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Dedicado a esa gran mujer y mejor compañera que ha
caminado conmigo casi toda mi vida, porque ha sabido
sobrellevar todas las horas que he dedicado durante algunos
años a bucear en bibliotecas, archivos, etc., y leer artículos y
libros, para poder escribir esta humilde compilación de la
historia de Beniatjar que, a pesar de mi escasa formación en la
materia, tanto me empeñé en hacer.

Dedicat a aqueixa gran dona i millor companya que ha caminat
amb mi quasi tota la meua vida, perquè ha sabut suportar totes
les hores que he dedicat durant alguns anys a bussejar en
biblioteques, arxius, etc., i llegir articles i llibres, per a poder
escriure aquest humil recull de la història de Beniatjar que,
malgrat la meua escassa formació en la matèria, tant em vaig
obstinar en fer.
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Introducció

Aquest text només pretén realitzar una recopilació dels fragments de la història de Beniatjar
escampats en una profusió d’articles i llibres de diversa índole en què, per una o altra raó,
Beniatjar és el protagonista o es cita, a fi de recompondre el fil de la seua història i vicissituds
dels segles que acumula d’existència.

Donada la quantitat de llibres i articles utilitzats, i la fragmentació dels textos, la seua cita en
cada moment resulta no ja impossible a més faria molt dificultosa la lectura, per la qual cosa
he optat per incloure només la seua cita bibliogràfica en un apartat final.

Espere que el lector sàpiga perdonar els errors que haja pogut cometre en aquest document i el
seu reflex en aquestes línies o les llacunes existents donada la meua inexperiència en aquestes
coses.

El meu nterés en realitzar aquest recull ha estat únicament en posar desinteressadament a
l'abast dels meus veïns i conciutadans, interessats en conèixer una mica més la història del seu
poble que és la pròpia història i la dels seus avantpassats, sobre fets, dades o cites que per a
molts són desconeguts i que, per tractar-se d'un poble tan humil i menut, no és fàcil trobar-ho
o no figura amb profusió en gran quantitat de documents històrics.

Beniatjar també té la seua història.

Ubicació

El poble se situa a la Vall d’Albaida, just baix de la cara
nord o Ombria de la serra del Benicadell, que forma el mur que separa la Vall d'Albaida (a
València) de l'antic Comtat de Concentaina (a Alacant).

Notes de Ferran Soldevila (p. 338): Penacadell o Penya Cadell, conegut també amb el nom de
Benicadell, es troba al sud de la Vall d'Albaida. El nom es dóna a tota una serra, considerada
com el lligam entre les comarques d'Alcoi i l’Horta de Gandia.

El caràcter altament estratègic del Benicadell, tan ben descrit ací, es també posat de relleu en
un altre text relatiu a les lluites de cristians i sarraïns a València, però molt anterior a la
Crònica: el Poema del Cid; segons el qual, el Cid, de Penya Cadell estant, tenia ”las exidas e
las entradas de Valencia”. Menéndez Pidal, La España del Cid, I, p. 435.

Sonando van sus nuevas, alent parte del mar andan; / alegre era el Çid e todas sus compañas,
/ que Dios le ayudara e fiziera esta arrancada. / Davan sus corredores e fazien las



Beniatjar. Un recull informal de la seua història i del context històric-polític.

5

trasnochadas, / llegan a Gujera e llegan a Xátiva, / aun mas ayusso, a Denia la casa; / cabo
del mar tierra de moros firme la quebranta. / Ganaron Peña Cadiella, las exidas e las
entradas. / Quando el Çid Campeador ovo Peña Cadiella, / ma'les pesa en Xátiva e dentro en
Gujera, / non es con recabdo el dolor de Valençia.

La crònica es refereix ací, no a la serra, sinó al castell, que hi existia de temps molt antics i
que ja havia estat reconstruït pel Cid en 1091. (Mateu i Llopis, El País Valencià, p. 109).

Nota de Menéndez Pidal: Peña Cadiella, llamada Pennacatel en la Historia latina del Cid, y
Peñacadell en varios documentos, es la moderna sierra de Benicadell, que, en el límite de las
provincias de Valencia y Alicante, separa los valles de Albaida, al Norte, y de Cocentaina, al
Sur. El Cid reedificó el castillo de Benicadell en el año 1092; era un punto estratégico que
aseguraba el camino de Valencia y Játiva a Alcoy y Alicante.

Respecte a l'etimologia de Benicadell, que va fer Menéndez Pidal, quan va historiar la
vinguda del Cid cap a aquestes terres, cal advertir que ja Pierre Guichard insinua una altra
etimologia:

La única familia importante de Játiva en el siglo XI cuyo origen étnico quede desconocido es
la de los Banu Gatil que, según testimonio de al-Udri, había dado su nombre a un distrito de
la zona valenciana (yuz'Banu Gatil). No me parece imposible relacionar este nombre con el
topónimo Benicadell, a pesar de la conocida etimología romance propuesta por Menéndez
Pidal. De todas formas el hecho supone que este grupo o linaje de los Banu Gatil había
gozado de preponderancia política en épocas anteriores. ”Nuestra Historia”, Mas Ivars
editores 1980, tomo II, pàg. 214

No obstant, el Beni inicial no tindria perquè ser el gentilici àrab sinó el romànic «penna», i
aleshores seria Penna Gatil = penya dels Gatil. Voldria recordar a aquest respecte un topònim
sorprenent del terme de Carrícola, situat al nord-oest del casc urbà, que és la Font i Bassa de
Gatell, que podria estar relacionat amb aquest antropònim àrab.

També es destaca la seua importància en
el Llibre dels feits: E aquells que romaseren en la nostra terra faeren cap d'Alaçrac: e venc
un dia messatge a nós que combatien Penacadell, e que hi paraven algarrades, e combatient-
los sovent e menut, a escut e a llança. E nós érem en València, e enviam per los bisbes, e per
los nostres rics-hòmens, e per cavallers que hi havia que sabien de feit d'armes, e per los
prohòmens de la ciutat, que s'aparellassen d'anar ab nós, que vengut nos era messatge que
Penacadell combatien, e que hi volíem anar per tal que els en llevàssem: car si Penacadell se
perdia, lo port de Cocentaina se perdria, que no gosaria hom anar a Cocentaina, ni a Alcoi,
ni a les partides de Seixona, ni a Alacant per negun lloc, e seria gran desconhort dels
crestians.

El riu Micena, afluent per la dreta del riu d'Albaida, que naix al vessant septentrional de la
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serra del Benicadell, baix el port de Salem, circula d'est a oest, per tot el límit nord del terme;
rep per l'esquerra corrents fluvials (el torrent del Benicadell i el barranc de Beniatjar) que
serveixen de límit per l'oest.

La blancor que impregna el paisatge justifica el nom que els musulmans de l'edat mitjana van
atorgar a la comarca, al-Bayda, la Terra Blanca, pels secans blanquinosos de sòl de "tap" o
"pedra llacorella".

Els inicis

S’han trobat a la serra restes de la cultura del
Bronze (coves de pintures rupestres a la lloma del Castellet), i també hi ha vestigis de pintura
i es troben sílex en la Coveta d'Enmig de la Penya de les Coves; poblats ibers (situats a la
partida del Pla de Gomar o Planet de Gomar, amb nombroses restes de ceràmica i fragments
de molins casolans).

Cap a 1933 R. Pardo descobria les pintures de Beniatjar,
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visitades aquest mateix any pels membres del Servei d'Investigació Prehistòrica de València i
el Centre de Cultura Valenciana, serien donades a conèixer per H. Breuil basant-se en
informació facilitada per J.J. Senent. Assenyala H. Breuil la presència en dos abrics de més de
70 figures, majoritàriament deteriorades o informes, pintades en color fosc i negre. Publica
així mateix calcs de 3 figures aïllades de tipus antropomorf i part d'altres panells.

A la Penya del Migdia també coneguda com la Penya Roja, hi ha un altre gran assentament
iber en alçada. Situat sobre un estrep del vessant nord del Benicadell, a més de 250 metres
d'alçada relativa, ocuparia, segons sembla, més de 5 ha. d'extensió. La seua cronologia podria
centrar-se en l'Iber Ple causa de la presència de ceràmica àtica encara que, com a Covalta,
s'han recollit també fragments d'àmfora fenici-occidental pel que és de suposar l'existència
d'una fase d'ocupació anterior.

S'abandonen definitivament els assentaments ibers i la població s'estableix a la plana, sobre
les mateixes terres de cultiu, que tenen la seua màxima expansió en el nostre territori en els
segles I i II, reflex d'un important augment demogràfic.

La romanització de la Vall sembla parella a la resta del País. Encara que amb menys
evidències s'ha suposat que formava part de l'anomenat "camp romà de Penna Catella" donat
que durant la romanització, la comarca, que no tingué cap ciutat, fou estructurada a base de
viles rurals. Les villae són el model d'ocupació del territori rural que es desenvolupa a partir
del’emperador August.

És quan semblen iniciar-se molts establiments, generalitzant-se les troballes corresponents al
llarg del segle I fins al segle III, on sembla evident que alguns establiments finalitzen, tot i
que n'hi ha molts que perviuen fins als segles IV, V i VI. La ubicació dels assentaments és
sempre en zones planes, en vessants o alturons situats en mig la vall, immediats als camps de
conreu i mai en altures o zones marginals.

Pel que fa a les necròpolis, la informació és escassa i pobra, no tant en nombre com en
qualitat. Les més properes que trobem estan a El Planet o La Qüestió (Otos), Erola, El
Tossalet, Moteta o Beniprí (Bèlgida) i L'Alcúdia (El Ràfol de Salem) amb vuit sepultures en
un alturó d'aquesta partida.

La Vall d'Albaida era un territori plenament rural: el rerepaís agrícola de la ciutat de Saetabis
(Xàtiva). La majoria de llomes i plans estaven ocupats per explotacions agrícoles presidides
per vil·les, que destinaven a l'exportació els seus excedents agrícoles de blat, oli i vi.

La importància de la producció agrícola en l'economia de les viles es comprova per la
identificació d’almàsseres i premses, magatzems i forns per a la fabricació d'àmfores.

Jaciments com El Camí del Molí (vila romana de llarga existència que es desenvolupa entre
els segles I a VI dC) ubicat al terme municipal de Terrateig, termes com la de l'Ofra (Castelló
de Rugat), o assentaments d'època iberoromana ubicats a les proximitats de Lloc Nou de Sant
Jeroni (La Granja, Bancal de la Maca) corroboren aquest aspecte.

La majoria d'aquests jaciments arqueològics, acotats cronològicament entre el segles II - IV,
es troben ubicats a les proximitats del Camí Vell de Xàtiva, és a dir, la principal via de
comunicació que en època romana unia els municipis de Saetabis Augusta (Xàtiva) i Dianium
(Dénia).

Tampoc es coneix amb certesa el mon rural de l’època visigòtica i els successos en aquestes
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terres en l'època visigòtica i bizantina (segles V a VIII), demarcació dependent en l’eclesiàstic
del bisbat de Xàtiva.

En els segles VI i VII la comarca patí els efectes
de la guerra entre visigots i bizantins, quan aquests últims controlaven el litoral de Dénia. La
població, que parlava el llatí vulgar, vivia en poblats fortificats i arrimats a la serra, i soterrava
els morts en necròpolis comunitàries, per influència de la religió cristiana. Xàtiva era una seu
episcopal.

País Valencià en l'Atles bizantí Urbinas Graecus

La veritat es que l’origen més conegut i documentat de Beniatjar és el d’una alqueria
musulmana (alqariya) o caseriu per a l'explotació agrícola.

L'origen del nom de Beniatjar clarament és àrab de la mateixa manera que la població i el
traçat dels seus carrers, i les restes i arcades, sistema de reg, i els nom d’algunes partides del
terme etc., ho testifiquen. Un altre tema més discutit és el significat del nom, ve del clan tribal
dels Bani Najah o Bani-al-tiyâr (els fills o hereus dels mercaders), o dels vincles de sang entre
clans com Bani Atjar (fills o hereus d’Atjar) o de la forma àrab Bani-ag-gâr (fills del
protector).

Podem trobar-lo al llarg de la història en distintes grafies: Vinanaja (Beniaia, alqueria del
terme de Carbonera citada en 1248) i Beniayar (en 1258) en ambdós casos en el Llibre del
Repartiment, Benajàr, Beniatgar (1489), Beniaxar i definitivament Beniatjar en 1520.
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Segles VIII a X. Alqueries i rafals de musulmans

Quan en el segle VIII els musulmans de l'Orient Mitjà
i del Magrib envaïren Hispània i la convertiren en Al-Ándalus, trobaren un territori afectat pel
refredament climàtic, les pestes i les fams, les guerres i la mancança d'un estat central fort: el
domini visigòtic era poc més que nominal.

En els segles VIII-IX es produí la immigració d'elements àrabs (siris i egipcis) i berbers, que
portaren amb ells la religió de Mahoma, i uns costums tribals i clànics que trobem reflectits en
la toponímia valldalbaidina. Els noms començats amb 'beni' (versió dialectal de l'àrab banû,
'els fills o hereus de') són testimoni de la importància de la solidaritat clànica i dels vincles de
sang: els Beni-Ganim, els Beni-Suera, els Beni-Soda, els Beni-Colet, els Beni-Atjar, etc.
L'abundància de topònims àrabs a la Vall dóna testimoni de la difusió de la llengua àrab, que
reemplaçaria el llatí com a llengua col·loquial en els segles X-XI.

La colonització musulmana de la Vall degué ser molt
intensa, atesos els nombrosos nuclis de població existents ja en aquest moment, que han estat
l'origen de la major part dels pobles actuals.

L'activitat d'aquestes poblacions musulmanes girava, com és normal, al voltant de dos centres
d'interès: l'agricultura (blat, vinya i olivera), i ocasionalment la guerra. A ells els devem
l'organització del sistema de reg i l'abancalament de vessants per al seu cultiu.

Segles XI a XIII. En vespres de la conquesta

Dels més de 130 assentaments rurals de la Vall d’Albaida, destacaven demogràficament
Bocairent (unes 300 cases), Ontinyent (unes 200) i Albaida (potser unes 60).
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En temps de guerra, i més concretament en vespres de la conquesta, les alqueries foren
agrupades per contribuir a la construcció de castells (amb diners i aliments, i amb una 'sofra' -
sukhra- o prestació de treball obligatòria) i al manteniment de diferents guarnicions
comandades per alcaids (àrab al-qâ 'id).

A banda de percebre una retribució estatal i comunitària, els alcaids eren personatges
importants, i posseïen torres, molins i 'reals' (àrab riyâd, jardí tancat). El territori s'havia
dividit en districtes castrals, governats per alcaids, en cooperació amb els xeics o 'vells'
(xaykh, plural xuyúkh) de l’aljama o comunitat local (al-jama 'a).

Alguns assentaments rurals (com ara l'Olleria, Sent Pere, Benigànim, Quatretonda, Pinet,
Rugat, Castelló, Beniatjar, Otos, Bèlgida, Carrícola-Muntis, Agullent...) disposaven de torres-
graner o castellets d'autodefensa comunitària, la majoria alçats en vespres de la conquesta. A
1'ombria de les serres d’Agullent i Benicadell s’arrengleraven els castells amb guarnició i
alcaid de Carbonera (Otos-Beniatjar) i Rugat (Aielo).

El castell de Carbonera o Penacadell (fortalesa que s'aixeca al turó cònic de la Penya del
Castellet a 660 m.), pel seu emplaçament fronterer entre les taifes de València i Dénia, va ser
l’objectiu de nombroses expedicions anteriors a la conquesta, destacant les protagonitzades
per Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid (1091-1099, així es mencionat en el Cantar del Mío Cid),
Pedro I d’Aragó (1094) i Alfonso el Batallador (1126), i després de l’ocupació cristiana va
continuar mantenint la seua importància. Està situat en el límit dels termes de Beniatjar i Otos.

Es tracta d'un recinte de 100 m. de llargària per 40 m. d'amplària, va ser estudiat en 1912 per
Mariano Jornet Perales, basant-se en les restes que quedaven consistents només en l'arrancada
d'alguns murs i dos aljubs. Els murs exteriors eren de 1,85 m. de grossària i estaven construïts
amb filades de pedra sense treballar. Els murs interiors eren de pedra més irregular barrejada
amb abundant morter i grava xicoteta.

A la fi del segle XI quan Rodrigo Diaz de Vivar arriba a la serra del Benicadell, reedifica i
enforteix el castell, ja que el sistema defensiu al voltant del Benicadell permetia controlar el
pas entre el port d'Albaida i Cocentaina, des d'on accedien els sarraïns de les zones costaneres
de Diania cap a l'interior. Amb la mort del Cid, la fortalesa torna a passar a les mans dels
musulmans.

Tenemos la convicción -afirma Jornet- de que Carbonera y Penya Cadell son un mismo
castillo, ya que el emplazamiento del de Carbonera concuerda con la detallada descripción
topográfica que hace el rey de las inmediaciones del castillo de Peñacadell, al relatar la
batalla que se dio contra el moro Abenbaçol. En la umbría del monte Benicadell existen,
pegados al mismo, tres cerros perfectamente alineados y que alcanzan un tercio de la altura
de aquél. Al del centro pertenece la obra de fortificación que se cita y que los historiadores
refieren al famoso castillo de Carbonera.

Mirant cap al nord, els tres pujols són el Tossal (Otos), Carbonera en el límit, i Morreta
Redona (Beniatjar) i tenen respectivament 660 m., 630 m., i 686 m. Entre el Tossal i
Carbonera corre el barranc de la Lloma, que limita els termes d'Otos i Beniatjar; i entre el
castell i la Morreta Redona corre el barranc de Carbonera, on hi ha uns abrics amb pintures
prehistòriques.

El capítol 371 de la Crònica reial parla concretament d'aquests tres pujols quan diu: E sobre
açó anaren lla (vol dir Penacadell), e los sarrains tenien dos puigs, un deçà la pena, e l'altre
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della, si que els nostres ab cavalls armats e ab hòmens a peu los hagueren a combatre, e
tolgren-los aquell puig que era de la part dels nostres. E aquí morí Abetibassol, que era lo
mellor sarraí que Almaçarich (Al-azdrac) havia, e el pus poderós, e encara de valor valía
plus que ell. E ab l'ajuda de Déu veeren los crestians que el puig perderon los dellà, e els
sarraïns qui eren deçà veeren que Abenbaçol fo mort, e mudaren-se en aquell puig dellà: e
els crestians cuidaren-se que no el desemparassen, e no meteren guardes al peu del puig. E
els sarraïns eixiren-se'n tots, e anarense'n recullir a Alcalà, en terra d'Alazdrac. En 1249 les
forces d’Ibn Bassal, lloctinent d’Al-Azraq van poder ser expulsades de la fortificació

Per fer-se una idea de la importància, Jaume I el Conqueridor en el LLibre dels Feits (ed.
Soldevila, p. 138) va deixar E aquells que romaseren en la nostra terra faeren cap d'Alaçrac:
e venc un dia messatge a nós que combatien Penacadell, e que hi paraven algarrades, e
combatient-los sovent e menut, a escut e a llança. E nós érem en València, e enviam per los
bisbes, e per los nostres rics-hòmens, e per cavallers que hi havia que sabien de feit d'armes,
e per los prohòmens de la ciutat, que s'aparellassen d'anar ab nós, que vengut nos era
messatge que Penacadell combatien, e que hi volíem anar per tal que els en llevàssem: car si
Penacadell se perdia, lo port de Cocentaina se perdria, que no gosaria hom anar a
Cocentaina, ni a Alcoi, ni a les partides de Seixona, ni a Alacant per negun lloc, e seria gran
desconhort dels crestians..

El districte del castell de Carbonera comprenia els actuals
termes de Salem, el Ràfol, Beniatjar, Otos, Bèlgida i Carrícola. Hi destacaven les alqueries de
Bèlgida o Bèldija, amb alcàsser i mesquita aljama; Carrícola i Muntis (entre Carrícola i
Bèlgida), amb un castell recent edificat; Suagres, en terme de Bèlgida; Oto (actual Otos),
Colatella (Torralba de Dalt) i Missena, en terme d'Otos; la de Beniaia, al peu mateix del
castell, en terme de Beniatjar, per damunt de la carretera actual, que molt bé podria ser la
Vinanaia, esmentada en el Repartiment núm. 1.968 (estava quasi al límit del terme d'Otos, en
un pla elevat baix el castell de Carbonera entre els barrancs de la Lloma a l'oest, que limita
amb Otos i el barranc de Carbonera a l'est: aquest conflueix amb aquell), i el mateix Beniatjar.

Des del punt de vista polític, cal destacar el fet que les guarnicions nord-africanes,
mantingudes per un decadent Imperi Almohade, immers en una guerra civil, foren
reemplaçades per soldats i alcaids autòctons. Això succeí arran de la revolució dels anys
1228-1229, que portà a la instauració dels darrers regnes de taifa. Xàtiva i la Vall d’Albaida
passaren aleshores a dependre del rei Ibn Hud de Múrcia.

En aquests moments els límits del poblat
musulmà de l’alqueria de Beniatjar acabava a l’altura del primer cantó que fa el carrer Major
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desprès de l’església, que hui és casa Arcadio pel sud, i pel nord la que hui és casa Modesto.
D’est a oest, anava del carrer del Rosari a la caseta de Sant Miquel.

Conquesta feudal. Entrada de Jaume I a Madina Balansiya. Octubre de
1238

Jaume I 'el Conqueridor' (1208-1276), rei d'Aragó, València i Mallorques; comte de
Barcelona i senyor de Montpeller, fou protagonista a la Península Ibèrica d'uns temps
transcendentals per a la història d'Europa: els de l'expansió de la societat feudal, molt
dinàmica, estructurada sobre una piràmide militar en detriment d'un món islàmic incapaç de
resistir aquell ímpetu.

La conquesta del Regne de València començà en 1232. En 1238, tropes catalanes i
aragoneses entren a la ciutat de València, que depenia del califa de Bagdad Al-Mústansir bi-
L•lah.

La conquesta del Regne de València originà una topada amb Alfons X de Castella, que
pretenia conquerir Xàtiva en aquell temps. Però hi renuncià després de signar el tractat
d'Almirra (1244), segons el qual Jaume I cedia a Castella la conquesta de Múrcia.

