la macroeconomia? Algú ha fet un estudi rigorós sobre això? Si no l'han fet, com s'atreveixen a propo
sar-ho? Són propostes científiques o són propostes de venedors de mantes? 

25. Als països desenvolupats creix de manera alarmant el que ja es denomina quart món, constituït per persones que no 
aconsegueixen els ingressos necessaris per a cobrir les seues necessitats bàsiques. Es molt significatiu el fet que Gran 
Bretanya, el gresol de l'estat del benestar, haja passat, en els darrers 15 anys, de tenir 4 milions de pobres a tenir-ne 14. 
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les borses ultrapassen una i altra vegada les seues cotes històriques, a uns ciutadans i ciutadanes 
se'ls condemna a la precarietat laboral o a l'atur, pràcticament, de per vida i a d'altres se'ls conge
la el sou? 

Aqueixos canvis però, no ens enganyem, ni seran gratuïts ni es produiran sense més. El siste
ma econòmic, sota el neoliberalisme triomfant, ni s'atura ni canvia la seua orientació davant la 
crisi. Encara no hem trobat solucions als problemes clàssics i ja ha sorgit una nova generació de 
problemes. Darrere d'algunes de les propostes emergents dels centres de poder econòmic com a 
suposades solucions a la crisi, com ara les dessaladores d'aigua, els éssers vius transgenics, les 
patents sobre éssers vius... s'amaga, en realitat, un intent de privatització de la natura. S'amaga 
l'intent de privatització de l'aigua, de les espècies d'interès alimentari o industrial... de tot allò que 
sempre ha estat un bé col·lectiu i gratuït. No ens ha de sobtar això. Fidels a la màxima que l'home 
imprimeix ordre a tot allò sobre què actua i enriqueix el seu valor, ens creiem amb el dret d'apro
piar-nos de tot quant existeix. Per aconseguir-ho, tan sols cal trobar la manera de fer-ho pagar als 
usuaris. I és eixe, precisament, el fons d'aquestes propostes. Poc importa que algunes d'elles cons
titueixen falses solucions als problemes que pretenen resoldre i que, únicament, s'utilitzen com a 
excusa per a poder seguir endavant amb un model econòmic obsolet i a costa d'agreujar la crisi; 
perquè actuem sota l'únic manament del nostre interès personal i, a més a més, a curt termini. 

Si alguna cosa ha de canviar, haurà de ser, com sempre, la societat civil qui porte la iniciativa 
per canviar-ho. Personalment estime que l'error més important d'aquells que han governat les nos
tres institucions els darrers anys, ha estat, per dir-ho d'una manera suau, no haver sabut potenciar 
la xarxa d'associacions ciutadanes que es van crear arran de la transició26. Cal que vertebrem el 
País recuperant les despulles de tantes associacions que han estat marginades aquests anys i cre
ant-ne de noves si fos necessari. També en això hem d'invertir la tendència i posar fre a la pràctica 
política i sindical dominant. 

Si arran de la transició la idea que aplegava les voluntats de tots i totes les valencianistes era 
fer País, en el moment actual cal que les nostres pretensions vagen bastant més enllà ^tr fer-lo 
sostenible. Perquè, de què ens ha de servir un País insostenible i injust, on la vida resulte tan difí
cil de viure com a la resta? 

26. Molt probablement, una societat civil vertebrada haguera actuat en tot moment com a contrapoder, impedint que perso
natges sense escrúpols hagueren accedit a llocs de responsabilitat i hagueren comès les presumptes accions criminals que 
a tots ens avergonyeixen. 
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