El Regne de València va ser repoblat per catalans (majoritàriament per gents de les terres de
Lleida i de l'Urgell, que hi van portar el seu parlar, el català occidental) i aragonesos: els
primers van ocupar preferentment les comarques del litoral, que ara són de parla catalana, i els
segons van ocupar preferentment les comarques interiors, inicialment de parla aragonesa i
avui de parla castellana.

És un fet documental reconegut la iniciativa i el predomini militar dels cavallers aragonesos
en la conquesta de València, mentre que els catalans aportaren la iniciativa en l’organització
administrativa i judicial.

En aquest sentit, del Llibre del Repartiment d’En Jaume I, son varis els autors, la majoria
catalans encara que algun d’aragonés (Guillem, Guillemó i Pere Sanç amb gran probabilitat).

Dels tres volums de que consta, el primer i segon arrepleguen, com veurem més avant, les
donacions de propietats rústiques i urbanes de la ciutat de València, el seu terme, i del seu
regne.

A partir d'aquestes dates, apareixen ja una sèrie de caserius xicotets: des de Ràfol de Salem a
Bèlgida i de la Pobla de Duc al Benicadell. Aquests caserius eren: Oto, Miçena, Torralba,
Benaja i Beniaia, a més de Carrícola. Aviat van ser enclavats en parròquies de moriscos,
creades a l'efecte. Així Benaja i Beniaia es van agregar a la Parròquia de Ntra. Sra. dels
Àngels de Ràfol de Salem, i Carrícola, Oto, Miçena i Torralba a Sant Llorenç màrtir, de
Bèlgida.
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Signatura de Jaume I
(Jacomu AI-Barxaluní l'anomenava lbn-Al-Abbar)

Ara bé, la consolidació del nou Regne de València -on coexistiria una majoria de 'moros' amb
una minoria de colons nouvinguts- es prolongaria fins al 1277 per la resistència armada que
presentaren els musulmans, especialment els de les valls i muntanyes de més al sud del
Xúquer.

Davant el maltractament als sarraïns i l'incompliment dels acords dels monarques, els
musulmans es revoltaren en l'any 1244 sota el comandament d'Al-Àzraq (primera revolta dels
sarraïns valencians), que, en aquest any, ja controlava els castells d'Ambra (Vall de Pego), i
d'Alcalà, amb nombrosos castells menors. A continuació va anar prenent els castells de Xàtiva,
Dénia, i Alacant i, amb l'ajuda del soldanat de Granada i del suport interessat del rei Alfons X
de Castella, s'independitzà la regió de la riba sud del Xúquer del Regne de València.

Jaume I en maig de 1247 concedeix un privilegi pel qual crea la moneda valenciana i
estableix que aquesta ha de ser única per a cristians, jueus i sarraïns, i pròpia per als regnes
valencià i mallorquí.

El monarca vol que s’anomenen reals de València. Amb el temps la gent, en el seu llenguatge
col·loquial, també ha conegut aquestes peces com diners valencians, ramellets i menuts. El
real de València té un divisor, el mig real, que se'n diu òbol o mealla.

A València es comença a comptar per sous (de reals) i diners,
tenint el sou l'equivalència de dotze diners. Entre la població musulmana continua tenint gran
arrelament l'ús del besant com a moneda de compte. El seu divisor el millarés de plata és la
moneda corrent en les seues transaccions comercials.
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Igualment ordena que durant la seua vida, i fins a deu anys més després de la seua mort, havia
de romandre invariable la nova moneda en el seu tipus, llei, nom i valor, prohibint qualsevol
transacció amb una altra diferent a la que aleshores es creava.

De fet, durant els regnats d'Alfons I, Jaume II i Alfons II no es plantejaria la necessitat
d'encunyació d'una nova moneda. I no és fins a seixanta anys després de la mort del rei
Conqueridor, amb Pere II de València i IV d'Aragó que s'encunyaria el florí.

A instàncies del Bisbe Arnaldo de Peralta, el Conqueridor va decretar el 6 de gener de 1248
l'expulsió dels sarraïns, perquè amb els seus costums embruten la moral cristiana i amb les
seves intrigues trencaven la pau dels seus dominis. Jaume I havia convocat, a la lluita contra
els sarraïns, centenars de cavallers, ballesters, almogàvers i “homes de vila” de Catalunya,
Aragó, Navarra i uns altres territoris del nord.

Jaume I demanà ajuda econòmica al papa Climent IV a canvi de cedir davant les seues
pressions i de l'exempció de delme, signà l'expulsió dels musulmans de tot el territori de la
Corona d'Aragó en un decret amb les Corts a València. Açò comportà que una part important
dels musulmans expulsats s'afegiren als rebels, que es feren encara més forts, i abocà el regne
a una situació de guerra generalitzada.

Així fou com, en els primers mesos de l'any 1248, foren expulsats per ordre del rei tots els
habitants de Xàtiva, Ontinyent, Bocairent, Albaida, Cocentaina i uns altres emplaçaments
estratègics per a fundar en aquells indrets viles de cristians. A més a més, una de cada tres
alqueries fou buidada de moros. I si es deixaren poblats els altres dos terços, és perquè calia
retenir una mà d'obra imprescindible.

Una part d'aquestes mainades feudals, dirigides pel rei en persona, prengueren part en el setge
al Castell Vell de Llutxent (9 de març - 23 d'abril del l248), una fortalesa de doble recinte,
dotada d'un gran aljub i amb cabuda per a 200 soldats. La rendició de la fortalesa,
esdevinguda el dia de Sant Jordi, fou un colp molt dur per als moros d'Al-Àzraq, i deixà la
Vall d'Albaida i la Safor en mans dels cristians.

Pocs dies després, els participants en el setge de Llutxent i unes altres operacions de guerra
foren recompensats per Jaume I amb cases i terres. Pels mateixos dies (15 de maig) s'elegia
l'Alqueria de Bèlgida -principal i dotada d'Alcasser- com un lloc idoni on establir 100 colons
catalans més, procedents de la vila de Montblanc. Se'ls assignaren heretats als termes de
Carbonera i Rugat.

Als moros que es quedaren ací, en l’àmbit rural (s'havia escapçat la societat islàmica; se
l'havia desproveïda de ciutats i de classes dirigents), se'ls expropià la terra per atorgar-la en
propietat a cristians. A partir d’aquest moment foren tinguts per gent de “condició servil” -
segons l'expressió de l’època-. Haurien de pactar amb els nous amos de cases i camps, que
eren els colons feudals o “primers valencians“ les seues futures condicions de treball:
pagament de censos en diners, particions de collites, salaris, “regals” i prestacions obligatòries,
etc. Els qui fins ara havien tingut propietats lliures, passaven a ser mitgers (eixarics, segons
un arabisme comú) dels nous senyors de la terra.
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El repartiment de la propietat era desigual. D'una
banda, perquè Jaume I privilegiava amb les millors cases i terres els cavallers, i els qui duien
cavalls i armes. D'altra banda, perquè determinades alqueries eren donades senceres -a títol de
cavalleries- a personatges destacats en guerra o amb els quals la corona estava en deute :

 A (espai en blanc) dues cafissades de Rostany de Bisselas; dues cafissades de Guillem
Escrivà; i dues cafissades de Ramon Tarveren; i una cafissada i mitra de Guillem
Llobet; i una cafissada de Daude Liarre; i una cafissada i mitra de Bou; i dues
cafissades de Negra; i dues jovades (una jovada equival a 3 hectàrees) de Rocaguda a
Beniaya (núm. 1409 del Registre I de Jaume I, Llibre del Repartiment).

 A Ramon Desllor, de Montblanc, i a altres cent pobladors de Montblanc, set jovades
de terra al susdit Ramon, i a cadascú dels susdits cent, quatre jovades en els termes de
Rugat i de Carbonera. 15 de maig (núm. 1964 del Registre II de Jaume I, Llibre del
Repartiment).

 (1248-1249) …. unes cases a E1ca (terme de Salem i alqueria de Carbonera) i quatre
jovades de terra de regadiu, i un casal de molins (per la meitat al senyor Rei) per al
català Guillemó d'Espígol, de Xàtiva (el 18 d’agost); també a la foia de Salem...unes
cases en l’alqueria anomenada Elca i quatre jovades de terra de regadiu (franques),
per a les donzelles catalanes Marquesa i Usana, filles de Pere Andreu (núm. 2534 a
2536 del Registre II de Jaume I, Llibre del Repartiment).

 Un parent d'aquestes dones,...Domènec Andreu, adalil i deu companys seus que duien
cavalls,... foren recompensats amb heretats olivareres cinc jovades de terra a la Vall
d’Albaida, en les alqueries anomenades Vinanaia (Beniaia actual partida rural del
terme de Beniatjar) i Salem (núm. 1968 del Registre II de Jaume I, Llibre del
Repartiment), encara que s'establirien a Xàtiva (25 d'octubre de 1248). La millor
heretat de la zona, el rafal de Beniaia correspongué en propietat al citat adalil.

Els beneficiaris d'aquestes últimes donacions, localitzades totes a l'Ombria de Benicadell -una
reserva poblada de musulmans- rebrien cases a Xàtiva, ja que ells no llaurarien directament
les seues terres; considerades heretats de renda. Així s'explica que un nombrós col·lectiu de
veïns de dita vila reial (ciutat des de 1348) posseïren lots extensos de terra al centre i est de la
Vall d'Albaida durant els segles XIII i XIV. Els propietaris xativins de d’aquesta zona
contribuirien a les arques reials com els homes de Carbonera.

En la segona revolta sarraïna (1248-1258) Al-Àzraq causà més d'un maldecap al vell Jaume I,
ja que estigué a punt de matar-lo en una emboscada però, al final, fou derrotat per la traïció
del seu mateix conseller. Per l'antiga amistat, Jaume I no va empresonar-lo i fou obligat a
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exiliar-se, deixant els seus dominis, ja molt reduïts, en les mans d'un germà i un oncle,
sotmesos a contínues pressions dels nous senyors feudals catalans i aragonesos.

En el transcurs de l'ofensiva de 1257-1258, els castells de Penacadell i de Palma (castris de
Penacadella et de Palma, és a dir els de les serralades de Benicadell, la Marxuquera i Ador)
havien sigut confiats per Jaume I a un dels seus cavallers més ardits, Artal de Foces, senyor
d'Estadella (Ribagorça). Un document de juliol de 1258 enumera concretament les fortaleses
de Palma (Alfauir), Borró (Ròtova), Vilella (Almiserà), Rugat (Aielo), Penacadell (restes del
campament del Sit, a la Serreta del Ràfol), Carbonera (Otos-Beniatjar), Bèlgida (l'Alcàsser) i
Muntis (el Castellet de Carrícola). En Foces havia distribuït soldats en els diferents castells i
hauria disposat un responsable de la tinença de cada fortí.

En 1258 Jaume I rebutjà una treva oferida per Al-Àzraq a través del rei Alfons X el Savi, i
recuperà gairebé sense resistència els castells de Planes, Pego i Castell de Castells. Als pocs
dies Al-Àzraq es va rendir, lliurant Alcalà, Gallinera, i la resta de les fortificacions, i fou
expulsat del Regne.

Acabada la campanya de guerra, el rei Conqueridor estava en deute amb els qui havien
contribuït a la victòria. D'altra banda, li interessava heretar-los i assentar-los a la regió. Així
que es produí un segon repartiment d'alqueries i terres a colons, i s'obrí una fase (1258-1268)
de consolidació de la xarxa de viles i pobles on residien els primers “valencians” de la
frontera meridional.

A la primera contribució que el 24 de setembre de 1257 es va imposar als moros del regne,
figura l’alqueria de Beniatjar (Carbonera) amb la quantitat de 600 besants. El 27 de maig de
1275 el rei va empenyorar el lloc amb totes les seues rendes a Gil Martinez d'Entença, i el 13
de juliol del mateix any, l'alcaid del castell de Peñacadel era l'encarregat de retre compte de
les rendes del lloc.

El 17 de juny del 1258, a petició de la nora del rei, Constança de Sicília, Pau de Tarazona i sa
muller, na Guillerma, rebien una casa i 4 jovades de terra -2 de reg i 2 de secà- a l'Alqueria de
Beniatjar. A Pasqual Eiximèn de Segura, pertocà una altra heretat (cases i terres) a 1'Alcúdia
de Beniatjar (despoblat del Ràfol de Salem, a mitjan camí entre el Ràfol i Beniatjar). Bernat
de Jorba rebé el rafal de Beniaia (360 fanecades d'olivar), situat entre Beniatjar i Otos. Mort
en 1260, sa mare en transferiria la propietat a Guillem de sa Fortià, veí de Xàtiva.

L’Alcúdia era una alqueria islàmica situada al cim d’un altet prop del Ràfol, el nom del qual
encara es conserva en aquesta partida del terme. Va estar habitada fins a 1609, amb l’expulsió
del moriscos.

Comptat i debatut, es pot concloure que la guerra de 1258 contribuí a la constitució de
mitjanes i xicotetes explotacions agrícoles a la comarca de la Vall d'Albaida, sobretot, a
l'Ombria de Benicadell: els termes castrals de Carbonera i Rugat. Molts dels beneficiaris
d'aquelles donacions dels anys 1258-1268 eren terratinents assentats a la vila de Xàtiva, els
quals vivien de la renda que generaven els moros llauradors, la població aborigen.

El monarca nomenà Foces alcaid reial de Penacadell i perpetuà el sistema de control durant
les dècades subsegüents. Així les coses, exercirien l'alcaidia de Penacadell, successivament,
Artal de Foces (1257-1260), el seu germà Palací de Foces (1260-1263) i Joan de Montsó
(1263-1277), que ja exercia de lloctinent dels Foces des de 1260. Els mateixos alcaids
s'ocupaven de recaptar els imposts i rendes reials dels extensos termes de Carbonera i Rugat,
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habitats quasi per complet per musulmans, i denominats en algun escrit com un únic districte
fiscal o terme de Penacadell.

Jaume I no complí les condicions de l'ajuda del papa Climent VI, i va preferir iniciar una sèrie
d'accions legals amb l'objectiu de forçar els musulmans a convertir-se al cristianisme, com a
condició per a poder mantenir els seus drets i possessions.

Els propietaris cristians d'heretats de renda (no treballades directament per ells) necessitaven
de la mà d'obra sarraïna. El xativí Berenguer de Tovia, per exemple, establí un llaurador moro
a la casa que posseïa a Beniatjar en l'any 1268, i pactà amb ell unes determinades condicions
de treball: el mitger moldria les olives a l'almàssera que allí tenia en Tovia, i li lliuraria 300
sous (el preu de 60 ovelles o de 9 bous de llauró) i 2 arroves d'oli cada any. A més, el moro
hauria de tributar al rei l'impost monetari del besant, sense cap obligació al respecte per part
de 1'amo.

A banda de les viles reials poblades per colons, les alqueries dels cavallers i les heretats dels
terratinents de Xàtiva, els feudals eren els amos també dels castells de la Vall d'Albaida.

Els prohoms de Vilanova -coneguda popularment com la Pobla- elegien cada any un justícia
que tenia autoritat territorial sobre els termes castrals de Carbonera i Rugat (segons dades
de1290), és a dir, sobre bona part de la Vall d'Albaida. Això vol dir que els colons
supervivents de la frustrada Vilanova de Carbonera (Bèlgida) s'haurien traslladat a viure a
l'actual Pobla del Duc. La nova Pobla comptava també amb un notari o escrivà, i amb un
Porxe del Consell i Casa de la Cort, on es resolien els afers de la cosa pública.

No sols els colons de la Vilanova foren beneficiaris de noves donacions a l'ombria de
Penacadell en l'any 1273. També en resultaren beneficiats cavallers de Xàtiva, com Sancho
Ferrandeç de Lloris, que rebé una heretat de secà a 1'Alcúdia de Beniatjar (despoblat del
Ràfol de Salem) limitada per les terres de l’alamí de Carbonera Abençulema, el rhal Alhareç,
la riba Almaçan i una propietat cristiana.

El 27 de gener de 1287 es va fer donació en feu a Bernat de Bellvís, almirall de l'esquadra real,
dels derruïts castells de Rugat i Carbonera, amb autorització per reedificar, amb els seus
termes i pertinences. La donació es va confirmar el 15 de maig de 1289, més tard revocada, i
de nou restituïda el 18 de gener de 1301, amb retenció de certs drets en la persona de Guillem
de Bellvís.

En certa mesura, la Vall d'Albaida és un producte comarcal d'aquella operació de conquesta i
colonització feudal, i de diferents accions empreses per Jaume I per consolidar ací el
predomini cristià.

El rei Jaume propicià la fundació de viles reials (Bocairent, Ontinyent, Albaida) i la
consolidació de alguns pobles (Llutxent, Montaverner) i assentaments cristians (Agullent,
l'Olleria, Benigànim i el Palomar). La resta de nuclis de població es mantingueren poblats per
musulmans.

Escolano en 1611 (Décadas, IX, 1237) cita: i d'aquí que pensem que monte(m) i Penna(m)
eren intercanviables, al·ludint sempre a la situació elevada de les alqueries al costat d'un
barranc generalment: .. y la Foya de Salem, que es de D. Luis Calatayud, conde de Real.
Encierranse en ella seis aldeas de moriscos, a saber es Çalem, Beniatjar, Alcudia, Rafol,
Benichervi y Elca que hacen doscientas casas. Salem es nombre propio del moro que fue
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señor desta tierra, o por algun acaecimiento llamaron los moros Çalem este lugar, que en
arávigo significa paz y seguridad.

Beniatjar quiere decir en la misma lengua, los descendientes de los jornaleros o alquilados.
En las escrituras antiguas se lee benajar.

Mort de Jaume I. Regnat de Pere I

En l'any 1276 tingué lloc la tercera revolta dels sarraïns valencians, amb
un exèrcit comandat per Al-Àzraq des de l'exterior camí cap Alcoi. Jaume I, combinà
diplomàcia i guerra per a sufocar la revolta, provocant disputes internes entre els musulmans,
i recuperant terreny.

La tercera revolta musulmana fou la que afectà més directament Alcoi, en els dominis antics
d'Al-Azraq (Alcalà, Benisili, Pego o Benissulema). Aquesta vegada Alcoi fou defensat per
quaranta cavallers que arribaren des de Xàtiva, i derrotaren Al-Àzraq, mort en una maniobra
de distracció.

No obstant açò, una vegada que l'exèrcit musulmà inicià la fugida, alguns cavallers de Xàtiva,
improvisadament, volgueren perseguir-los, i caigueren en una emboscada militar a mà de
rebels encapçalats pel fill d'Al-Àzraq, els quals es trobaven amagats per a un contraatac. Alcoi,
per tant, quedà desprotegida, i el fill d'Al-Àzraq aconseguí prendre-la, així com Xàtiva.

La revolta s'estengué per tot el territori i posà seriosament en perill el Regne de València, amb
el fill d'Al-Àzraq com a nou cap: mil peons moros atacaren Llíria, els musulmans de Beniopa
es revolten, i l'exèrcit musulmà destruí Llutxent i avançava regne endins per la Vall d'Albaida.

En plena tercera revolta dels sarraïns valencians, Jaume I va emmalaltir ràpidament. El 9 de
juliol de 1276, trobant-se a la residència reial d´Alzira (Casa del Rei, Casa Reial o Casa de
l´Olivera), el rei signà el decret que autoritzava l'Infant Pere ocupar els castells que cregués
convenient al Regne de València i a poder-hi nomenar els alcaids, traspassant així el
comandament de la campanya militar al seu fill.

Jaume I, després d'un regnat de seixanta-tres anys, morí el 27 de juliol de 1276, però havia
deixat sobre el mapa un nou Regne de València, habitat majoritàriament per “moros”
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(musulmans, “cristians nous” des de 1525) fins a l'expulsió en l609.

El nou rei, Pere el Gran (III d'Aragó i II de Barcelona), recuperà fortificacions i arribà a un
acord de treva de tres mesos. Després va sotmetre diversos castells i hagué de rendir a la força
el de Montesa. Entre juliol i novembre de 1277, el rei Pere insistí, amb reiterades lletres
remeses a les viles d'Albaida, Cocentaina i Alcoi, en la necessitat que tornaren a les seues
cases els propietaris absentistes, amb les seues famílies, si no volien perdre les heretats.

El 8 de setembre, Pere designà Miguel Álvarez perquè s’ocupés de traure comptes a les
batllies -unitats de recaptació fiscal- de Bocairent, Ontinyent, Albaida i Llutxent. I el 5 de
desembre de l277, finalment, el rei atorgà llicència al procurador general del Regne de
València, Roderic Ximèneç de Luna, per tal que assignara les terres i cases vacants d'Albaida,
Cocentaina i Alcoi als homes de les companyies reials participants en la guerra, catalans
majoritàriament.

La revolta finalitzà en octubre de 1277, abans que els granadins i
els nord-africans pogueren socórrer els musulmans. Pere I ordenà desarmar-los sense que
foren castigats, i en l'any 1283 decretà una llei permetent-los la llibertat de desplaçament i de
residència en tot el regne, així com la llibertat de comerç.

S'explica així que molts llinatges dels anys de Jaume I passaren a ser reemplaçats per uns
altres, alhora que l'economia de guerra -el temps dels almogàvers i del botí- deixava pas a una
activitat agrícola i mercantil més estable. La resta de llocs i alqueries de la Vall eren poblats
de musulmans.

Pel que fa als castells de la Vall d'Albaida, el rei destituí Joan de Montsó i els seus -perquè ja
no calien els seus serveis de guerra- i manà derrocar els castells reials de la serra de
Benicadell, a fi d'evitar que pogueren apoderar-se’n eventualment musulmans alçats en armes,
o els genets de Granada, si hi tornaven.

Així les coses, en escrits de 1288 consta que els castells de Carbonera (Otos-Beniatjar) i
Rugat (Aielo de Rugat) es trobaven derruïts (castra nostra diruta) i s'autoritzava a
reconstruir-los el noble Bernat de Bellvís, almirall de les galeres de València, amb jurisdicció
sobre els llocs (actualment despoblats) del Muntis, Suagres, Benimeia, Rafelgep, Elca, Salem,
a més de Bèlgida, població que esdevingué cap de la Baronia i que, juntament amb Carbonera,
formava una parròquia ja en el segle XIV.

I és que, a partir del regnat de Pere I, començaren a constituir-se a la Vall d'Albaida els
primers senyorius feudals. Així, els termes de Carbonera i Rugat (1288) foren donats en feu
per Alfons III al noble català Bernat de Bellvís, i la Vilanova de Rugat passà a ser coneguda
com la Pobla d'en Bellvís. Començava a configurar-s'hi, doncs, una terra de feudals, on les
viles del reialenc (Xàtiva, Ontinyent i Bocairent) coexistirien amb uns senyors o barons (els
d'Albaida-Montaverner, Carbonera-Rugat i Palma-Llutxent) que percebien rendes abundants
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dels seus vassalls moros i, en menor mesura, dels cristians, els quals ja no eren vassalls
directes del rei.

Amb la donació d’aquestes terres a la família Bellvís, el castell passa a convertir-se en
propietat feudal i comença el seu abandó i deteriorament ja que, pacificat el territori, els nous
senyors preferiran les comoditats dels palaus en els nuclis urbans de la vall (el Palau dels
Bellvís es troba en el nucli urbà de Bellús recaient la seua fatxada principal a la Plaça de
l’Església). El senyoriu dels Bellvís es va allargar fins a 1421 (veure l'apartat corresponent al
llinatge dels Bellvís).

1311 Jaume II

Dels castellets de Castelló, Penacadell i Pinet, no queda pràcticament ni rastre. I si el de
Carrícola se salvà de la destrucció, fou perquè ja no pertanyia al patrimoni reial. També es
conserva en bon estat el Castell Vell de Llutxent, perquè Pere I tenia previst donar-lo en feu a
un dels seus homes de confiança.

Els musulmans, tant els de senyoriu com els del
reialenc, havien de patir quasi el doble de càrregues fiscals que els cristians. Tributaven per
1'almagram (delme alcorànic aplicat a terres d'horta), l'alfarda (taxa en diners d'origen estatal)
i el besant (capitació cobrada per la corona als caps de casa que no posseïen terres). A banda
d'això, partien les collites amb els senyors o hereters, generalment a la meitat. I, en el cas de
ser vassalls d'un baró feudal, eren obligats a treballar les terres del senyor per salaris ínfims, a
efectuar serveis de transport, a regalar-los gallines i llenya.

Els valencians de viles i llocs, en canvi, eren francs de partir collites amb els senyors feudals,
encara que visqueren dins d’una baronia. Solament contribuïen amb la primícia, el delme
eclesiàstic i senyorial, la cena, la peita (a la vila corresponent, per cessió del rei) i unes altres
imposicions menors.
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L'aristocràcia valldalbaidina: el cas dels Bellvís

El llinatge dels Bellvís formava part per mèrits propis de l’aristocràcia més encimbellada del
Regne de Valencia i del conjunt de la Corona d'Aragó. Convé recordar que la base territorial
del llinatge era una part ben considerable de la nostra comarca. Els Bellvís eren senyors d'una
extensa àrea de la part oriental de la Vall d'Albaida (titulars dels castells de Rugat, la Mola i
Carbonera des de finals del segle XIII). El moment més àlgid del llinatge s'havia produït en la
segona meitat del segle XIII amb Bernat de Bellvís. Ben entés que fins a les primeres dècades
del XV no es produirà la separació entre diverses branques del llinatge.

Al llarg del segle XV es produeix el procés d'esmicolament. Són les hores més baixes de la
branca principal del llinatge (Bèlgida) que només ensenyoria ja el lloc de Bellús, i només per
via indirecta (un matrimoni avantatjós amb els Martí, cavallers de Xàtiva). Altres dos
branques ensenyorien, respectivament, Beniatjar-la Foia de Salem i Terrateig.

El patrimoni de Guillem de Bellvís i d'Entença es va disgregar a la seua mort: les diverses
alqueries, llocs i viles es repartirien entre els seus quatre fills, segons testament atorgat el 29
de juliol de 1409. Llegava al seu fill primogènit Francesc de Bellvís i de Calataiud la Baronia
de Bèlgida, amb la jurisdicció del castell i honor de Carbonera i els llocs de Muntis i Missena
i la jurisdicció sobre Suagres, pel seu casament amb Aldonça de Centelles en 1407; al seu fill
Pere la Baronia de Terrateig, i a Joan, Beniatjar i Otos. Un quart fill, Lluís, rebia els cinc llocs
de la Foia de Salem.

A partir d'aquest moment, membres d'aquesta branca dels Bellvís seran els titulars de la
Baronia de la Foia de Salem. Lluís de Bellvís i de Calataiud, qui va morir sense descendència,
seria heretat pel seu nebot Guillem Ramon I de Bellvís i de Vilanova, fill del seu germà Joan
de Bellvís i de Calataiud, a mitjan segle XV. Amb Guillem Ramon I es produirà la unió de
Beniatjar i la Foia de Salem, fins la separació definitiva en 1736.

En aquests moments es segregarà Otos d'aquest patrimoni i serà un senyoriu independent, bé
que integrat en els termes generals del castell e honor de Carbonera. Els arxius ens indiquen
una compra-venda entre germans. És el moment de l’adquisició del lloc, cap a 1440 per Lluís
de Bellvís í de Vilanova al seu germà Guillem Ramon I de Bellvís i de Vilanova, senyor de
Beniatjar i de la Foia de Salem. Fa l’efecte que es tractaria d'una de les habituals compres i
vendes fictícies, o en cas contrari es podria tractar de la seua part de l'herència paterna, atés
que Joan de Bellvís i de Calataiud era senyor de Beniatjar i d'Otos,

Caldrà també esbrinar la successió dels diversos titulars de la branca dels senyors de Beniatjar
i la Foia de Salem durant aquesta centúria perquè, com veurem, entroncaran amb el llinatge
dels Dalmau (misser Miquel Dalmau, advocat fiscal del Regne que compra en 1480 la
Baronia d’Otos a Lluís de Bellvís).

El següent titular va ser el nét de l'anterior, Guillem Ramon II de Bellvís i de Corella. Per això,
solen aparèixer documentats com ara en 1484, Ramon de Bellvís, major, com a senyor de
Beniatjar i de la Foia de Salem, junt a Guillem Ramon de Bellvís, menor, sobre qui exerciria
la tutela.

Allò substancial és que Guillem Ramon II de Bellvís i de Corella instituirà el vincle (institució
valenciana equiparable al mayorazgo castellà) sobre la Baronia de la Foia de Salem i
Beniatjar (testament de 2 d'agost de 1501) i nomenarà hereu el seu nebot Guillem Ramon III
de Bellvís i Tolsà, fill del seu germà Joan de Bellvís i de Corella. Guillem Ramon III era
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també, i alhora, gendre ja que s’havia casat amb la seua filla i hereua, Jerònima de Bellvís i
Dalmau; eren doncs, cosins germans. Van morir sense descendència.

En 1478, Francesc de Bellvís i de Centelles havia venut la Baronia de Bèlgida al cardenal dels
Quatre Sants Coronats de Roma i bisbe de Lleida, Lluís Joan del Milà i de Borja, senyor
d’Albaida. Era la fase terminal del procés agònic de decadència del que va ser, en altres temps,
poderós llinatge dels Bellvís. Els membres de la nissaga dels Bellvís, ben esmicolada i
assetjada per una crítica situació financera, vendran els seus senyorius a elements emergents i
poderosos de la societat valenciana del moment.

El III duc de Gandia, en una fase d'expansió de les possessions del Ducat iniciada des de la
concessió del títol per Ferran el Catòlic en 1483 al senyor Pere Lluís de Borja i Catanel (I Duc
de Gandia), fill legitimat del papa Alexandre VI, en 1499 li són rematades en venda judicial
les poblacions de Miramar, Castelló, Pobla i Rugat.

Segles XV i XVI. La consolidació del domini cristià

Dibuix del Pla de Mycena. 1498 (Arx. Mapes i plànols). Apareixen nuclis de població, camins,
i sèquies, entre els barrancs de la Xara i Torralba

Beniatjar va disposar de muralles, construïdes en l’últim període de dominació musulmana,
que aprofitaven el desnivell provocat pels dos barrancs que encaixonen el poble. El circuit
murallat va ser reaprofitat pels nous senyors cristians, fins a resultar innecessari i ser
progressivament derruït amb el creixement urbanístic.

Amb tot, havia d’oferir una bona i fàcil defensa al nucli urbà, ja que en 1512 encara va servir
de protecció a les tropes del virrei de València en els prolegòmens de la Batalla de Gandia que
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els va enfrontar amb els agermanats. Actualment només queden vestigis que serveixen de
fonamentació a diverses vivendes, i un mur d’uns 3 metres d’alçària.

La benedicció de les mesquites de les viles i la seua dedicació a la Mare de Déu (amb
advocació de 1'Assumpció des del segle XVI) s'explica per una devoció especial professada
pel rei en Jaume. Es el cas del nostre poble.

Beniatjar, conjuntament amb Otos, va formar una vicaria de moriscos que va dependre
eclesiàsticament de Ràfol de Salem fins a l’any 1535. No obstant, no serà fins a 1574 quan es
convertirà en parròquia independent desmembrant-se de Bèlgida, i formant-ne amb Beniaia
una baix l’advocació de Ntra. Sra. de l’Encarnació. Comptava llavors amb unes quantes cases
de cristians vells i 50 de moriscos.

La va erigir en parròquia l’Arquebisbe d’Antioquia i Capità General de València, Juan de
Ribera, i la reserva del Santíssim Sagrament es va produir el 25 de març de 1612.

Va pertànyer a l’arxiprestat d’Albaida fins a l’any 1970, any en què passa a formar part del
nou arxiprestat de la Vall d’Albaida.

Les primeres esglésies colonials de la Vall d'Albaida eren
edificis de tàpia de terra reforçada amb cantonades de carreus de pedra; de planta rectangular i
un interior segmentat perpendicularment per tres o quatre arcs diafragmàtics (gòtics,
lleugerament apuntats). Els arcs servien de suport a una coberta a dos aiguavessants, feta de
fusta i policromada amb colors vistosos. L'accés s'efectuava sovint per una porta lateral, d'arc
de mig punt. No solien disposar de campanar, sinó d'espadanya. Lamentablement, no s'ha
conservat a la Vall d'Albaida cap temple dels temps de Jaume I.

La llengua

Interessant és la manera de comunicar-se -la llengua- dels primers colons valencians, molts
dels quals no han deixat ací descendència genealògica, ni tenen correspondència amb els
llinatges actuals (per la gran mobilitat migratòria de l'edat mitjana).

Els homes i les dones que portà Jaume I amb ell per a fundar les viles i pobles de cristians,
procedien majoritàriament de la Catalunya Nova, occidental i meridional: les comarques de
Lleida, Tarragona i Tortosa. Aquells catalans, i alguns aragonesos (acompanyats de
navarresos, occitans i castellans que venien amb ells) començaren a parlar i a escriure en
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nostre llatí.

Les estadístiques sobre 242 colons documentats a 1'Albaida dels anys 1248-1276 donen una
proporció del 73% de catalans, amb una minoria aragonesa, i alguns navarresos (de llengua
basca) i occitans. En el Consell General de Prohoms de 1298, que és el més antic que es
coneix, la proporció de catalans d'origen augmenta fins al 85%.

No obstant això, la minoria aragonesa (30%) usava una parla de transició entre el català i el
castellà, i els occitans parlaven en llengua d'oc, que s'assemblava molt al català occidental i a
1'actual valencià. Així les coses, s'explica que tots, els uns i els altres, acabaren parlant entre
ells en un dialecte del català occidental, influït per la fonètica i el lèxic aragonés (esvarar,
borrego, llomello, xafar, corfa, bambolla, gemecar, orandella, follí, canaló, rabosa, gord,
aplegar ... ), que és allò que hui diem valencià/català meridional. També acabaren canviant
algunes paraules típicament catalanes i usuals per 1280, com ara tenalla, pel corresponent
vocable àrab gerra per influx del veïnat moro.

Continuant amb l'afer de la difusió lingüística de nord a sud, convé precisar que el procés de
colonització i estabilització de llinatges no es completaria a la Vall d'Albaida fins a mitjan
segle XV. Els aragonesos, un col·lectiu nombrós en temps de Jaume I, cedirien protagonisme
davant els catalans a partir de 1280 en el procés migratori.

Els nouvinguts eren d'ascendència catalana (Bataller, Horts, Montaner, Hortola, Ferrer ... ),
aragonesa (Fayos) o castellana (Olivares). Tanmateix, aquests colons de 1425 ja no
procedirien directament de Catalunya, Aragó o Castella, sinó de les viles i llocs de la rodalia. I
parlaven, doncs, en valencià.

Jaume I havia ordenat expressament, en l'any 1264, que l'administració de justícia a València
no funcionara en llatí, sinó en llengua romanç. I, sent com era el català-valencià la llengua
majoritària dels colons del novell Regne de València, és lògic que es traduïren els Furs o el
Costum de València del llatí original al valencià. De fet, els escrivans i notaris, tant foren
aragonesos o catalans d'origen, redactaven els textos en valencià. El català era considerat una
llengua “de més cultura” ja que la vida urbana, l'administració, la notaria i el comerç estaven
més desenvolupats a Catalunya que no a Aragó. Encara que en aquell temps no s'anomenava
la llengua valencià ni català, sinó simplement romanç o nostre llatí.

La llengua del codi legislatiu, els Furs, començava a ser també la llengua oficial i d'ús
administratiu del nou Regne de València. Però no era 1'única. Juntament amb el català-
valencià, es parlava 1'aragonés, el dialecte navarrès, el castellà, el basc, l'occità, l'hebreu i,
sobretot, l'àrab. Tant la llengua, com els costums i les lleis de la majoria aborigen, foren
respectats pel rei. Es contribuí així a perpetuar la cultura àrab i la religió islàmica fins a
1'expulsió dels moriscos en 1609.

La minoria dominant de cristians, que parlaven en llengua romanç (català o aragonès, segons
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la comarca), a partir del segle XV començarien a dir-se valencians.

Les Germanies

La Revolta de les Germanies va ser una rebel·lió armada que es
va produir al Regne de València i a les Illes Balears ben entrat el segle XVI, durant el regnat
de Carles I. La revolta, tot i que no va tindre cap repercussió més enllà del Regne de València
(tret d'alguns aldarulls relacionats a Catalunya), va tindre com a conseqüències més directes
l'acceleració del procés centralitzador autoritari monàrquic, la progressiva pèrdua de poder de
l'oligarquia nobiliària valenciana, i una forta reducció dels drets del poble valencià.

Contingué diverses lluites paral·leles: la dels menestrals i poble menut contra l'oligarquia
urbana; la dels camperols contra els senyors; i la de l'uniformisme cristià contra la singularitat
musulmana.

Els dos desencadenants últims de la revolta foren el buit de poder en la ciutat que s'havia
provocat degut a la fugida de la noblesa local de València davant la riuada de 1517, el
rebombori contra un forner acusat de sodomia i una epidèmia de pesta negra en 1519, i el
continu ajornament de la vinguda del rei per a celebrar Corts i jurar Furs.

Els musulmans habitants del Regne de València foren un altre dels múltiples objectius
partidistes dels agermanats. L'odi al moro no sols tingué un component ètnic i/o religiós. Per
una banda, els musulmans conformaven un tipus de mà d'obra barata que ajudava els nobles a
mantenir la seua posició amb una alta productivitat de les seues terres. I per l’altra, els
artesans musulmans eren una altra font de competència que s'erigí al sistema gremial.

La Germania és revocada pel rei en gener
de 1520 i la tensió augmentà amb el nomenament de Diego Hurtado de Mendoza com a virrei,
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en abril de 1520; per la seua condició d'estranger, i perquè llavors els agermanats feren un cop
d'estat municipal, amb el qual aconseguiren imposar representants populars en diferents jurats,
magistratures i comissions de govern municipal sense arribar mai al control total. El conflicte
va degenerar en un enfrontament directe entre els agermanats i la noblesa valenciana.

Pel que ens afecta destaquem que el virrei, a finals de juny i
en els primers dies de juliol de 1521, quan es dirigia cap al Castell de Xàtiva que havia sigut
ocupat pels agermanats, va estar allotjat alguns dies a Beniatjar, lloc del senyor Miguel de
Vilaragut, sense cap acte digne d’atenció i molt assossegat, descansant i les seues forces
prenent refresc.

Mentrestant els de la Germania, que havien estacionat a Albaida on havien reunit a molta gent,
recorrien l’horta fins a Gandia, i després de córrer-se la veu que pensaven atacar el
campament del virrei, i veient aquest que on residia no era el lloc més apropiat per a la gent
de a cavall, per ser molt abrupte, va manar alçar el camp i anar a Castelló del Duc, on es
trobava Pedro Maça amb la seua gent.

Assabentats els agermanats van eixir en la seua persecució i es va plantejar batalla el 25 de
juliol enfront del convent de Sant Jeroni i davant de la inferioritat dels partidaris del virrei i la
traïció d’alguns d’ells, fins el mateix virrei i els cavallers van haver de fugir cap a Dénia on
embarcaria en direcció a Peñíscola.

La rendició de l'agermanada Xàtiva (1522) va marcar el fi de la revolta a
la Vall d’Albaida. Finalment la rebel·lió dels agermanats va ser reprimida ja abans de la seua
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extinció definitiva, i molt durament quan es nomenà virreina del Regne de València Germana
de Foix (vídua de Ferran II) en 1522, la qual va governar fins a la seua mort en 1538 (va
ordenar al voltant de 800 sentències de mort que van haver d'efectuar-se d'una forma
intermitent al llarg de diversos anys, així com un total de més de 360.000 ducats de multa al
conjunt de totes les ciutats i viles agermanades, i dos milions de ducats en concepte
d’indemnitzacions pels danys patits durant la guerra).

1524 València llista de béns confiscats als
agermanats (Arxiu Mestre Racional)

En el cens de 1510, confeccionat amb motiu de les Corts generals celebrades aqueix any a la
vila de Monzón, figura que Beniatjar, lloc de dependència militar, té 44 cases i 641 caps de
bestiar.

En canvi, segons es recull en una relació de cases enviada a la Cort en 1520, Beniatjar tenia
100 cases de christianos nuevos (la major part de la població eren moriscos).

Carles de Borja Aragó Castro (1530-1592) V duc de Gandia, des de la renúncia del seu pare al
professar en la Companyia de Jesús en 1550, a través de Guillem Ramon Pujades, senyor de
Piles i procurador, i Jeroni Roig, síndic de la vila de Gandia, atorga, mitjançant escriptura, un
cens a favor de Miquel de Vilaragut, senyor de Beniatjar el 12 de setembre de 1554.

En l’any 1563 es va donar ordre de desarmar els moriscos del Regne de València en previsió
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d’una possible revolta i per la sospita que les autoritats tenien dels seus contactes i
connivències amb els moriscos granadins i amb els pirates barbarescs.

En l'Arxiu del Regne de València es conserva la Reial Pragmàtica i Sanció de sa Majestat el
Rei nostre senyor (don Felipe rei de Castella ......) a 19 dies de gener de 1563, amb la qual es
prohibeix que els moriscos nous convertits del Regne de València, fills i descendents d'aquells
per cap temps puguen tindre, ni portar a les cases pròpies, ni d'altres, ni fora, ni en qualsevol
altre lloc, armes ofensives, ni defensives, pròpies, ni d'altres excepte ganivets i instruments
necessaris per a les seues cases, arts i oficis de cada un, la qual cosa va ser manada publicar
per l'Excel·lentíssim Senyor Alonso d'Aragó, Duc de Sogorb i Cardona, Lloctinent i Capità
General de el Regne de València, ... i serà perpètuament duradora ... .. i qui en el contrari
faça, incorrega en pena de perdre les armes, i de galera perpètua, i de confiscació de la casa
on foren trobades tals armes, i d'altres penes arbitràries fins a la pena de mort inclusivament,
considerant en tot la gravetat de què contravinga, per augmentar o disminuir la pena. ...

Ho mana fer guardar i observar a tots .... sota pena de dos mil florins d'or d'Aragó dels béns
de qualsevol ... i perquè no es puga al·legar ignorància es mana publicar en totes les ciutats i
viles del regne .... el 8 de febrer de 1563.

El document de la Reial Cancelleria detalla a continuació, per a cada població del regne, la
relació de les armes que han estat confiscades, que inclou ballestes, espases, punyals, "ferros
de conreu" i altres.

A Beniatjar, després d'anar de casa a casa dels vassalls moriscos tal com s'ordena, els prenen
totes les armes, posant-les en lloc segur i es fa un inventari citant el que s’ha trobat en
cadascuna d'aquesta baronia: a casa de Jaume de la Justícia ... hem trobat una espasa i ... a
casa de Josef Sollarc hem trobat una ballesta, i una espasa i dos punyals ... a casa d'Onofre
Llobet ...

L'inventari detallat el signen Xime Perez de Calataiu (duc de Reial, ministre i senyor de la
Baronia) i Frances Hjeronyn d’Artés i d’Albanell, comissari enviat per fer les diligències, al
migdia del 8 de febrer de 1563.

Als llocs del Ràfol de Salem es van confiscar 52 espases, 7 punyals, 10 ballestes, 7 asbrers,
una remellera i dos rodelles.

Les dades del cens referents a Beniatjar en el segle XVI són les següents:

Any Cases Habitants
1527 30 170
1563 49 280
1572 52 300

En el segle XVI el Ràfol compartia l'actual territori municipal amb un antic poblat
d'agricultors, l'Alcúdia de Beniatjar, que quedaria buit i abandonat a partir de 1609, a causa de
l'expulsió dels moriscos.
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El senyoriu de Beniatjar i els comtes del Real

La branca dels comtes de Real fou iniciada per Eiximèn Peres Sabata de Calataiud i Ximénez
de Lamberri (mort cap a l’any 1444).

Tratado de genealogía del ilustre señor don Ximén
Pérez de Calatayud y Chaves 1684

Eiximèn Peres Sabata de Calataiud i de Vilaragut (mort en 1588), senyor de Real i Montserrat,
heretà del seu avi matern el senyoriu de Beniatjar, fou governador d'Alacant i Oriola i pare de
Lluís Peres Sabata de Calataiud i de Pallars, primer comte del Real (títol concedit en 1599 i
confirmat en 1604), el qual es casà amb Maria Bou i Català, senyora de Millars i Alcalà. Fou
senyor de Real de Montroi, Pedralba, Beniatjar i Montserrat.

Durant el seu mandat procurà d'extirpar el bandolerisme i fortificà l'Alguer i Oristany (1609)
per evitar atacs dels barbarescs i ajudà a l'expulsió dels moriscos dels seus estats (Real de
Montroi, Pedralba, Beniatjar i Montserrat).

La branca s'extingí amb Vicent Pasqual Peres Sabata de Calataiud (mort solter poc després
de1751). La seua herència (comtats de Real, Sinarques i Villamonte, vescomtat de Xelva,
senyorius i baronies de Montserrat, Pedralba, Beniatjar, Millars, Bugarra, la foia de Salem,
Provencio, Catarroja, meitat de la vall i Baronia d'Alcalà, etc.) passà als descendents de la
seua germana Agnès Maria de Calataiud i Ferrandis d'Híxar (morta en 1733), que en 1729
s'havia casat amb el noble aragonès Juan José de Azlor, comte de Guara.
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Tabla genealógica de la familia de Guzmán,
señores de Beniatjar 1228-1653

Abans de 1609 el Ràfol juntament amb l’Alcúdia, Beniatjar, Salem, Benigerví i Elca
formaven la Baronia de la Foia de Salem, de la qual era senyor el comte de Real. Tots junts
tenien 200 cases habitades per moriscos.

Genealógica familia Monsalve, condes de
Beniatjar, marqueses de Valdeosera 1643-1725
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Segle XVII. L'expulsió dels moriscos (1609)

Entre els llibres dels Manaments i Empares de 1605 a 1613 en l'Arxiu del Regne de València,
trobem un escrit en una barreja de llatí i valencià antic, que recull les últimes voluntats que va
atorgar el 21 de març de 1601 Pedro de Also i Olazabal, estant malalt a Ràfol de Beniatjar
davant de Fernando, rector de dit lloc, perquè es complesca tot el que hi conté, i en el qual
entre diversos manaments pròpis, deixa 200 lliures per aniversaris perpetus, i és signat de la
seua mateixa mà pel propi Pedro, sent testimonis Pedro Fernando (retor de Ràfol) i Francesc
Lluís de Pastrana, notari de Xàtiva i Miguel de la Rolderic, sent l'escrivà Christofol Vidal. El
document va ser publicat en 1605.

Igualment transcrita el 12 de gener de 1614 trobem la Carta de poder (licèntia con sensu et
voluntate) atorgada el 6 de desembre de 1613 per Anna Maria Camacho i de Valldeperes,
senyora de la Llosa de Camacho i Beniatia (Beniatjar), veïna d'Ulldecona , a favor de
Cristòforo Simó, acòlit de la ciutat de València, per cobrar arrendaments i altres assumptes en
aquesta ciutat. El document es troba íntegrament en llatí, i com a testimoni signa Agustin
Ballester i de Valldeperes a la vila d'Ulldecona.

Expulsió dels moriscos d'Espanya 1609

El 22 de setembre de 1609 el rei Felip III, a instàncies de Juan de Ribera, ordenava que tots
els moriscos de l'antic Regne de València tenien tres dies per a abandonar les seues
residències habituals i eixir del Regne. La mesura reial va trobar a València en el virrei i
arquebisbe Juan de Ribera un ferm defensor.

Els habitants, valencians musulmans, havien d'abandonar i emigrar cap a altres països sense
més equipatge que el just per a fer el viatge. Alguns degueren embarcar-se pel port de Dénia
o pel de València cap als països musulmans del nord d'Àfrica: Algèria, Tunísia, Líbia, el
Marroc, on els seus descendents encara deuen viure avui en dia.

A Beniatjar la reial orde es va dur a terme el 19 d’octubre, segons consta en el document
parroquial escrit de la seua mà pel rector de Beniatjar, el prevere Miquel Plà, el 24 de
desembre de 1609:

En el año 1609, que comenzó el Rey D. Felipe de Austria, tercero de este nombre, nuestro
señor, a expeler y echar de raiz los moros excomulgados de nuestra Santa Fe Católica, que
del tiempo del Rey D. Rodrigo seguían viviendo en España, comenzó primero por los de este
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Reino de Valencia, por estar mas cercanos al mar. Y los de este lugar de Beniatjar fueron
expulsados en 19 días del mes de octubre del dicho año, y la causa de su expulsión fue porque
todos ellos se habían conjurado contra el Rey nuestro señor de alzarse con espadas y para
ello habían escrito cartas al Gran Turco, firmadas de los alfaquires de este Reino y de otros
muchos moros ricos y poderosos de España, prometiéndole que si en esto venía bien, le
darían a España ganada y para este efecto le prometían grandes cantidades de moneda con
muchísimos soldados de guerra. Las dichas cartas, permitiéndolo Dios, de Turquía vinieron
en manos del Rey de Francia y por medio del Rey de Francia llegaron en manos del dicho
Rey D. Felipe, y vista la alevosía tan grande de que le habían armado, allí mismo determinó,
con acuerdo de su Real Consejo, de expulirlos, como lo puso por obra antes de que los moros
se diesen cuenta de ello. Aunque los caballeros de este Reino de Valencia, cuyos moriscos
eran sus vasallos, no vieron con buenos ojos la resolución, pero la voluntad de su Real
Majestad se cumplió en todo.

Aquest fet va tindre conseqüències econòmiques catastròfiques, en no poder pagar els senyors
territorials, els impostos reals ja que no comptaven amb l'ajuda tributària dels moriscos,
quedant Beniatjar pràcticament deshabitat i amb els seus cultius abandonats.

Embarque moriscos–Vte. Carducho-1627-Museo del Prado

L'expulsió dels moriscs (1609) va rebre el recolzament del comte del Real i senyor de
Beniatjar.

Afectà profundament la Vall d'Albaida, i la major part dels pobles romangueren despoblats.
Una gran part dels moriscos de la Vall d’Albaida van embarcar a Dènia amb destí
principalment a Tunísia.

Beniatjar comptava l’any de l’expulsió (1609) amb cent famílies i a l’Alcúdia de Beniatjar 50,
sent senyor del lloc en ambdós casos el comte del Real (títol concedit en 1599 i confirmat en
1604 a Lluís Peres Sabata de Calataiud i de Pallars). Tant a Beniatjar com a l’Alcúdia de
Beniatjar no hi ha constància de població de cristians vells.

L'orde reial va implicar la pèrdua de quasi un terç de la població de la Corona d'Aragó (de
200.000 a 250.000) i entre un 22% i un 30% del Regne de València (117.464 almenys). La
mesura reial va sumir el Regne de València en una intensa crisi demogràfica, econòmica i
social que es va agreujar amb l'aparició d'epidèmies.

Tots els llocs de la baronia quedaren despoblats. L’Alcúdia, Benigerví i Elca ja no es van
tornar a poblar mai més. Actualment aquests llocs despoblats son noms de partides dels
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termes del Ràfol i Salem.

Després d'aquests fets, va ser necessària la repoblació per retornar als pobles la vida i a
l'activitat econòmica que tenien abans. Aquesta repoblació a Beniatjar es va produir amb gent
que procedien de l'interior del Regne, des de Castella i el nord peninsular, i des de Lleida.

El rei va concedir a la noblesa local tots els drets sobre les terres que fins al moment eren
cultivades per la població expulsada. Amb aquest permís els nobles van imposar a la nova
població cristiana particions de terres i quantiosos impostos.

1611 Xàtiva, llista de béns de moriscos expulsats de la ciutat (Arxiu Mestre Racional)

En 1611 el comte del Real, Lluís de Calatayud, com també Guillem Ramon de Bellvís, com a
hereu de les possessions del marquesat de Bèlgida, va fer una crida perquè nous pobladors hi
vingueren a ocupar les terres deshabitades.

Bautismo de moriscos-Felipe Vigarny

La repoblació posterior s'efectuà molt lentament; començà entre 1610 i 1630, i sols es feu en
una part dels antics pobles moriscs.
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El 18 de juliol de 1611 el comte del Real atorga l’escriptura de poblament dels llocs del Ràfol
y l’Alcúdia davant el notari de València Pere Godes. Aquest document ha aparegut a València
formant part de processos judicials diversos, promoguts probablement pels mateixos
marquesos de Bèlgida, en dues còpies fetes durant el segle XVIII (en valencià en la còpia de
1796).

L'escriptura de població del Ràfol i l'Alcúdia, doncs, no és res més que el document per mitjà
del qual el comte del Real, senyor de les baronies de Beniatjar i la Foia de Salem, concedeix
el dret d'ocupació de les terres i les cases que havien quedat abandonades als seus nous
habitants. Aquests nous pobladors quedaven obligats a conrear amb profit les terres del senyor,
donar-li la part estipulada dels beneficis, segons s'havia acordat, i servir-lo en tot allò que ell
necessitara.

Aquest document tracta dels drets i els deures concrets que tenien tant el senyor com els seus
vassalls. Naturalment, com era d'esperar en un sistema feudal, els vassalls, tant moriscos com
cristians, sempre eren els qui rebien la pitjor part, perquè tots els béns, terres, cases i
establiments eren propietat absoluta del senyor. Així va ser des de l'època de la conquista
cristiana del nostre país per Jaume I en el segle XIII i així va continuar sent fins a l'any 1858,
quan s'extingiren els drets senyorials dels marquesos de Bèlgida sobre el nostre poble i terme
municipal.

El 20 de juliol de 1611, Guillem Ramon Bellvís davant Luis de Calataiud amo d'aquesta
Baronia i els seus pobladors atorguen entre parells l'escriptura de nova població de Beniatjar.
En aquest atorgament, entre altres, es va acordar i va preveure en el capítol 22, que els veïns
han d'acudir ... a moldre les collites dels seus grans o el blat al molí de l'amo sense poder
acudir a una altra banda. El mateix passa amb l'oli en les almàsseres, les carnisseries, el forn,
etc.

Tal vegada per això, dos anys després de l’expulsió dels moriscs, el 29 d’agost de 1611, el rei
Felip III va manar que es confeccionara un cens amb els xiquets que van quedar. De les llistes
dels morisquets existent en l’Arxiu Històric Nacional s’han trobat un total de 2.448 fills de
moriscos al Regne de València, entre els qui no es troba la gran quantitat que no van
aconseguir viure aquests dos anys, o els qui van ser ocultats o venuts.

A la Vall d’Albaida apareixen en el cens un total de 136 xiquets i xiquetes entre 2 i 14 anys,
dels quals 74 eren xiquets. La gran majoria van ser raptats i/o segrestats per la milícia efectiva
reclutada i enviada a desallotjar els moriscos sublevats, com a recompensa per la seua
intervenció armada. Posteriorment aquests xiquets van ser venuts com a esclaus
(adoptats/tutelats) a cristians vells i persones de renom important.

Així ens trobem entre les persones que tenen xiquets a Pere de Borja (senyor d'Atzeneta),
Alonso Milà d'Aragó (senyor d'Albaida), Francisco Bellvís (senyor de Bèlgida) o Baltazar
Zapena (senyor de Ràfol).

En el referit cens apareixen censades a València dues xiquetes de 7 anys, Angela i Ysabel
Anna, presentades per un alguatzil (Luis Vila) i un credencer dels drets reials (Joachin
Modroño), l’origen de les quals és Beniatjar.

Per contra, a Beniatjar són censats un xiquet (Juan) i una xiqueta rossa (Jerònima Catalina), de
12 i 10 anys respectivament, que van ser presentats per Nofre Martí, sense que hi conste quin
era el seu origen.
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En aquest ban s’ordenava que no pogueren criar-se ni viure en una casa més que dues
persones dels cristians nous, i que no es puguen canviar ni vendre, no sent esclaus sinó lliures
com la resta dels vassalls de Sa Majestat.

Segons consta en els arxius parroquials, el 25 de març de 1612 amb motiu de la reserva del
Santíssim Sagrament de l'Altar de la recent parròquia de Beniatjar, era alcalde de la població
Bartolomé Micó i els principals Pedro Pons i Juan Fuster.

Com s’ha dit, Beniatjar va quedar quasi totalment despoblada, fent-se precís portar famílies
d’altres punts. Va ser repoblada en 1617 pel Comte del Real amb unes 40 famílies i, tal com
es mostra al final d'aquest apartat, en 1646 ja comptava el municipi amb 48 famílies.

Estats de la Corona d’Aragó 1679

Les famílies repobladores van ser oriündes principalment de Lleida, conca baixa del Segre i
del nord peninsular, a jutjar pels cognoms de les famílies que encara trobem avui (Grau, Pons,
Bañuls, Sempere, etc.) de clar origen lleidatà, o altres (Gómez i Pardo) del nord d'Espanya,
quedant genuïnament valencians els Ballester, Cortell, Constant, Gomar i altres.

Després de la consulta dels arxius parroquials de Beniatjar (l'arxiu més complet i antic que es
manté avui dia al respecte) i que ens permet conèixer algunes curiositats sobre els pobladors
més antics dels quals es té constància (persones nascudes a Beniatjar), veiem que en els anys
1620-1645, amb les noves repoblacions apareixen cognoms coneguts per tots i que
majoritàriament han perdurat fins als nostres dies 400 anys després, com per exemple: Sellés,
Gómez, Gomar, Gramage, Grau, Pardo, Calataiud , Pla, Codina o Pons.

Una mica més tard (1650-1675) es fan més habituals altres cognoms igualment coneguts i que
ja havien fet la seua aparició en el període anterior amb poca freqüència, i que els seus
descendents també podem trobar-los a dia d'avui entre els nostres conveïns: Giner, Espí, o
Ferrandis.

El duc de Gandia va organitzar la repoblació cristiana de les zones morisques de la Vall
d’Albaida i com a conseqüència cognoms poblans (de la Pobla del Duc) van aparèixer en els
pobles més pròxims (com Olivares, Bataller i Gomar).

En l’any 1646 s'ordena obtenir i detallar el Veïnat del Regne de València justificat amb
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testimoni dels estaments (essnos, sic) de les poblacions.

En el cas de Beniatjar, Antoni, secretari de l'estament,
certifica amb data 7 de novembre de 1646, que en el lloc i baronia de Beniatjar no hi ha altres
cases que les 48 enumerades en el manifest, realitzat d'acord amb el mandat de l'estament de
13 d’octubre. En aquest manifest es dóna referència dels noms dels 48 caps de família que el
componen, coincident amb el resum que es mostra en la fotografia.

Pàgina resum de les cases a Beniatjar

En 1646, a instàncies de Francisco Heredia, síndic i procurador de la baronia de Beniatjar i
dels llocs de Ràfol i Salem, Juan Conca, procurador del Reial Fisc del Sant Ofici (Tribunal de
la Inquisició de València) planteja plet civil sobre el pagament de les pensions d'un cens que,
abans de la seua expulsió, pagaven els moriscos. (INQUISICIÓN,5322,Exp.65)

Les dades del cens referents a Beniatjar en el segle XVII són les següents:

Any Cases Habitants
1602 89 510
1607 100 570
1617 -Despoblat
1646 48 274
1654 16 90
1663 16 95
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La Segona Germania 1693

La Segona Germania fou un altre moviment armat desenvolupat en 1693 majoritàriament en
les comarques centrals del Regne de València (limitada només en alguns llocs de les zones
compreses entre la governació de Xàtiva, la Safor (Gandia), Albaida, Cocentaina, Guadalest i
la Marina Alta de Dénia).

Una part de la població llauradora havia prosperat cultivant i exportant vi, brandi, panses i, en
menor grau, seda. Va ser aleshores quan van començar a qüestionar-se els elevats impostos
que reduïen considerablement els seus beneficis per la sobreexplotació feudal que patien els
vassalls per part dels senyors, el que va motivar la seua participació destacada prenent les
armes en la revolta antifeudal de la que es coneix com a Segona Germania (1693).

Un altre factor decisiu va ser la decidida militància dels aristòcrates valldalbaidins en el
bàndol borbònic: els marquesos d’Albaida i de Bèlgida, i el duc de Gandia. La militància
borbònica de la noblesa va ser majoritària, però no unànime. Hi ha l’excepció dels Bellvís,
senyors de Benissuera, entre altres.

El règim senyorial afectà la major part dels pobles; només els més
grans i de població cristiana de natura eren de la corona. Les grans cases senyorials
valencianes tenien ací grans jurisdiccions: com ara el marqués d'Albaida (Albaida, Atzeneta,
Benissoda, Bufali, Carrícola i el Palomar) i el marqués de Bèlgida (Bèlgida, Bellús, el Ràfol i
Salem) o la baronia de Llutxent, passada després al marqués de Dosaigües (Llutxent,
Quatretonda i Benicolet) i el duc de Gandia (la Pobla, Castelló de les Gerres i Aielo de Rugat).

Els llauradors que van prendre part en els successos d’aquesta Segona Germania rebutjaven
els drets senyorials sobre les terres que anteriorment havien pertangut als musulmans
expulsats, i recordaven els drets concedits per Jaume I d’Aragó durant la conquesta del Regne
de València per a denunciar l’explotació a què es veien sotmesos per part dels nobles, els que
els tractaven com àrabs. Els nobles al·legaven que el rei Felip III d’Espanya, en expulsar els
moriscos els havia donat aquelles terres en propietat, sobre les quals ara tenien tots els drets i
que podien imposar sobre els llauradors les condicions que volgueren.

En la revolta es constata la participació directa de les poblacions de la vessant meridional de
la Vall d’Albaida i implicacions a tota la comarca, especialment en el marquesat d’Albaida.
En concret, la revolta tingué incidència a Beniatjar i el Ràfol de Salem (Francesc Garcia, el
líder ideològic de la revolta), nuclis ben actius de la revolta i base de la constitució d’una de
les companyies dels agermanats, o Bèlgida, d'on era natural Francesc Capcir, un dels
condemnats per la revolta.
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Aquests nuclis actius de la Segona Germania, com Beniatjar i el Ràfol de Salem, ens
permeten apuntar la seua segura militància austriacista i la participació en el conflicte, com a
poc, en les files dels maulets de Garcia Dàvila que van socórrer i recuperar Ontinyent o en la
defensa de la vila junt als de Bèlgida en l'enfrontament de la columna de socors de Gavilà
interceptada per Pere Corbí al Palomar.

La rebel·lió finalment va ser sufocada pel virrei i els exèrcits de la noblesa en l’any 1693 en la
batalla de la Setla de Nunyes, prop de Muro d’Alcoi, i acabava així amb una nova victòria del
feudalisme.

Erigida Beniatjar en baronia va pertànyer primer al ducat de Vilafermosa i després al
marquesat de Milà.

Segle XVIII. La Guerra de Successió.

La mort de Carles II sense descendència en 1700 va provocar
la Guerra de Successió (1701-1714) entre el nét de Lluís XIV, Felip de Borbó (coronat rei en
1701 recolzat per França) i el pretendent arxiduc Carles d'Àustria recolzat per les monarquies
enfrontades als Borbó (Anglaterra, Holanda, Àustria, Portugal, entre les més importants).
Estava en joc l'equilibri de forces a Europa que es trencava si la dinastia dels Borbó sumava al
potencial francés l'imperi colonial de la Monarquia Hispànica.

En agost de 1705 havia arribat, per segona vegada, la flota aliada i era proclamat a Dénia
l’arxiduc Carles d’Àustria com a Rei de València i d’Espanya. Els austriacistes van saber
explotar l’escassa atenció de les autoritats borbòniques a la defensa del país i la predisposició
popular majoritària a la causa de l’arxiduc.

La força principal de les tropes austriacistes, comandada pel general valencià Joan Baptista
Basset, es dedicava a avançar sobre les planes litorals i ocupar la capital; mentrestant, Xàtiva
va reconéixer l’arxiduc. El coronel gandià austriacista Francesc Garcia Dàvila, amb els seus
maulets (quantificats en 3.000 per les autoritats ontinyentines) per la seua banda, feia cap a les
comarques del sud i arribava a la Vall d'Albaida.
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S’ha de recordar que les poblacions de
l’ombria del Benicadell (Benigànim, vila furibundament austriacista) i la vessant meridional
de la Vall d'Albaida, van participar activament en 1693 en la revolta coneguda com la Segona
Germania. El rastre de la revolta era recent i ben intens; les causes seguien vigents (el
malestar dels vassalls dels senyorius postmoriscs) i són un element a retindre per tal
d’explicar militàncies i actituds durant el conflicte successori.

El 16 de novembre de 1705 les Corts Valencianes proclamaven Rei de València a Carles III.
Començava una guerra civil en terres valencianes entre els defensors de Carles (maulets o
austriacistes) i de Felip (botiflers).

Davant del temor de l’agitació social encoratjada per les promeses antisenyorials de Basset i
després de l’entrada de Basset a València i la rendició de la capital, la nòmina dels valencians
que van partir a l’exili després del triomf austriacista, i que va elaborar el Consell d’Aragó a
finals de 1706 van ser 433 els que van abandonar el Regne, encara que el seu número, en la
realitat, va ser molt superior (Nòmina de les Dignitats, Ministres, Cavallers, Religiosos i
Particulars del Regne de València que, per no subjectar-se a un altre Domini que al de la
Majestat del SIC Felip V, que Déu guarde, van abandonar les seues cases i hisendes, feta en
execució del Decret de V. M publicat en 9 dels corrents).

La noblesa titulada havia abandonat València quasi en la seua totalitat, acompanyats de les
seues famílies: En la relació del Consell d’Aragó de 9 de novembre de 1706 figuraven, davall
l’epígraf Títols de València …., el del Real amb la seua dona i dos fills, …, i els marquesos de
Malferit (inclòs en la relació de cavallers de Xàtiva), el de Bèlgida, amb els seus tres fills, el
d’Albaida, amb la seua esposa i quatre fills, …., els governadors dels senyorius de.., Castelló
de Rugat i Buñol, i el de Ràfol, que figurava entre els cavallers originaris de diferents llocs del
Regne.

Les circumstàncies de la seua eixida de València, les seues peripècies en l’exili castellà, la
situació, ben sovint desesperada, en la que es van trobar, faltats de mitjans per a la seua
subsistència, en condicions de misèria i necessitat, l’ajuda que van rebre de Felip V, els
càrrecs i mercés que van sol·licitar com a premi a la seua fidelitat i als seus sacrificis, i les
gràcies que van obtindre del monarca, suposen una possibilitat d’aproximació a la realitat del
felipismo valencià en els anys tràgics de la guerra i la primera postguerra.

La noblesa no titulada de la ciutat de València, els Cavallers, van prendre generalment una
posició proborbònica, i en alguns casos van servir al virrei en els frustrats intents per sufocar
la revolta en la seua fase inicial.

La quasi unanimitat de la magistratura valenciana es manté lleial Felip V. Té la seua
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explicació en l’estreta i duradora vinculació que els seus membres tenien amb l’administració
reial a València, com a assessors de les distintes governacions i la seua intervenció, per
comissió dels virreis, en la persecució del bandolerisme i en la repressió de l’alçament
llaurador a la Marina de 1693, que tanta similitud tenia amb els esdeveniments de 1705.

La procedència social dels magistrats, i els seus vincles familiars, els feien
consubstancialment enemics d’un moviment que responia al desvergonyiment plebeu, i a
l’hez de la població A pesar d’això, només quatre dels dotze magistrats que van eixir de
València després de la caiguda de la ciutat en mans austriacistes, van ocupar plaça en la nova
Chancillería nascuda del decret de Nova Planta de juny de 1707.

El duc d’Arcs va ser designat nou virrei en novembre de 1705. El fill del què fora virrei de
València des de 1690, marqués de Castelrodrigo, com a marqués d’Almonacir, va veure
segrestat el seu senyoriu del mateix nom, i el marqués de Cocentaina, la vila de Cocentaina i
els llocs de Penella, l’Alcúdia, Turballos, Gayanes, Alcàsser i Mur.

El 14 de gener de 1707 Felip V, davant de les moltes instàncies amb motiu de les misèries que
estan patint els valencians lleials asilats en La Cort, va ordenar que els 141.577 rls. que
havien sigut confiscats a Madrid a valencians austriacistes, es repartiren perquè no arriben a
morir de fam i experimenten en algun mode els efectes de la seua Real commiseració, en
atenció al que han patit i perdut.

El 25 d'abril de 1707 en la batalla d'Almansa (Albacete) l'exèrcit felipista derrotava
l'austriacista i progressivament va avançar per València.

Després de l’èxit d’Almansa i la recuperació de València el 8 de maig, el Consell va elaborar
una Memòria dels subjectes als que V.M. pot servir-se manar socórrer, que en realitat era una
llista complementària de l’anterior, i que donava ajudes en metàl·lic perquè pogueren
restituir-se a les seues cases.

La participació dels nobles borbònics valencians en els esdeveniments de la guerra va ser,
llevat d’excepcions, de col·laboració amb el virrei Vilagarcía, encara que d’eficàcia dubtosa.
El marqués d’Albaida, Ximén Pérez Milà d’Aragó, estava ben relacionat en La Cort des que
en 1690 va ser ambaixador del regne davant de Carles II per a sol·licitar la continuïtat del
comte d’Altamira com a virrei de València.



Beniatjar. Un recull informal de la seua història i del context històric-polític.

41

Xàtiva va ser incendiada. Per maig de 1707, es
van produir esporàdics episodis de resistència a la comarca. El 6 de maig de 1707 arribaven a
la Pobla austriacista i possiblement va córrer la mateixa sort. A Benissuera, a la Pobla del Duc
i a Benigànim es constaten els intents infructuosos de les milícies austriacistes locals per
contenir l’avanç de les tropes borbòniques que pel que sembla van irrompre a la Vall el 4 de
maig.

En el cas de Benigànim, companyies de les milícies de la vila encapçalades pel jurat en cap
van mirar de conservar el control del port i assegurar així una via d’aprovisionament
meridional per a la ciutat de Xàtiva. Però la resistència només va durar fins al 8 de maig, quan
les tropes borbòniques van acabar de tancar el cercle sobre la capital de la sotsgovernació
dellà el riu Xúquer.

La Generalitat va ser abolida el 29 de juny, quan van quedar derogats tots els furs, lleis, usos i
costums dels Regnes d’Aragó i València, manant que es governen per les lleis de Castella.

En el període d’incertesa comprés entre el triomf borbònic
d’Almansa i el Decret de juny de 1707 que abolia els Furs, alguns noms dels nobles exiliats
van ser proposats, i acceptats pel Rei, en l’intent últim del Consell d’Aragó per mantindre la
figura del virrei, la continuïtat de la Generalitat, si bé triant el rei els seus diputats, i la
substitució del sistema d’insaculació per a la provisió de les autoritats municipals per un altre
sense sorteig, els Justícia i Jurats els quals serien ara designats directament pel monarca,
encara que la duració del seu mandat continuaria sent anual.

Una vegada perduda València, el marqués d’Albaida, amb la seua dona, Micaela Mercader, es
va traslladar a Sant Clemente i, amb la presa de Madrid per l’Arxiduc, va quedar residint a
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Villarejo de Salvanés ”fins que Madrid es va restituir a l’obediència de S.M.”

D’altres titulats valencians només sabem que es trobaven exiliats en La Cort, i que van rebre
3.800 reals dels béns embargats a valencians rebels.

Pels seus sacrificis i fidelitat, els titulats valencians van sol·licitar recompenses variades per a
si o per a les seues famílies. El marqués d’Albaida, va demandar que se li donara una de les
cases confiscades a Madrid per a residir amb la seua família en lloc decorós, i alliberar-se de
l’excessva despesa que li ocasiona el no tindre i haver de pagar els seus lloguers, i va
demanar per al seu fill, el marqués de Buñol, la mercé de gentilhome de cambra, i per a ell
plaça en el Consell d’Itàlia o d’Índies.

Va haver de conformar-se finalment amb el títol de regidor de València, concedit en desembre
de 1707, si bé eximint-li del pagament del dret de la medianata, una gràcia que també van
obtindre molts dels titulats que van eixir de València a primers de 1706, com els comtes del
Real, i els marquesos de Malferit.

El comte del Real, Ximén Pérez de Calataiud, que havia vist segrestats els seus senyorius de
la vila del Real, i els llocs de Montserrat, Millars, Pedralba, Bugarra, Ràfol de Salem i
Beniatjar, i havia viscut a Madrid de la caritat del Consell d’Aragó va rebre el títol de regidor
de la ciutat de València.

La repressió va ser dura sobre els maulets. En 1708 el
victoriós Felip V publicava la Nova Planta, un cos de decrets que castigava el Regne de
València amb la supressió dels Furs i la prohibició pública de l'ús del valencià.

Malgrat els casos apuntats, la forma de resistència més generalitzada serà la de caràcter
personal. La comarca va ser un focus molt actiu de miquelets fins al final del conflicte. La
procedència de molts d’ells eren les viles i llocs valldalbaidins que s'havien declarat a favor
de la causa de Carles III d'Àustria amb major vehemència.

En abril de 1708, tres mesos després de la caiguda d’Alcoi, les autoritats borbòniques
reconeixien que la contrada conformada per Vilallonga, Vall de Gallinera, Vall d’Ebo, de
Laguar i “todos los lugares de las Montañas” estaven controlats totalment per miquelets.
Encara en 1711 el triangle conformat per Benigànim, Llutxent i la Pobla del Duc era controlat
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pels miquelets.

A partir de 1710 el govern borbònic, atés el fracàs de l’exèrcit en la lluita contra els miquelets,
articularà una estratègia que conjuminarà la implicació de les poblacions valencianes en la
seua repressió i extermini i, d’altra banda, l’atracció de miquelets a canvi de l’indult, per tal
de contribuir al desarmament i per a ser utilitzats per combatre els seus antics companys.

En febrer de 1711, Jose Vicente Aguilar escriu al X duc de Gandia informant-li que, en dies
passats, la companyia de Tarrazó va anar a Beniatjar per assetjar, reconèixer i prendre a casa
Christobal Calatayud i el seu fill per deutes, i que se resistieron dentro y tiraron diferentes
escopetazos, i van ser portats a les presons.

Al començament del segle XVIII l’administrador del duc de Vilafermosa va disposar que fóra
demolida la fortalesa existent a Beniatjar en el que hui es coneix com el Calvari, fent les
estacions del viacrucis, que s’inicien a l’eixida sud de la població i finalitzen en el cim del
monticle que antigament coronava un robust pi pinyoner del gènere sativum, pres com a
emblema per a l’escut de la població en 1778.

El 29 de juny de 1719, sent rector de la parròquia de Beniatjar Thomás Constant (prevere), es
va beneir la campana major sota la invocació de Santa Maria, i els padrins van ser Joseph
Segura i Josepha Mª Alfonso, veïns de Beniatjar.

El procés d'amortització eclesiàstic està íntimament vinculat a l'avanç de la reconquesta i a les
nombroses donacions que feien els monarques i particulars imbuïts per la religiositat de
l'època. Però per contrarestar aquest fenomen van aparèixer ja en el segle XIII les primeres
lleis regulant l'amortització en els regnes cristians peninsulars.

Al Regne de València les lleis referents a l'amortització de béns arrels en mans de l'església es
trobaven inserides en els Furs (rúbriques V i XLVII), pels quals s'obligava a aquesta a alienar
qualsevol donació i tan sols els autoritzava a quedar-se amb el producte de la venda. Es volia
amb això evitar l'acumulació de propietats en mans eclesiàstiques i l'encariment del mercat de
les terres i béns en general.

En cas de no complir-se la prohibició, les mans mortes no podrien retenir les donacions més
enllà d'un any sota pena de passar a propietat dels familiars més pròxims al donant. Però hi
havia dues possibilitats, la venda dels béns o sol·licitar permís al rei per amortitzar-los.
Aquests permisos es deien Privilegis d'amortització i eren concedits pel Bayle i/o també pel
rei directament quan l'eclesiàstic li ho demanava com a gràcia especial.

El dret d'amortització s'establia en cinc sous per lliura del valor del bé, quantitat que en el
transcurs dels temps es va augmentar en un sou més per lliura.

Les mans mortes, a l'adquirir béns del patrimoni reial, es comprometien a continuar sota la
jurisdicció reial sense poder acudir a l'eclesiàstica sota pena de decomíso, i a pagar els tributs
reials i veïnals que abans gravaven la propietat.

La institució encarregada de vetlar pel compliment de les lleis d’amortització, formada en
principi pel Bayle i els seus ajudants, amb el temps serà substituïda, a partir de 1488, pels
jutges delegats, anomenats també de "visita".

En aquest sentit, en 1663 el Consell d'Aragó aprova la concessió d'amortització a la parròquia
del lloc de Beniatjar. (Legajos,0911 nº 171 de 1663).
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Així s'emmarca l'expedient referit al Procés d'amortització de béns del patrimoni reial entre
1712 i 1724 referit a Beniatjar que es troba en l'Inventari general del Mestre Racional.

En aquest Inventari veiem que Francisco Segura, prevere capellà de l'església parroquial de
Beniatjar compareix i detalla el Memorial de tots els béns arrels adquirits per aquesta església
des de l'última visita que va ser sobreseguda el 10 de febrer de 1702, fins a aquest moment (4
d'agost de 1712), enumerant càrrecs per un total de 430 lliures, i descàrrecs per 500 lliures.

Pere Matheu i Cucarella, taxador de la Reial Cancelleria guarda el privilegi d'amortitzar a
l'església parroquial de Beniatjar 500 lliures franques de dret d'amortització sempre que pague
un sou per lliura del dret de segell.

El jutge visitador Manuel Menor, en l’acta de la Reial visita d'amortització de l'església de
Beniatjar, el 16 de febrer de 1724, certifica els càrrecs (300 lliures) i descàrrecs (350 lliures)
de béns que, Thomas Constant retor de l'església de Beniatjar, va presentar des de la seua
anterior visita en agost de 1712, amortitzant 50 lliures franques i declara que són legítimes.

Tot i això, Isidre de Sant Pere, jutge i rieal visitador d'amortitzacions de la Reial Cancelleria
de València, en contrapart del dret de segell rep de mà de Manuel Ruiz, retor de l'església de
Beniatjar, la quantitat de 25 lliures a què ha estat condemnat el retor per sentència del Sr.
Manuel Menor, reial visitador damortitzacions de la ciutat de Sant Felip i antiga guarnició de
Xàtiva el 18 d'agost de 1712.

El retor Thomás Constant, a través de l'advocat Joseph Ferrer, compareix per indicar que els
càrrecs i descàrrecs que es presentaren de 300 lliures i 350 lliures són correctes i legitimats,
interposant plet. Sobre aquest plet es dicta sentència reconeixent correctes els càrrecs i
descàrrecs, i quedant un saldo de 50 lliures franques per poder adquirir i amortitzar béns.

De nou, el 16 de febrer de 1724 davant del jutge visitador Joseph Cervera es realitza un nou
Memorial amb detall dels càrrecs (40 lliures) i descàrrecs (683 lliures, 6 sous i 8 diners),
quedant 643 lliures 6 sous i 8 diners franques dels drets reals d'amortització i segell.

Durant aquest segle es va produir una expansió i creixement del nucli urbà de Beniatjar, amb
nous carrers o ampliació dels existents ara anomenats Sant Miquel (Trinquet), Blai Bataller
(de Baix), Sant Roc (camí del Cementeri) o Mestre Santiago Ballester (Major de la font),
passant de 56 cases en 1692 a 70 cases (unes 400 persones) en 1744. Sabem que també
existien en aquesta època la plaça Major, i els carrers de la Tempestat i de Gramage (carreró
que dóna a la plaça de l’Ajuntament abans plaça Major), algun dels quals no he pogut
identificar-los amb els actuals.

En 1741 en l’acte celebrat pel Consell de l'Ajuntament de Beniatjar el 22 d'abril, estant reunits
Joseph Grau, alcalde ordinari, Joseph Grau de Silverio, regidor major, Vicente Giner, regidor
menor, i Joseph Segura, jurídic, es manifesta que els veïns de la Baronia d'Otos pasturen els
seus bestiars, fan llenya, tallen herba i altres coses dels que segueix perjudici, en el seu terme.

De tot això es dóna compte a la Justícia en l’acta que signa, donant fe, el jutge Joseph Pons,
pel qual s'interposa plet de l'Ajuntament del lloc de la Baronia de Beniatjar contra
l'Ajuntament i la Baronia d'Otos, i se sol·licita que es faça saber a l'Ajuntament d'Otos que els
seus veïns s'abstinguen de introduir-se en el terme i Baronia de Beniatjar, per qualsevol motiu,
i en cas contrari es procedirà contra ells, segons la llei, ordenances, usos i costums d'aquesta
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Baronia. Són testimonis d'aquest acta, Francisco Fuster i Francisco Giner, veïns i llauradors
de Beniatjar.

En l'expedient es deixa constància que s'ha donat trasllat d'una instància de pedimento de la
Baronia d'Otos amb relació als seus veïns i els de Beniatjar en la qual s'indica que, des de
temps immemorial, tenen la societat i comunió de pastar i treballar, i fer llenya, en els seus
respectius termes àrabs, els de Beniatjar al d'Otos i els d'aquest al de Beniatjar, i sol·licita
aquest Ajuntament al jutge que se'ls empare.

En l'arxiu parroquial es conserva el llibre corresponent a la Visita Pastoral realitzada el 2 de
juliol de 1742 per Andrés Mayoral, Arquebisbe de València, al lloc de Beniatjar que és del
senyoriu del comte del Real. L'objecte és la Visita y Inquisición de la vida y costumbres de
sus súbditos, así clérigos como legos, y del estado de las iglesias y otros lugares píos.

D'aquesta visita es desprén entre altres que:

 El retor de la parròquia és Thomás Constant, natural de Bocairent i possessió donada
per l'ordinari de Segorbe l'1 de maig de 1718. Que el dit retor té anualment de renda
80 lliures que consisteix en els fruits primicials del terme d'aquest lloc, a més de les 20
lliures que cada any li paga la Mensa Arquebisbal de València per dotació i
compliment.

 Beniatjar té en el seu àmbit 70 cases, i en aquestes hi han 400 persones de confessió,
de les quals 250 són de comunió.

 Es passa revisió a tots els comptes i conceptes pels quals l'església rep ingressos, i es
realitza un Inventari dels Ornaments, Plata, Peces i Joies d'aquesta Parròquia.

 Entre els Mandats que deixa l'Arquebisbe en aquesta visita al rector trobem algunes
coses curioses com ara:

o no tolerar el gran abús que hi ha que els promesos entren a casa de les que han de
ser les seues dones, per a evitar gravíssims inconvenients i escàndols

o que procuren, amb ajuda dels justícies si romangueren en rebel·lia i contumàcia,
que les dones de tota condició vagen vestides amb la decència i honestedat pròpia del
seu sexe no eixint als carrers i places soles amb les sinagües blanques, del que se
segueixen moltes ofenses a Déu

o que no toleren als pares que els seus fills no tinguen llit separat de la pròpia pel
perill de sufocación (sic)

o que, pel gran abús de tindre les esglésies obertes tota la nit en el Dijous Sant i els
inconvenients i ofenses a Déu que es produeixen, tanquen les portes i porticons a les
10 hores de la nit sota pena de 3 lliures

o es prohibeix als retors sentir confessions la Nit de Nadal mentre es canten les
matines per estar els penitents en els llocs mig adormits, i se celebra la missa que
anomenen del Gall

D. Antoni de Quintana, comptador de les salines, certifica el 30 de juliol de 1746, que segons
consta en els arxius al seu càrrec, es troben asacados diferents paquets a les salines de Manuel
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a emplenar apilaments de l'any que ascendeixen a setanta-dues faneques de sal valorades en
184 lliures, 18 sous i 11 diners pertanyents a diferents poblacions, principalment de la Vall
d'Albaida, a l'efecte de la seua cobrança. Hi figura Beniatjar amb un valor total de 2 lliures, 11
sous i 5 diners.

El 9 d'agost, el comissari Josef Alberola notifica el deute a l'alcalde i el 10 al regidor, indicant
aquest últim que ha abonat aquest deute a les salines de Manuel, i així mateix que ha pagat les
dietes corresponents.

La Baronia de Beniatjar fou elevada a Marquesat de Bèlgida en 1753 a favor de Josep Vicent
Bellvís de Montcada i Eixarc de Bellvís, adelantado mayor perpetu de Nova Galícia (1697-
1753), en cap del seu pare, difunt; passà als Álvarez de las Asturias-Bohórquez i als Cotoner.

El 14 de desembre de 1758 es va descobrir una mina de guix prop del camí de la travessa que
va a Beniarrés, entre la penya que anomenen el Frayle i el teular dels Gómez. Va ser gran el
profit per a l'església ja que es va descobrir a temps que estaven obrant el que es va afegir
del presbiteri. Va tenir oposició per part dels Gómez per ser seu el territori, però donant
compte al Senyor va quedar de l'església dita mina durant l'obra, i després a la disposició del
Senyor Comte de Reial i Almenara. (arxiu parroquial).

Cap a 1760 Beniatjar comptava amb alcalde i electes: Francisco Gomar, Pascual Gómez,
Bautista Pardo, i síndic Miguel Pons. I en abril de 1761 va morir el que va ser retor de
Beniatjar durant molts anys (des de 1752) Joan Baptista Ballester.

El 8 de setembre de 1763, per la vesprada, van pujar al campanar la campana major fosa per
Pasqual Roses de Benissoda.

En novembre de 1764 es va col·locar el retaule major de l'església realitzat per Thomás
Llorens (escultor) de València, i va tindre un cost de 330 lliures, que van ser pagades amb les
almoines dels veïns de Beniatjar. En el mateix mes es va lluir i blanquejar l'església i la
capella i, en 1776, es van fer les piles de l'aigua beneïda i els bancs.

El 23 de maig de 1764, el comte de Reial concedeix a Bautista Cortell, llaurador i veí de la
Baronia, la llicència i permís perquè puga construir un molí fariner (caseriu, corral, sèquia,
bassa, etc.) en 4 fanecades de terra del seu domini, situat al Pla, que limiten amb Joseph
Segura, Roc Gomar, i Vicente Soriano. Són testimonis Mossèn Vicent Martí i Bernardo
Sancho.

La construcció és a càrrec seu i amb l'obligació de tindre tot acabat en el termini de 2 anys, i
mantenir-lo, i s'estipula per a ell i els seus successors el pagament anual i perpetu al comte de
4 lliures pagadores en el dia de Nadal, començant en 1766. Tot això respectant els drets dels
regants i de les hortes de la Baronia. A més Bautista Cortell no pot vendre o traspassar el molí
i altres construccions a ningú que no siga veí de la Baronia.
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Estat actual del molí vora el riu Micena

També es compel·leix als veïns de Beniatjar a que vagen a moldre el blat de les seues collites
a aquest molí, com a conseqüència del que es va estipular en el capítol 22 de l'escriptura de
nova població atorgada entre parells el 20 de juliol de 1611 per Guillem Ramon Bellvís
davant Luis de Calataiud amo d'aquesta Baronia i els seus pobladors, en la qual es va acordar i
va preveure que els veïns han d'acudir ... a moldre els seus grans al molí de l'amo sense poder
acudir a una altra banda.

En els últims dies de gener de 1766 mor el comte, i Bautista Cortell sol·licita a la seua hereua
que continue la llicència, qüestió que queda ratificada en tots el seu termes.

Tot això consta en l'Acte judicial que s'inicia el 6 de desembre de 1766 pel litigi de Bautista
Cortell contra l'Ajuntament de Beniatjar i els seus veïns, com a conseqüència entre d'altres
que, Antonio Espinós, moliner del Ràfol s'introdueix en la Baronia a buscar mòlta dels seus
veïns, i sol·licita que no s'autoritze aquesta activitat sota una pena de 25 lliures, davant
l'alcalde ordinari Bartomeu Pons (jutge de lletres). En el mateix mes de desembre es mana
publicar ban perquè arribe a coneixement de tots els veïns, apercebin-los sota pena de 3 lliures.

La resistència de l'Ajuntament i els seus veïns a complir i acatar les seues obligacions porta,
després de la declaració de testimonis per ambdues parts, requeriments, publicació de bans, i
sentències contràries al municipi, al fet que en desembre de 1770, davant la situació, Bautista
Cortell venga el molí a la pròpia comtessa, marquesa de la Mina, per 2.100 lliures, i es
constitueix en el seu inquilí.

Després, la comtessa es persona en la causa, assegurant que l'inquilí té els drets atorgats pel
comte, i que va ser emparat en la possessió per la sentència de 16 de febrer de 1770, indica
que 14 mesos després se segueix incomplint la sentència, sol·licitant que es faça responsable a
l'Ajuntament de complir i pagar les penes dels incompliments, acte que es notifica a
l'Ajuntament i es publica un nou ban el 22 de març de 1771.

En 1768, el comte d'Aranda dóna les ordres oportunes perquè s'inicien els treballs encaminats
a esbrinar la veritable població de la Monarquia segons els sexes i les edats (és considerat
com el primer cens modern realitzat a Europa).

La realització d'aquest cens es va encomanar als bisbes, que van rebre instruccions per recollir,
a través dels rectors de les seues respectives diòcesis, les dades requerides dels diferents llocs;
en una tabla de doble entrada s'havia de resumir la població d'acord amb sis grups d'edat, el
sexe i l'estat civil.
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Les dades corresponents a Beniatjar es mostren a continuació:

• Se’n desprèn que en aquesta data habiten un total de 721 persones (366 homes i 355 dones)
de les quals 267 són menors de 25 anys (el 37% de la població), i com a dada curiosa el
71,1% de la població és soltera enfront dels 208 casats (104 matrimonis). A més hi ha també
un beneficiat tonsurat i un vicari (eclesiàstics) que realitzen el cens.

• S'indica que les principals produccions són l'oli i el blat, i que Beniatjar pertany a un
senyoriu.

En març de 1768, Francisco Fuster, llaurador i veí de Beniatjar, va presentar una demanda
contra els seus germans (H)Ilario Fuster, també veí de Beniatjar, i Félix Fuster del Ràfol i
Francisca Fuster, consort de Blas Bataller, veïna de la Pobla, per un pedazo de tierra de
huertas con moreras de 2 hanegadas en la partida de detrás de casas, y que linda con Joseph
Calatayud, con casa de Francisco Fuster y con tierras de Joseph Segura.

I en juliol d'aquest any, el jutge i alcalde ordinari de Beniatjar, Juan Bta. Pardo, va pronunciar
sentència, declarant pro indivís el camp i que cada un ha d'usar els fruits alternant els anys,
amb l'obligació de pagar a Fra Asensio Fuster, religiós de Sant Francesc (i germà dels
anteriors) el llegat de 2 lliures anuals, i condemnant Francisco en els fruits percebuts.

Aquest va ser l'inici d'apel·lacions i compareixences de testimonis d'una i altra banda,
continuada pels hereus fins que en agost de 1780 (12 anys més tard) es dicta nova sentència
revocant la del jutge inferior, indicant que després de la mort de Fra Asensio ha de dividir-se
el camp per parts iguals entre els hereus.

Mentrestant, la parcel·la va ser venuda i Bruno Cortell, llaurador de Salem, i arrendador dels
drets dominicals, es persona en la causa i aporta a l'expedient l’escriptura de compravenda
realitzada amb Francisco Fuster, d'un camp de moreres, taronger i magraners d’1,5 fanecades,
per 80 lliures.

Les costes processals imposades van ser protestades, entre ells per Pelegrina Fuster, vídua de
Domingo Guillem (metge), per ser declarada pobre, presentant com a testimonis d'això a
Joseph Calatayud, llaurador de 55 anys, Vicente Gomar, llaurador de 20 anys i Thadeo Rico,
estudiant de lleis de 19 anys.
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I en 1781 segueixen noves compareixences de testimonis presentats a instància de Juan
Bataller (4), Bruno Cortell (3), i Serafina (Guillem) Fuster, filla de Peregrina, però no s'han
trobat els documents que posen fi a el plet ni la seua solució.

En 1769 la marquesa de la Mina ostentava la Baronia de Beniatjar. Beniatjar passà a ser
municipi independent a finals del segle XVIII (cap a 1790), sent l’últim senyor territorial el
marqués de Milà.

En el Estado General de las Hermandades, Cofradías y Congregaciones de la ciudad de San
Phelipe y pueblos de su Gobernación, segons testimoni donat l’11 de maig de 1771 per Pere
Santonja que remet a petició de l'Excm. Sr. comte d'Aranda realitzada el 28 de setembre de
1770, es recull, entre altres poblacions, la informació referida a Beniatjar en els següents
termes:

En dicho lugar se hacen con aprobación del Consejo de Fiestas, la una en el día de la
Encarnación, y la otra en el día del Corpus, en las que se gastan 20 libras.
Otra Fiesta a su Patrón San Roque que se hace de limosnas voluntarias y se gasta en ellas
según se recogen, pero hecho un cómputo presencial será el gasto unas 20 libras según el
escrito.
Importa el gasto ….. 40 libras

El 25 de novembre de 1772, sent retor de l’església de Beniatjar Joaquim Borrell, va tindre
lloc la Visita Pastoral de Juan Bautista Puig a l'església i el seu capellà. El 21 de juny de 1781,
va ser el Visitador General de l'Arquebisbat, Juan Bautista Ferrer, qui va realitzar visita.

Per aquella època ja es feia Cavalcada de Reis, i es gratificava a un feligrès pel manteniment
del rellotge parroquial del campanar.

Anys més tard (1780) es va encarregar a l'escultor Joseph Esteve (mestre director de
l'Acadèmia de dissenys de València) la realització d’una imatge de Nª Sra. dels Dolors com la
de Vergara de Xàtiva (amb capa blava i túnica morada). Va tenir un cost de 135 lliures i va
ser pagada amb donatius, almoines i les rendes de la parròquia.

En els mateixos registres parroquials queda constància del trasllat i rebuda de la imatge: “…
día 18 de febrero de 1780 a las once de la mañana llegó al molino, linde primero de la
Baronía… se mandó desde luego con vuelo de campanas, celebrarlo y comunicarlo a todo el
pueblo, … salieron todos a las calles. En casa de Dña Maria, llamada de Satorre, a medio
camino, descansó el cajón donde venía, …, se enarboló la bandera, que para fiestas de
soldadesca guardaba la población, y vestidos diácono y subdiácono, el Rector con capa
procediendo la cruz a la procesión que se componía de todo el pueblo, dirigirnos así al
llanito llamado de Gomar después de la cruz roya…Los tiros y vuelos de las campanas sin
parar rompían el aire…Con esta pompa entró en la población por la calle principal…”

I en 1794 es va encarregar al daurador Juan Antonio Arnal lluir i jaspiar el retaule major (350
lliures) i també es va lluir i jaspiar el retaule de la Mare de Déu, i daurar la talla (100 lliures).

El 23 de desembre de 1797 es va produir la mort del que va ser, durant més de 13 anys, retor
de l'església de Beniatjar, Juan Bautista Vidal, nascut al Palomar. Va ser soterrat a la sagristia
de la pròpia església, entrant a la dreta.

Com a curiositat, i mes o menys des d'aquesta data, sent rector Pere Sebastian s'observa com
comencen a desaparèixer del registre parroquial (Quinque Libris) la majoria de les "h" amb
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les que fins a aquest moment figuraven inscrits noms com Joseph, Theresa, Thomas, Mathias,
Balthasar, Josepha, etc. El mateix succeeix amb els cognoms com Domenech, Lluch, Alborch,
i altres. En aquest sentit desapareix la "ph" i es transforma en "f".

S'observa també al voltant del canvi de segle bastant moviment de persones (immigració),
persones que amb origen en altres poblacions, properes (el més habitual) o molt llunyanes,
s'instal·len, viuen i contrauen matrimoni a Beniatjar. Així ho testifica el registre parroquial de
naixements, que recull l'origen de pares i avis dels nadons, i la irrupció de nous cognoms
inexistents fins al moment en la població.

En aquest sentit, la consulta i anàlisi dels arxius parroquials (Quinque Libris) dels
aproximadament primers 200 anys (des de principis de segle XVII fins a finals de segle XVIII)
trobem cognoms paterns que es repeteixen amb molta freqüència, com ara Grau (210 nascuts
en el període), Pla (198) o Pons (136).

També, gairebé arribant al centenar de nascuts en el període es troben els Giner (97) o els
Calataiud (95). I ja amb menys freqüència però també nombrosos els Soriano (64), Cabanes
(61), Martínez (60), Fuster (59), Gomar (53) o Gómez (52).

Si ens fixem en el cognom matern els resultats mostren que es repeteixen certs cognoms: Pla
(129 nascuts), Pons (122), Pardo (84), Calataiud (64) o Grau (61).

En tot cas es tracta de llinatges (cognoms) que, en la seua gran majoria, continuem trobant
avui en dia entre els nostres veïns.

Segons els arxius parroquials, el lloc de Beniatjar comptava amb:

Any Cases Habitants
1742 70 400
1798 117 476

Durant els segles XVIII i XIX la població es desenvoluparia gràcies a una economia de
subsistència llauradora, complementada amb el mercadeig dels productes excedentaris del
camp: l'oli i el vi del secà; i la seda dels cucs, alimentats amb les fulles de la morera.

En l'arxiu de la Batllia General i Intendència corresponent a Xàtiva trobem una consulta de
l'administrador sobre diversos establiments de terres al terme de Beniatjar.

Es tracta d'una acumulació de 18 expedients corresponents a 75 afectats, tots ells veïns de
Beniatjar i datats en agost de 1761, que declaren que estan posseint terres al patrimoni reial de
Beniatjar, fent-ne un detall, i sol·liciten que, prèvia la seua taxació, se'ls expedesca el títol
d'establiment (o reconeixement com a propietaris), per al que se'ls imposa un cens anual i
perpetu, en favor de Sa Majestat com a propietari major, de 6 diners per cada lliura de valor
equivalent dels terrenys declarats.

En 1774 no es veu inconvenient, després de ser reconeguts els terrenys pels experts, perquè
aquests veïns acudisquen en breu termini a obtenir el corresponent títol d'establiment amb el
cànon de 6 diners per lliura equivalent, i dipositant les pensions vençudes des que ho van
demanar.
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A partir d'aquesta data es presenten en l'expedient escrits per part de Pedro Vicente Ximeno i
Puig, i pel baró del Sacro-Lirio relatives als ocupadors de terres de reialenc o de la Baronia,
per la pertinença que exigeix la partició de fruits, que finalment es resol en 1807.

Abans de passar al segle XIX vull fer una ressenya pel que fa als trets característics de la
societat anomenada Antic Règim. Sembla haver-hi un ampli consens en que aquesta és la
pervivència de la monarquia absoluta i la del feudalisme. Però sobretot, implica analitzar la
institució on s'articulen les relacions de producció d'aqueixa estructura socioeconòmica: el
senyoriu.

D'aquest obtindrà la noblesa les rendes per a mantenir el seu estatus econòmic i social, però
també serà l'objecte d'enfrontaments amb una burgesia agrària emergent que va configurant-
se en aquest període.

A la fi del segle XVIII ens trobem a la Vall d'Albaida amb tres tipus de senyoriu: el reialenc,
el laic i l'eclesiàstic, amb un predomini, molt generalitzat del senyoriu laic. Enfront dels vint-
i-sis llocs de senyoriu laic n'hi havia sis de reialenc i tan sols un d'eclesiàstic.

És evident l’atracció que el reialenc exercia sobre la població, fet que s'explicaria per gaudir
d’unes millors condicions de vida. Però aquesta consideració no és del tot certa perquè a
l’àmbit del senyoriu laic apareixen importants illots alodials on els vassalls estaven exempts
de satisfer la majoria dels drets feudals que es derivaven de l'explotació de la terra.

Aquest és el cas de les viles d’Albaida i la Pobla Franca de Rugat on els senyors, el marqués
d'Albaida i el duc de Gandia, tan sols percebien els terç-delme.

El territori senyorial de la Vall d'Albaida es caracteritzava també per l’heterogeneïtat dels
seus titulars, ja que junt a les grans cases nobiliàries apareix representada la petita noblesa.

Les rendes que els feudals extreien d'aquests territoris es derivaven, fonamentalment, de
l’apropiació d'una part de l’excedent agrari generat pels treballs dels seus vassalls. Els
ingressos, tot i que els drets feudals percebuts eren diversos i nombrosos, provenien de tres
àmbits diferents:

 D'una part del delme, que moltes vegades li corresponia al feudal. El delme era un
impost de caràcter eclesiàstic que gravava la dècima part de la producció agrària bruta.
L'església no el rebia íntegre ja que al voltant d'una tercera part revertia en la corona, i
aquesta, normalment, el cedia als feudals.

A la Vall d’Albaida tenim constància d'aqueix fet, el terç-delme era percebut pel
marqués d'Albaida que, a més a més, percebien també els de Montaverner i Colata, el
duc de Gandia i el marqués de Malferit. També el marqués de Sant Joseph (Otos)
recollia les quartes parts dels delmes que produïa el senyoriu.

 Dels censos i particions de fruits que es derivaven de la particular explotació i tinença
de la terra on aquesta era cedida a perpetuïtat als camperols a canvi d'unes imposicions
en diners i espècie.

Els censos es remunten a l’època de la conquesta i altres s'originen a principis del
segle XVII quan els feudals, després de l'expulsió dels moriscos, concerten noves
condicions amb els repobladors que s’estableixen als senyorius valencians.
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A mena d'orientació assenyalarem que el marqués d'Albaida percebia 10 sous per
fanecada d'herba i 4 diners per cavalló de palla, i el marqués de Sant Joseph 2 sous per
fanecada d'herba i 6 diners per cada jornal de terra de secà.

La partició de fruits era un impost en espècie que representava un apartat molt
considerable dels ingressos senyorials. S'afegia al delme, incrementant molt més
l'apropiació que de l’excedent agrari feia la classe dominant.

A la Vall d' Albaida les particions oscil·laven entre la meitat de les collites de l'oliva,
de la garrofa i de la morera i el vuité i onzé del vi als antics llocs de moriscos del
marquesat d'Albaida.

 Dels drets exclusius, privatius i prohibitius.

Els guanys que als titulars dels senyorius els produïa l'exercici aquests drets es
derivaven de l'explotació en règim de monopoli de tota una mena de serveis bàsics per
a la vida comunitària, com ara l'almàssera, el forn, el molí, la carnisseria, la taverna, el
teular ...

El conjunt d'aquestes imposicions i exaccions, conegudes amb la denominació de drets
dominicals, configuraven la renda feudal, la base econòmica que permetia a la noblesa
absentista dur una vida generalment ociosa a la cort o a la ciutat de València. Però els feudals
els arrendaven, generalment, cada quatre anys i excepcionalment cada sis.

L'habitual residència nobiliària lluny dels seus dominis, principalment a València i, en algun
cas, a Madrid i el consegüent absentisme que aquesta actitud comportava, feia que es
delegaren les atribucions jurisdiccionals en els alcaldes majors, funcionaris de confiança
directament nomenats per les cases nobiliàries.

La manifesta parcialitat dels alcaldes majors en defensar sempre els interessos dels feudals, fa
que siguen personatges temuts i odiats, sobretot pels més desemparats econòmicament.

A la Vall d'Albaida, en nombroses ocasions, aquest odi i temor es transforma en enfrontament.
En aquest sentit, durant el primer terç del segle XIX els feudals de la Vall d'Albaida varen
patir també les conseqüències d’aquesta dinàmica tan crítica. Els drets senyorials del
marquesat d'Albaida en 1796 experimentaren una tendència a la baixa significativa, el mateix
que als dominis del duc de Gandia.

Aquesta disminució d'ingressos durant la primera meitat del vuit-cents és l'expressió més
significativa de posició antifeudal.

Això provocarà la decadència d’unes relacions de producció que deixaran de ser dominants
durant la dècada 1834-1843, encara que les pervivències feudals es mantindran al llarg de tot
el segle XIX.

El Segle XIX

Una constant històrica: la supressió dels drets senyorials (1801). El desenrotllament econòmic
del País Valencià al llarg del segle XVIII estava covant des de l'últim terç un profund malestar
antifeudal.
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Es forjava una revolta de la prosperitat. L'entramat feudal de monopolis, rendes diverses i
control polític coartava la lliure iniciativa de propietaris agrícoles, comerciants i artesans
sense relacions de privilegi amb l'administració senyorial.

En setembre de 1801, novament va esclatar un ampli moviment llaurador que es negava a
pagar els drets senyorials, molt accentuat a l'Horta de València amb la figura de Pep de
l’Horta. A la Vall d’Albaida va destacar com a organitzador d'atacs a propietats senyorials el
terratinent d'Otos Felip Alfonso. L'Audiència de València, encoratjada per la noblesa, va
perseguir severament als capitostos.

El 21 de juliol de 1807, pel Dr. Pedro Baeza, prevere i Visitador General de l'Arquebisbe de
València Joaquin Company, i el Secretari Antonio Querol, constitueixen personalment Visita
Pastoral a la Baronia de Beniatjar que és de l’Excm. duc de Villahermosa, i que conté dins
dels seus límits 117 cases i 476 persones de confessió i comunió.

D’aquesta es desprén entre altres que:

 El retor és Pedro Sebastián, nomenat l'11 de setembre de 1798, a la ciutat de San
Phelipe, i percep rendes dels fruits primicials del terme d'aquesta Baronia que uns anys
per uns altres ascendeixen a 172 lliures, 20 lliures anuals que li satisfà la Mensa
Arquebisbal i els drets rectorals i peu d'altar que uns anys per uns altres ascendeixen a
90 lliures.

 Entre les seues obligacions està satisfer a la seua Majestat pel Subsidi Eclesiàstic antic
segons l'últim repartiment des de 1802, 1 lliura, 1 sou i 7 diners, i celebrar misses pro
populo tots els diumenges i festes de guardar.

 Es passa revisió a tots els comptes i conceptes pels quals l'església rep ingressos, i es
realitza un Inventari dels Ornaments, Plata, Peces i Joies d'aquesta Parròquia.

Finalment, el retor, el 29 d'octubre de 1808, escriu per a recordar que en aquesta església hi ha
diferents títols de celebració que no s'han contemplat, i atés que són dels mes pobres de la
Mitra, i les excessives despeses que tenen, sol·licita augmentar l'import de la celebració de
misses cantades i resades. I amb data 3 de novembre de 1808, el Visitador General concedeix
permís per a percebre 15 sous en cada aniversari de missa cantada i 7 sous per la missa resada,
tant les fundades com les testamentàries.

La Guerra del Francés (1808-1814). L'abdicació de Carles IV i del seu fill el príncep
Fernando va desencadenar el 2 de maig madrileny de 1808. L'exèrcit de l'emperador Napoleó
Bonaparte va envair el Regne d'Espanya però es va trobar amb la resistència popular
enquadrada en grups guerrillers.

El dia 6 d'agost de 1811 alguns pobles valldalbaidins van patir una pedregada tan terrible y
horrorosa que taló las mieses, destruyó los árboles rompió las tejas de las cubiertas de las
casas, y llenó de transtorno y de llanto a todo el vecindario.

En setembre de 1811 la Junta de Govern de Cadis decretava la dissolució dels senyorius. Els
llauradors valencians van deixar automàticament de pagar. Era la seua màxima aspiració des
de la Segona Germania. Una part de la noblesa valenciana va utilitzar les tropes franceses per
a obligar als seus vassalls a prosseguir amb les prestacions senyorials. D'aquesta manera la
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guerra va adquirir traços de revolta popular antifeudal.

En el transcurs de la guerra, naixia la primera constitució espanyola a la ciutat andalusa de
Cadis (1812) batejada com la Pepa.

Amb l'abolició del règim senyorial en 1812 per les Corts de Cadis, Beniatjar cobra
municipalitat jurisdiccional.

L'exèrcit francés va ocupar el País Valencià entre 1812 i 1813. L’oposició nacionalista va
estar sustentada per l'Església, enemiga de la Revolució Francesa, i al mal son de les collites
arrasades s’hi va sumar la Guerra del Francés en terres valldalbaidines.

Al voltant de 1600 soldats francesos del general Habert es distribuïren per Benigànim,
Alfarrasí, Atzeneta i Albaida. Tots punts estratègics en el camí de València a Alacant.

En la primavera de 1812 el cap guerriller Romeu havia aconseguit crear un contingent
antifrancés a la Vall d’Albaida d'uns 800 hòmens i dones per a atacar la guarnició francesa
d'Atzeneta. La nit del 26 d’abril un jove otosí va ser afusellat per resistir-se a l'invasor i aquell
fet va indignar la tropa.

El 27 d'abril de 1812 a la partida agrícola del Raboser (entre les localitats d’Atzeneta i
Bèlgida) la disciplina militar dels soldats napoleònics va derrotar la improvisada milícia, amb
el resultat final de 150 valldalbaidins morts, entre l'enfrontament armat i els posteriors
afusellaments, entre ells onze pobletans (de la Pobla del Duc).

En 1813 es retiraven les últimes tropes napoleòniques. En 1814 el príncep Fernando regnava
com Ferran VII i abolia la Constitució gaditana.

En 1815 es construeix i inaugura el
Cementeri parroquial als afores de la població, que es va edificar en els terrenys de l’Oliverar
de la Mare de Déu. S’inaugura el 13 d’agost amb l’enterrament de Francisco Cebrián Vidal,
vidu de María Hermán.

El 2 juny de 1823, Manuel Artigues, comissionat del Cap Superior Polític de la província de
Xàtiva va rebre, del capellà de Beniatjar José Semper, diversos objectes de plata (un
incensario con su naveta y cuchara, un portapaz y una concha bautismal, toda de plata, de
peso todo 54 onzas) segons l'arxiu parroquial sobre l'espoliació per a fins profans.

Durant la Regència de Maria Cristina (1833-1844) i el període isabelí (Isabel II, 1844-1868)
es van forjar els traços específics del nou estat liberal en detriment del sector més radical: un
liberalisme moderat, respectable i oligàrquic, centralista, de sufragi censatari, edificat sobre
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les bases dels notables locals.

Durant aquesta època, el gabinet de Mendizabal, mitjançant un Decret de l’11 d’octubre de
1835, va ordenar suprimir tots els monestirs d’ordes monacals, passant els seus béns a l’erari
públic, i quedant en venda tots els seues béns arrels, així com també els eclesiàstics. El Decret
de Desamortització és del 19 de febrer de 1836.

Això va produir a Beniatjar la venda, en pública subhasta, dels béns i terres parroquials així
com la supressió de delmes i primícies, respectant-se el temple, el cementeri, el calvari i la
casa abadia.

Amb la Desamortització van ser alienades per un Delegat del Govern:

 Les terres de Sant Gaietà, formades per tres bancals de primera classe, per 120 lliures
a José Ramón Cortell. Aquestes terres havien sigut donades en testament per Antonio
Calataiud en el segle XVIII.

 L’anomenat camp de l’Oliverar de la Mare de Déu, compost d’uns quants bancals, el
més gran de 14 fanecades, situat en el barranc de la Morca. El va comprar Jose Ramón
Cortell per 400 lliures. Havia sigut donat pel comte del Real a través del seu
procurador Juan Crespí.

 Un bancal d’una fanecada, situat darrere del Cementeri Vell venut a José Ramón
Cortell.

 Un bancal situat en el barranquet del retor comprat per José Ramón Cortell per 60
lliures.

 Un altre bancal situat en el camí de Sant Felip per la garrofera de Lluch tocant a terres
de Bautista Pardo i José Segura, camí al mig està un camp-horta amb tanda d’aigua
plantat de moreres, comprat per 6 lliures per Jose Ramón Cortell. Havia sigut obsequi
a l’Església del Dr. Bella en honor a la Mare de Déu.

 Els campets formats pels llocs on s’enterrava (costeretes i al costat del cementeri),
donats pel comte del Real a la parròquia.

També es va perdre el dret de la parròquia a arrova i mitja d’oli de les almàsseres en concepte
de delmes i primícies per al llum del tabernacle.

Els terrenys per a la muntanya calvari, donats pel comte del Real en 1759, no es van alienar
per considerar-se lloc de culte.

Les transformacions socials i econòmiques liberals van remoure profundament la societat. De
nou hi van aparéixer fenòmens de bandolerisme, els roders, associats a formes premodernes
de contestació política. Figures mítiques com Marià Seguí Calataiud, el Gatet d’Otos (1819-
1904), Sitala, Galima, Albadegeret, o Micalet Mas, eren venerats pels sectors llauradors
perjudicats pel nou orde liberal.

En el diccionari geogràfic de Pascual Madoz trobem que en 1840 Beniatjar era descrit com:
Té 120 cases de mala fàbrica, distribuïdes en carrers tortuosos amb pis pedregós i escalonat,
escola de primeres lletres dotada amb 400 reals anuals, ...
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En 1840, Juan Carreras Vallès, alumne del Real Col·legi de Medicina i Cirurgia de Sant
Carles, natural de Beniatjar i Llicenciat en Medicina per la Universitat de València, sol·licita
l’Admissió a Revàlida, adjuntant els certificats d'Estudis i Partida de Baptisme.
(Universidades,1190,Exp.61)

La referència més antiga a Beniatjar en la premsa és del 31 d'agost de 1848 quan el bandit
Gatet es va presentar en els voltants de Beniatjar i es va dur pres a José Ramón Cortell (el
mateix que es citava en relació amb la compra de diverses propietats en la desamortització),
deixant-lo anar després sense dubte per algun rescat, segons el capità comandant de les
partides de persecució de malfactors (El Heraldo i El Observador).

Comentant aquests fets, els historiadors Abel Soler i Daniel Alfonso defensen l’aspecte del
bon lladre en Mariano Segui Calatayud. De fet, la premsa (La Época, Madrid, 7 de setembre
de 1849) començava a parlar del Gatet y su compañero, que s’havien deixat veure per
Beniatjar, assaltaren la casa del propietari i cacic local Josep Cortell, el segrestaren i en
demanaren rescat. Obtinguts els diners, l’alliberaren.

El Gatet es trobava còmode saltant i rondant pels barrancs i les fonts de l’ombria del
Benicadell, un territori que es coneixia com la palma de la mà. Ara i adés visitaria les cases
d’Otos, on comptava amb persones que l’ocultaven i que li donaven de menjar; auxili que el
Gatet sabia gratificar amb dobletes d’or arrancades de les urpes de senyorets usurers. D’ací la
fama de Robin dels Boscos que començava a guanyar-se el roder, particularment al seu poble.

Una altra notícia de premsa (La Correspondencia de España), fa referència al fet que el 27
d'agost de 1863 es va produir un incendi a Montaverner en explotar els coets i focs artificials
que estaven preparats a casa del polvorista amb destinació a les festes de Beniatjar.

Historia de la Villa de Albaida. 1854. Fco Mateu

Com es pot observar, en aquestes dates (1854), Beniatjar tenia 551 ànimes i 120 veïns (cases).
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L'oligarquia agrària que venia forjant-se des de segles es va consolidar plenament al voltant
de latifundis vitícoles encara que dividida políticament. En setembre de 1868 (Revolució
Gloriosa) era derrocada Isabel II per una àmplia coalició de liberals.

La mobilització ciutadana no es va interrompre des de 1868. Capes populars se sumaven a
l'oposició republicano-demòcrata. Des del segle XVIII les quintes eren contemplades com una
imposició governamental particularment odiada. En aquest context es van organitzar partides
guerrilleres contràries a les crides a files.

Aquesta situació política de l'època també queda reflectida a Beniatjar en 1868. Amb motiu
de l'esmentada revolució que va donar inici en el sexenni democràtic, les joventuts liberals de
Beniatjar es dirigien al Govern felicitant-lo per les enèrgiques mesures preses contra els que
es presenten en quadrilles de facciosos, oferint-se al mateix temps per perseguir els enemics
de la llibertat (La Correspondencia de España).

En novembre de 1872 el guerriller republicà de Cocentaina Palloc ocupava Alcoi. Després
d'abandonar-la, l’exercit reial va perseguir els rebels i es van enfrontar en el lloc del Ràfol i
en el Port de Salem, com a resultat: la partida dels revolucionaris desfeta i derrotada. Encara
hui conservem una cita que fa referència a aquells fets: Açó pareix la guerra de Palloc

En gener de 1871 comença a funcionar el Jutjat Municipal de Beniatjar, registrant naixements,
matrimonis i defuncions. El primer naixement registrat correspon a Jose Ramón Isidro Gómez
Giner.

En agost de 1872 van assassinar el regidor de Beniatjar Francisco Albors, sense que es trobés
el culpable, segons s'assenyala en La Discusión, i que a la vista de l'ampli rebuig que suscita
en els diaris, no sembla tractar-se d'un crim polític.

Les actes més antigues de les quals es disposa a l’Ajuntament són de 1876. És a partir
d’aquesta data quan les sessions de l’Ajuntament van començar a ser registrades en llibres
d’actes, primer en lligalls, i després en llibres pròpiament dits.

Però no és fins a 1882 quan en aquestes actes comencen a aparéixer els segells de
l’Ajuntament: un de l’Ajuntament pròpiament dit (Ayuntamiento Constitucional de Beniatjar),
i l’altre de l’alcalde (Alcaldía Constitucional de Beniatjar) possiblement de cera.

En moltes actes s’aprecia clarament que en el segell de l’Ajuntament pròpiament dit figura un
arbre -un pi, per la fisonomia del dibuix- amb un pardalet al damunt, que porta una espècie de
ramellet al bec, una vara de comandament i un sabre, creuats sobre el tronc, sense dubte
símbol de l’autoritat de l’alcalde pel que fa a l’ordre civil i polític -la vara- i al manteniment
de l’ordre públic -el sabre- i tot el conjunt subjectat per una enorme llaçada, amb un floc
caient a cada costat.

És la primera referència a l’escut de Beniatjar, en imatge, que fa l’historiador valencià Carlos
Sarthou en la seua obra general Geografía del Reino de Valencia, de 1913.
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Sello de la Alcaldía Constitucional de Beniatjar (h. 1877).

Com s’aprecia en la imatge següent, aquest escrit va signat a Beniatjar el 20 de març de 1877
per l’alcalde, Carlos Cortell i Cortell. Aquest és, doncs, el document més antic que es
conserva on apareixen els segells i per tant l’escut de Beniatjar.

Segell de la Corporació
i segell de l'alcalde (Carlos Cortell) el 20/03/1877.

En 1880, segons el Anuario-Almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de
la administración, Beniatjar tenia 667 habitants, dos forns, dos molins, dues carnisseries, una
almàssera, paleta, fuster, cirurgià, teixidor i mèdic.

Baix el títol Ad perpetuam per memorian, el 21 de novembre de 1884, en els registres
parroquials, el retor José Ramón Gallego Sanchis, deixa constància de les fortes pluges
torrencials que van assolar la població entre els dies 2 al 7 de novembre de 1884, en especial
la nit del 4 al 5, que van causar grans despreniments del terreny des de l’algepsar de Gómez
(en el camí de la travessa a Beniarrés) a l’antiga casa de Clara quedant sepultats molts arbres,
i en el llindar i terres de la Penya (vulgo dels Corvs -sic-) a les sis del matí del dijous 6 a
l’hora que estava dient la missa, fent-se rogativa Ad Postulandam Serenitatem en l’altar del
Sant Crist del Consol. Els veïns de la Costereta cregueren que la Penya s’ensorrava i anaren
cridant a l’església. Van ser moments de molta confusió, crits i queixes. Es descobrien les
imatges i encengueren molts llums als altars, cantaren lletanies i precs del ritual, repetint-se
durant sis dies.
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Encara que no van caure cases, les contigües al barranc (costereta) van quedar malparades. Es
va perdre la font pública al derrocar l’aigua del barranc el canal de conducció, quedant-se
durant tres dies secs els seus dos braços, i el calvari antic que es trobava enfront, a l’altra part
del barranc, va desaparéixer per una enorme solsida ocasionada pel diluvi.

Indica també que els barrancs del Benicadell, la Beniaya i Otos van arrossegar moltes
fanecades d’horta, deixant a moltes famílies en la indigència. També foren considerables els
despreniments a la costera de Carando fins el pont de la Beniaya i els danys als arbres.

Per a més, segons El Correo Militar del 24 de gener de 1885, a tota la zona nord del
Benicadell es va produir una gran nevada, que no es coneixia des de 1829, i que com a
conseqüència, es van inutilitzar moltes cases.

Al llarg del segle XIX hi va haver diversos episodis de còlera que van afectar la Vall
d'Albaida. L'epidèmia va arribar per primera vegada a Xàtiva en l'any 1834. De fet, el còlera
va arribar a València el dia 15 de juliol de 1834, després de passar per Albaida a principis del
mes de juliol. La segona epidèmia es va produir en l'any 1854.

La tercera crisi colèrica va ser en 1865 i va ser la que va afectar Beniatjar segons les dades
que consten en Estadística colérica del Distrito municipal de Beniatjar de la Diputació de
València. Aquesta crisi es va caracteritzar pel bon funcionament de les ajudes metge-socials,
els socors.

Les dades mostren que a Beniatjar la van patir 32 persones, morint-ne 12. En la seua majoria
la van patir dones (20) igual que entre els morts (9). Se sap també que entre els que van
emmalaltir, 14 eren casats. Tots els registrats eren agricultors, jornalers o artesans. Per edats,
21 eren menors de 14 anys i només un major de 50 anys.

Finalment, l'última epidèmia de còlera es va donar en l'any 1885, la qual va afectar, tant a les
comarques centrals de la província de València com a la resta del territori, en la primavera.

A partir del 1887 veiem com la població augmenta fins a arribar vora als 600 habitants en
1900, fruit de la lluita contra malalties infeccioses com el còlera que tant va afectar la Vall
d'Albaida. I és a partir de 1900 quan la població comença a baixar, perdent més del 10% en
les primeres dècades en part com a conseqüència de la fil·loxera que va afectar tota la Vall.
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El dia 7 de gener de 1899 es va signar l'Acta de delimitació i fitació del terme municipal de
Beniatjar dels de Gaianes, Beniarrés i Otos. Les fites se situen en el lloc de l'Alt del Moral, al
Pla del Serrellar, al Racó de les Coves, a l'Alt de la Nevera, i l'última a la Cresta del
Benicadell tots a la serra del Benicadell. Per Beniatjar signa l'Acta el veí Vicente Ballester
Cortell per no saber fer-ho el seu sogre Manuel Calatayud Grau.

Les dades del cens referents a Beniatjar durant el segle XIX són les següents:

Any Cases Habitants
1807 117 480
1890 - 596

Segle XX

La Vall d'Albaida durant el primer terç del segle es presentava com el bressol del caciquisme
rural a partir de famílies que havien construït el seu patrimoni personal (terres i béns
immobles) durant el procés desamortitzador del segle XIX.

En 1902 comença el regnat d'Alfons XIII, quan el rei compleix la majoria d'edat, posant fi a la
regència de la seua mare María Cristina, regnat que durarà quasi 30 anys.

En la segona meitat del segle XVIII el duc de Villahermosa, senyor de Beniatjar, havia
ordenat enderrocar les ruïnes del castellet -no confondre amb el Castell de Carbonera-. El
promontori on s’ubicava va ser l’elegit per al nou Calvari, el seu emplaçament actual.

El 22 de febrer de 1903 va ser inaugurat pel franciscà de Benigànim, pare Bernardo Verdú,
amb les estacions reglamentàries i noves plantacions de xiprers, i l’ornamentació natural de la
privilegiada situació i la no menys privilegiada companyia d’espècies arbòries centenàries
com el pi Roveno. El terra de la plataforma superior estava sembrat de ruda -que hui encara
perdura- perquè la seua forta olor espantava els gripaus i les serps, amb l’objectiu que les
dones pogueren pujar tranquil·les per a la piadosa pràctica del Via Crucis, recollir pinyons o
emblanquinar les estacions del Calvari.
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1906 Casa forestal i les Fontetes

A principis de segle es van repoblar les muntanyes a càrrec de la Prefectura de Muntanyes de
la Divisió Hidrològic Forestal del Xúquer, i el Benicadell va passar de ser propietat comunal a
ser patrimoni de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. D'aquestes dates (1906) són la casa
forestal les Planisses i les Fontetes.

Base de la torre cara nord vista des de l'aljub del
Castell de Carbonera

En l’any 1912, Mariano Jornet Perales estudià detingudament el recinte del Castell de
Carbonera i va reconstruir el plànol de la antiga fortificació basant-se en els elements que
encara estaven en peu: paredons, galeries, aljubs, etc. De l’estudi d’aquest autor es desprén
que el castell en qüestió constituïa una poderosa fortificació estratègicament situada, de la
qual malauradament sols queden algunes restes.
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La trilla en les eres

En 1916 la Divisió Hidrològic Forestal de València (cos d'enginyers de muntanyes) intenta
realitzar la rectificació de la delimitació de la muntanya pública denominada la Serra del
terme de Beniatjar. Després de repetits intents amb l'associació de ramaders i l'Ajuntament,
l'arxiver contesta en agost de 1920 que no s'ha trobat en l'arxiu cap expedient referit a vies
pecuàries del terme.

Malgrat la molt escassa conflictivitat social comarcal, la introducció durant el primer terç del
segle XX d'ideologies republicanes, socialistes i anarquistes es va assentar sobre la realitat
social i cultural de la comarca,

El mapa de l'emigració postfil·loxèrica és parell a la introducció del socialisme: Ràfol de
Salem (1918), Otos i la Pobla del Duc (1919), Montaverner i Terrateig (1920), incloent-se així
la comarca en la tendència alcista experimentada pel socialisme valencià després de la vaga
revolucionària de 1917. No s'han trobat referències per a Beniatjar en aquest sentit.

Els efectes de la crisi fil·loxèrica provocarien el definitiu estancament demogràfic de la
comarca. Aquestes pèrdues humanes van afectar en major grau a les poblacions amb
monocultiu vitícola de la Vall d'Albaida. Prova d'això Beniatjar va passar de 560 habitants en
1900 a 418 en 1930, amb una pèrdua de població del 25%.

En aquest context, es van afermar les àrees d'influència econòmiques, comercials i polítiques:
Castelló de Rugat sobre els xicotets pobles d'Aielo de Rugat, Beniatjar, Ràfol de Salem,
Rugat i Salem.

La població disseminada representava de mitjana un 12% de la població en 1930. Eren els
masers, treballadors fixos de les grans propietats agrícoles i arrendataris d’aquestes que
habitaven en xicotetes agrupacions de cases de cultiu, moltes sobre antics enclavaments
musulmans.

En 1923, secundat pel rei, el general Primo de Rivera va donar un colp d'estat instaurant la
dictadura fins a 1930. En els anys 1922-1929, va arribar la llum elèctrica a Beniatjar.

A finals d'abril de 1929 va visitar Beniatjar el Governador per descobrir les làpides dels
carrers dedicats a la Reina Cristina i al beat Joan de Ribera. No sabem amb quins carrers
actuals es corresponen, ni tampoc què es va fer de les làpides commemoratives.

Després de les eleccions de 1931, el liberal Niceto Alcalá Zamora és nomenat president.
Alfons XIII abandona Espanya, i es proclama la Segona República. És una etapa de florida
cultural anomenada "L’edat de plata" i que dura fins a la Guerra Civil.
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La bibliotecària, filòloga, lexicògrafa i autora del Diccionario del uso del español, María
Moliner, va visitar Beniatjar el 25 d'abril de 1936, en plena Segona República, en el context
d'una etapa intensa de millora del nivell educatiu i d'accés de la població a la cultura.

Aquesta visita, després de passar per Bellús i Alfarrasí, camí de Ràfol de Salem i Salem, es va
produir després d'haver rebut l’Ajuntament 10.000 pessetes del Ministerio de Instrucción
Pública, per construir un edifici destinat a dues escoles unitàries. En aquests dies Beniatjar a
penes comptava amb cinc-cents habitants.

La Memòria del servei de biblioteques del Patronat de Missions Pedagògiques relata, no sense
ironia, que: En Beniatjar, gran recibimiento…. Nadie nos esperaba, ni siquiera los
maestros…

A la Memòria s'acompanya una fitxa:

BENIATJAR – Escuela de niñas
Maestro encargado: don José Bolós
Se nombra por el momento bibliotecaria adjunta a la señorita Consuelo Codina Pons,
quedando don José Bolós en proponer por carta otras dos personas para el mismo
encargo. …..
Trato de nombrar bibliotecaria a la madre de familia, pero rehúsa alegando sus muchas
ocupaciones.
En carta posterior de don José Bolós propone para bibliotecarios adjuntos a don (…) (en
blanco)

En juliol de 1936, l'alçament militar originat al Marroc per la revolta de Franco i altres
militars contra el govern de la República, presidit per Manuel Azaña, deriva en una cruenta
Guerra Civil que finalitza en abril de 1939, una vegada extingida la resistència del govern
republicà, i que va originar l'exili de nombrosíssims espanyols. La guerra acaba amb el
terrible saldo d'un milió de morts, innombrables exiliats, una dictadura nacional-catòlica
implacable i una profunda crisi social i econòmica.

La postguerra dels anys 40 és extremadament dura i, a la privació de llibertats s'uneix la
severa mancança de béns per al consum. La dictadura franquista s'estén per un període de 36
anys, i de la repressió exercida dóna compte el relatat en els paràgrafs següents.

Per decret de 26 d'abril de 1940, es concedeixen àmplies facultats al Fiscal del Tribunal
Suprem perquè procedisca a instruir la Causa General, a fi d'esbrinar els fets delictius
comesos en tot el territori nacional durant la dominación roja.

I en octubre de 1940, s'obri una Causa General a València per la qual s'ordena a tots els
ajuntaments la remissió al Jutjat d'informació relativa als delictes de gravetat comesos en els
seus termes municipals. Hi ha constància que aquesta mateixa informació es va sol·licitar, a
més de a Beniatjar, a un total de 27 poblacions de la Vall.

Els principals fets dels quals informa l'alcalde, Joaquin Calatayud Giner, són:

 Fueron sacados los santos de la iglesia y quemados en la calle.
 Fueron destruidos los altares y demás objetos religiosos de la iglesia.
 Se asaltó la casa Abadía instalando en ella el Comité Revolucionario
 Se incautaron del Estanco llevándose el tabaco y una radio que tenía el estanquero,

Joaquin Calatayud Giner.
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 Asaltaron el Centro de Derecha Regional, llevándose los muebles y demás objetos que
había para el servicio del centro, pertenecientes a los socios.

Com a conseqüència d'això, el Jutjat sol·licita declaració de l'estanquer i del president de la
Dreta Regional (José Calatayud Giner), i que l'Ajuntament aporte relació de les Juntes
Municipals i Comissions Gestores que es van constituir a partir del 18 de juliol de 1936, amb
expressió dels noms, cognoms i càrrecs exercits, així com els domicilis de cada un dels
integrants.

Durant el període de la Guerra Civil (juliol 1936 - abril 1939), van ser alcaldes de Beniatjar
consecutivament Eduardo Gómez Martinez, Emilio Sampío Plà i Eduardo Cortell Ballester,
mentre que el President del Comité Revolucionari va ser durant tot el període Juan Codina
Orts.

Hi ha constància en l'expedient que, finalitzada la guerra va ser retornat l'estanc així com
l'import del tabac al seu propietari.

S’insta el Comandant del Lloc de la Guàrdia Civil de Beniatjar i l'Ajuntament perquè
informen con caràcter reservado de la conducta i activitats polítiques en el període
revolucionari de diversos veïns de la població. També es demana al rector perquè detalle els
danys causats.

Aquest últim (Eduardo Orts, que va prendre possessió el 2 d’agost de 1942) informa de
manera detallada tots els danys i calcula una valoració aproximada de 200.000 pessetes
(encara que el detall que s'hi adjunta suma 298.000 pessetes).

L'Ajuntament informa que tots els veïns pels quals s'inquireix resideixen al poble, excepte un
per mort (segons els familiars el 28 de juny de 1938 als 32 anys), un altre que es troba a la
presó Model de Barcelona (grup 12, cel·la 179), complint condemna de 15 anys de reclusió,
imposada en Consell de Guerra del 19 d’agost de 1939 per rebel·lió militar, i un altre de qui
no es coneix el seu parador. Anteriorment ja s'havia informat respecte d'un altre veí que es
trobava a la Presó de Llíria extingint pena de 12 anys, a la qual va ser sentenciat pel Consell
de Guerra Permanent núm. 3 de València.

Recentment ha eixit a la llum, procedent dels fons documentals del Archivo General Militar
de Guadalajara (Inspección de Campos de Concentración), la llista dels presoners republicans
desafectes al nou règim des de l'inici de la guerra fins a 1942, i d'entre ells els residents a la
província de València.

Ascendeixen a un total de 5.422 persones (registres), entre els quals trobem un dels nostres
conveïns, identificat en el registre pel seu origen com Beniatjar. Es tracta de Juan Luna
Casarrat amb expedient núm. 83.955.
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Aquesta situació només canvia a partir dels anys 60, quan es produeix un creixement
econòmic sense precedents i al mateix temps, el règim franquista inicia un procés d'obertura
amb la intenció de preparar l'escenari polític que seguirà a la mort del dictador.

En els anys 60 la població assisteix a la seua transformació i millora: asfaltat de carrers,
telèfon, fonts públiques i nou llavador, alhora que es produeix una gran emigració de veïns,
reduint-se notablement el nombre d’habitants. L'alcalde en aquests moments i durant molts
anys va ser Luis Calatayud.

Escoles

1965 Càtedra ambulant de la secció femenina
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En l'any 1967 s'inaugura la nova casa abadia (agost) i el nou cementeri municipal (novembre).

En aquests anys s'incrementa el procés d'emigració iniciat en els anys 60.

El cens civil de 1970 assenyala que Beniatjar compta amb 312 habitants de fet i 313 de dret.

En els anys 70 s’asfalten les vies de comunicació amb els pobles veïns de Ràfol i Otos, així
com la carretera que uneix Beniatjar amb la CV-60 i el camí del cementeri nou.

En 1975, Franco mor i Juan Carlos I presta jurament com a Rei d'Espanya davant les Corts i
el Consejo del Reino. Amb l'arribada del nou rei, Espanya obri un procés de transició política
que durarà fins a les eleccions generals de 1982, després de l'intent de colp d'Estat de febrer
de 1981.

Els anys 80 són de ràpid creixement econòmic i integració en les estructures polítiques i
econòmiques d'Europa. En 1986, Espanya ingressa en la Comunitat Econòmica Europea i en
1992 se celebren els Jocs Olímpics a Barcelona i l'Exposició Universal de Sevilla.

A partir de la segona meitat del segle XX, les pèrdues de població van ser molt acusades. Des
de 1950 fins a 1991 el municipi va perdre 186 habitants, passant de 443 habitants a 257; el
que representa una pèrdua del 42% de la població.

Des de l'any 1991 fins als nostres dies (2021) la població es manté pràcticament constant,
patint un lleuger descens i presentant al voltant dels 220-250 habitants.

Des de la reinstauració de la democràcia al nostre país, el 15 de juny de 1977, s'han realitzat
un total d’11 consultes electorals en què s'han triat les persones que han de representar i
administrar els béns comuns del nostre poble.

Des de 1979 fins a 2003 va ser alcalde de Beniatjar José Cortell Cortell, excepte de 1987 a
1991 en que ho va ser German Constant Moltó.

Ja en el segle XXI, fins a 2021 s'ha situat al capdavant de la Corporació Francisco Giner
Monzó, excepte en el període 2011-2015 en què ho va fer per primera vegada en el nostre
poble una dona, Raquel Calatayud Bataller.
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Carrers i alguns dels nostres il·lustres veïns en la història.

No tenim constància de canonges, ni bisbes, ni diputats, ni altres personatges de fama
nacional o de molt de reconeixement públic, peró sí que tenim carrers dedicats a fills del
poble que hi van ser importants, i han merescut que la seua memòria perdurés en el temps.
Convé tindre present que aquest recorregut no pretén ser exhaustiu.

A més a més, encara que no haja quedat constància del seus noms en els carrers, hem tingut
com a veïns diversos metges, doctors en medicina o cirurgians (al menys un total de 7) al llarg
de la nostra història, encara que ens semble estrany, i els quals han quedat enregistrats en els
registres parroquials per les seves noces i naixement de fills.

Les dades més antigues ens indiquen que Damià Frenes, cirurgià, casat amb Josepha Orts, va
viure a Beniatjar i va tindre 10 fills entre 1697 i 1715.

Joseph, encara que nascut a Beniatjar, fill de Joseph Grau i María Espí, exerceix de cirurgià a
Beniarrés, on en 1706 es casa amb Vicenta Enguix Seguí.

Gairebé mig segle més tard, entre 1746 i 1758, Domingo Guillem (doctor en medicina), i
casat amb Pelegrina Fuster (cap dels dos va nàixer al poble). Va tindre 6 fills en el període, i
vivia al carrer de Gramage el 28 de juliol de 1742, segons consta en el recompte efectuat pel
jutge en relació amb el proveïment de sal per a les ramaderies (Acopio de Sal en el documento)
en Beniaxar.

També hi ha constància que Jacinto Gregori (cirurgià), casat amb Xabiela Piera, va tindre un
fill a Beniatjar en gener de 1785. I de Vicente Pla, metge, casat amb Luisa Semper, amb la
qual va tindre 8 fills a Beniatjar entre 1774 i 1791.

O de Josef Gros, doctor en medicina i natural de Benigànim, casat amb Rufina Vañon, amb la
qual va tindre 3 fills, dos d'ells bessons, entre 1801 i 1802.

Bartolomé Galiana, doctor en medicina i natural de la Vila Joiosa, va tindre un fill a Beniatjar
de Josefa Gómez en 1812, coincidint per la mateixa època amb Juan Carreres, doctor en
medicina i natural de Moixent, casat amb Joaquina Vallès, amb la qual va tindre una filla en el
mateix any i 4 més en els posteriors fins a 1820.

Finalment, Ambrosio Sanchís, metge, i casat amb Isabel Giner, van tindre 8 fills entre 1838 i
1849.

Encara que la majoria d'ells no eren nascuts a Beniatjar, sí que van estar vivint i formant la
seua família en el nostre poble, i per tant crec mereixen també una cita en aquest apartat.
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Santiago Ballester Cortell

El carrer Major de Beniatjar començava als quatre cantons, i acabava al cantó d'on hui és la
Coveta, i com passa a tots els pobles, es troba l'església del poble, com és el nostre cas. La
capçalera del carrer Major estava precedida pel que coneguem com la plaça Major, fins que el
18 d'abril de 1939, es va convert ir en la plaza del Generalísimo Franco, i a principi dels anys
90 es va tornar a canviar a la plaça de l'Ajuntament.

El dit carrer Major és el que els seus conveïns li van dedicar a En Santiago Ballester Cortell,
el Mestre Ballester.

Aquesta important figura del poble no podia caure mai en l'oblit, perqué a més de la seua
propia descendència, va tindre nou germans (germans i germanes), entre altres Matilde, José
Ramón i Batiste (alcalde en temps del desventurat rei Alfons XIII).

Va nàixer el 15 de setembre de 1851, fill de Felipe Ballester Cabanes (1826), que seria alcalde
en 1861, i de Josefa Rosa Cortell Català (1830), també fills de Beniatjar, i el va batejar el
rector Agustín Monzó. Era, per tant, coetani de Blai Bataller.

Casat amb Josefa Rosa Cortell Borrull, va morir el 10 d'agost de 1937, als vuitanta-cinc anys,
i deixant tres fills vius, Rosalina, Santiago i Roberto (que també va arribar a ser alcalde
accidental durant uns dies de l'any 1938), a més de Leonardo, ja difunt.

Va arribar a ser mestre d'escola en la segona meitat del segle XIX, i va dedicar pràcticament
tota la seua vida a la tasca de contribuir a l'ensenyament i la cultura de moltes generacions del
seu propi poble, amb les dificultats que suposaven les estretors i penúries de l'època.

Era mestre de Beniatjar en 1899 segons el Anuario-Almanaque del comercio, de la industria,
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de la magistratura y de la administración.

Sabem també que va ser militar guardonat amb una creu de mèrit en la seua joventut
(pensionada y declarado benemérito de la misma), i que en l'any 1909 va publicar, com molts
mestres de l'època, una memòria amb el títol Importancia y conveniencia de las excursiones y
paseos escolares. Medios de fomentarlos.

En sessió del 4 d'abril de 1922, l'Ajuntament presidit per Enrique Cortell Cortell, i del qual
eren regidors Bernardino Bataller Semper, Joaquin Calatayud Giner, Ricardo Pons Giner, José
Ramón Gómez Pons i Enrique Cortell Gómez, va dedicar el carrer Major a la seua memòria,
posant posteriorment la placa del carrer a la frontera de la que era sa casa, en un acte
multitudinari i presidit pel propi Mestre Ballester, del qual queda constància gràfica. La placa
va ser encomanada a València per Blai Bataller i va costar 50 pessetes.

Al momento, y de orden del señor Presidente, se dio lectura a una iniciativa suscrita por Don
Blas Bataller, Don José María Quilis, Don José Cerdá Cortell, Don Heliodoro Vercher y
varios vecinos de esta localidad pidiendo que en atención a los mértios que concurren en el
vecino y Maestro jubilado de primera enseñanza Don Santiago Ballester Cortell, se dé su
nombre a una de las principales calles de esta población.

El Ayuntamiento, después de tan entusiasta cual razonada deliberación, acordó por
unanimidad de conformidad con lo propuesto por el señor Alcalde Presidente, y que se
comunique este acuerdo al interesado, al señor Registrador de la Propiedad de este partido y
al señor Jefe de la Sección Provincial de Estadística en cumplimiento de las disposiciones
vigentes.
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Enrique Pardo Ballester

Va nàixer en l'any 1911 a Beniatjar, i en l'any 1927, amb setze anys, se'n va anar de voluntari
com educand al Regiment d'lnfanteria de Plasencia (Càceres), on va aconseguir, al sis mesos,
la plaça de músic de tercera (caporal ).

Enrique Pardo Ballester, fundador de la banda, era fill d'Emilio Pardo Codina, i germà de la
tia Rafaela i la tia Maravillas, a més de Rafael, un altre il·lustre fill del poble i figura eminent
de l'ensenyament a Barcelona. Segurament les inquietuds musicals de son pare, que
comandava un grup de dolçaines i tabals al poble, i que anava amenitzant festes locals i de la
contornada, serien un estímul per a encaminar-lo cap al món de la música, concretament en
l'àmbit militar.

En l'any 1928 fa oposicions a la plaça de músic de segona (sergent), i l'aconsegueix al
Regiment d'lnfanteria de Tarragona. A finals de 1930 obté, finalment, la plaça de músic de
primera (brigada), al Regiment Sevilla núm. 33 de Cartagena. Una carrera fulgurant segada
de soca-rel per la tuberculosi, que fa que l'any 1932 haja de tornar, malalt, a casa.

Finalment mor de tuberculosi el 14 de febrer de 1933, als vint-i-dos anys, abans de poder
veure debutar la seua banda.

Abans, en febrer de 1932, il·lusiona un grup de persones que forma una junta organitzadora
encarregada de comprar els primers instruments per iniciar l'activitat musical, posa en marxa
l'embrió de la banda i n’és el primer director i mestre de música.

El 14 d'abril de 1933 la Banda actua públicament per primera vegada, composta per 18 músics
i 4 educands.

El poble de Beniatjar, en l'any 1991, sent alcalde German Constant, li va dedicar el carrer on
hui s'alça l'edifici de la Societat Musical.

Fa ja vuitanta-vuit anys de la institució que possiblement més haja contribuït a vertebrar la
vida social de Beniatjar.
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Blai Bataller Cabanes

Quasi amb tota seguretat Blai Bataller el més desconegut de tots, per no tindre familiars
directes al poble.

Blai Bataller Cabanes, el tio Blai el Sabater, va nàixer el dia 3 de febrer de 1853 a Beniatjar,
al carrer que es deia de Baix (hui de Blai Bataller), i el va batejar el rector Agustín Monzó.

Els seus pares són Francisco i Josefa. Mentre que Josefa, que va tindre una germana (Rita) i
elles, els seus pares i avis consten tots en els registres parroquials com nascuts a Beniatjar, el
seu pare Francisco i avantpassats segons sembla procedeixen de la Pobla de Duc.

Va tindre un germà 4 anys més gran, Francisco Julian, i els dos van quedar aviat orfes prou
joves. Ací, al poble, tenia l'ofici de fer i arreglar sabates, ofici que també exercia a pobles del
voltant.

Als vint anys es va allistar a l'exèrcit del rei Alfons XII per a combatre els carlistes en la
Tercera Guerra Carlista. Ja estant a les milícies es va adonar que els oficials portaven les
botes descosides, i es va oferir a reparar-les, convertint-se així en el sabater del batalló. Els
oficials pagaven religiosament, i acabada la guerra es va establir a València amb una xicoteta
fortuna de mil duros, que li va permetre obrir un primer taller de confecció de sabates.

I va ser allà, a València, on va triomfar. Peró sense oblidar mai el seu poble, on tenia la casa
familiar i venia a passar temporades i les calors de l'estiu. Parlava apitxat i era un filantrop
que no va deixar mai d'ajudar Beniatjar i els seus veïns en el que necessitaren. Va col·laborar
intensament amb els ajuntaments de l'època amb no poques gestions a València, en tota classe
de qüestions i en obres i millores, i la seua prospera situació econòmica estava a disposició
dels més necessitats.

En l'any 1916 (està documentat, el 4 de juny d'aqueix any ja apareix com a fill predilecte del
poble) va regalar dos vitralls a l'església: un per a cada braç del creuer. Els vitralls van ser
elaborats pel no menys prestigiós artista Salvador Castro Prades, avi de Tere i Reme Gómez
Castro, Marina Castro i els seus germans, etc.

Malauradament, el vitrall del costat del Santíssim Crist va caure a causa d'una tronada i es va
perdre. No obstant, ens queda el del costat de la Mare de Déu, que es pot contemplar en tot el
seu esplendor.

El nostre il·lustre veí tenia en propietat una finca a València, on eren sa casa i el seu taller
(Calzados Bataller), en l'antic número 6 del carrer dels Cavallers. A simple vista podríem dir
que ho tenia en un molt bon lloc de València, en un carrer principal. Peró si profunditzem un
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poc més, trobarem que aquesta finca estava situada, ni més ni menys, al lloc que hui ocupa la
torre del Palau de la Generalitat que cau a la plaça de Manises. Aquesta torre i l'ampliació del
palau es van construir a partir de 1941, sobre terrenys que havien sigut propietat de Blai
Bataller Cabanes. Els seus fills i néts veien jugar, enfront, les marquessetes del palau de
Fuentehermosa, hui seu de la Conselleria de Presidència.

Era, a més, proveïdor oficial de sabates dels reis d'Espanya i va ser guardonat per la qualitat
del seu producte artesà en les exposicions regionals de València, París i Brussel·les, entre
d'altres. A la pròpia exposició regional de València (1909) va proclamar un discurs al Gremi
d'Empresaris Industrials (del qual era el presidenti).

Un dels seus últims actes va ser, ajudat per altres personalitats del poble, demanar (i
aconseguir) que es dedicara un carrer al mestre Santiago Ballester.

La seua esposa era Desamparados Gea Balaguer, de València, i els dos estan soterrats al
cementeri general de la capital. El matrimoni va tindre tres fills: Ernesto (mort als trenta–tres
anys), Marina i Amparo. Tenia un gos anomenat Bernat, de la raça que porta aquest nom i que
en una ocasió li va salvar la vida. Era molt amant dels animals.

En Blai Bataller Cabanes va morir el 12 de desembre de 1923, i poc després, l'onze de febrer
de 1925, sent alcalde Valentín Tarazona, i regidors Juan Castro Valero, Santiago Ballester
Cortell, Emilio Pardo Codina, Manuel Cortell Cortell, José Pla Gómez i Santiago Pons Giner,
l'Ajuntament li va dedicar el carrer on havia nascut.

Brígida Gómez Esparza

Brígida Gómez Esparza, la tia Brígida (1890-1983), era una dona molt neta, pulcra i
meticulosa en la seua feina, sempre amb un davantal blanc immaculat i llenços i material per a
ajudar a parir impol·luts. Les seues mans van ajudar moltes generacions de dones a tindre els
seus fills a casa.

Cal tindre en compte que ser comare a meitat del segle XX, en una zona rural com la nostra,
no se n'aniria de molt de ser-ho als segles anteriors. Ací encara hi havia pocs vehicles, el
metge arribava quan arribava, si podia, res de les immediateses que tenim ara. Imagineu-vos
una hemorràgia, un nadó que venia de peus, una mare malalta o fluixa, bessons, i mil altres
circurmstàncies que feia que bona part del pes del naixement recaiguera sobre aquestes dones.

Just és que l'Ajuntament, sent Germàn Constant alcalde, en l'any 1991, vuit anys després de la
seua mort, li dedicara el carrer annex a sa casa, perqué en quedara perpetua memòria, i per



Beniatjar. Un recull informal de la seua història i del context històric-polític.

73

Resolució de l’Alcaldia, de 21 de febrer de 2014, sent Alcaldessa Raquel Calatayud Bataller,
es va crear el Premi Brígida Gómez Esparza i la seua concessió tots els anys amb ocasió del
dia de la dona treballadora (8 de març).

El carrer de Brígida Gómez ocupa el que era l'antiga eixida natural del poble cap al Ràfol, que
passava el barranquet i enllaçava amb el que hui és conegut com a camí del Ràfol, i que era
via pecuària. Cap a l'oest enllaçava, pel carreró de l'Ajuntament nou, amb el camí de Xàtiva,
del que després naixia el camí d'Otos. Aquestes eren les eixides naturals del poble per la part
nord (cal tindre en compte que ni la carretera de La Pobla ni la d'Otos i el Ràfol existien). La
resta, cap a les eres, cap al cementeri vell, etc., eren altres camins que recorrien el terme.

Cal dir que la casa
de la tia Brígida enfronta amb l'Ajuntament, hi ha una rajoleta tapada amb calç que retolava el
final del carrer de Sant Roc com a calle del Cementerio.

Carrer Sant Miquel

Fins a 1956 es deia carrer de Trinquet, i en la portada d'una casa d'aquest carrer hi ha uns
taulells amb una representació de Sant Miquel. Diuen que els originals amb la imatge daten de
1820 i que es van realitzar per subscripció dels veïns.

En 1976 (28 d'agost per la vesprada), quan l'anterior propietari va vendre la casa es va endur
aquests taulells tot i que els veïns van intentar recuperar-los sense èxit, ja que des de temps
immemorial aquest retaule ha presidit la festa que en aquest carrer se celebra a finals de
setembre.

El 1986, novament per subscripció popular dels veïns dels carrers Sant Miquel i Blai Bataller,
es va decidir reposar-los, beneint-los en una gran festa el rector Juan Ramón Gadea Prats.
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Al final de l'actual carrer de Sant Miquel no hi havia la
costera que hi ha hui i per on s'ix a la carretera d'Otos. El carreró que hui comunica amb
l’actual carrer d'Enrique Pardo, més o menys, feia d'enllaç amb el que baixava de darrere de
les cases, i aproximadament en la girada del cantó del final del mateix carrer Sant Miquel,
també feia una costera molt pronunciada.

Enfrontant amb la costera, hi vivia una besàvia del tio
Arturo, que s'anomenava Eulàlia (Eulàlia Martí Grau, filla d'Alfarrasí, i que va morir abans de
1884). Pot ser del seu nom es d'on ve el nom de Costera d'Olària en la parla col·loquial de
Beniatjar.

José Peñalva Plà

Un dels fills predilectes que ha donat aquest poble en el segle XX.

La història de la Societat Musical Beniatjarense està íntimament lligada a la de
José Peñalva Plà, l'home que fou durant quasi 40 anys director de la banda i de l'escola
d'educands. Durant tot aquest temps, diverses generacions d'alumnes han rebut les lliçons del
mestre Peñalva i han assaborit les bondats de la seua batuta.

Ell és trompetista, però les dificultats econòmiques del poble per a comptar amb una plantilla
completa de professors el van induir a estudiar les tècniques bàsiques de la resta d'instruments,
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per tal de poder iniciar cada educand en l'eina musical que més s'adaptara a les seues
condicions i, a més, perquè això servira també per a mantenir la banda compensada.

José Peñalva Plà

Sota la direcció de José Peñalva, el 1983 i 1984, la Societat Musical Beniatjarense,
aconsegueix el Primer Premi en el Concurs d'Oliva.

Actualment continua gaudint les bonances de la seua banda, però ho fa amb discreció i
humilitat, dues facetes que sempre l'han caracteritzat. Ara es dedica a ajudar el grup en la
mesura que les circumstàncies li ho permeten, però mira amb satisfacció que la seua tasca ha
estat molt ben aprofitada pels seus successors, els quals han sabut mantindre, amb l'ajuda dels
músics, el prestigi que la Societat havia assolit durant el temps que ell fou director.

El mestre Peñalva encara festeja amb la trompeta, i ho fa com ho ha fet sempre, sense
rebufades ni estridències, acariciant l'embocadura amb els llavis i raonant amb ella com si li
xiuxiuejara a cau d'orella. L'instrument, agraït, també li correspon, com li ha correspost
sempre, convertint en màgies sonores els missatges de pau que el mestre Peñalva ens deixarà
per herència.

El 16 de juliol de 2011, a proposta de la Societat Musical de Beniatjar, l'Ajuntament el va
nomenar Fill Predilecte del poble, dins de l'acte institucional que oficialitzà el nomenament,
amb la presència de l'alcalde de l'anterior legislatura i l'alcaldessa en aquest moment Raquel
Calatayud Bataller.

El mestre Peñalva, va agrair la prerrogativa a les dues corporacions municipals i al públic que
havia volgut acompanyar-lo, de forma breu, però molt sentida.

I la banda de música, amb formació de gala i a ritme de pasdoble, va iniciar una cercavila fins
al seu saló d'actes, on es celebrà el concert que la banda havia preparat amb motiu del
nomenament.

En 2017, la Societat Musical Beniatjarense, amb motiu dels 75 anys de músic, li ha rendit
tribut i com a conseqüència de l'homenatge realitzat s'ha batejat l'edifici de la Societat com a
Casa de la Música “Mestre José Peñalva”.
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Societat Musical Beniatjarense

La Societat Musical va ser fundada en 1932 pel jove músic militar del poble Enrique Pardo.
El nucli fundacional va ser un grup de 5 músics, i la primera actuació oficial va tindre lloc el
14 d’abril de 1933, amb 18 músics i 4 educands.

1944

Poc després, en 1935, la banda debuta a Alcoi amb la Filà Navarros, la relació amb la qual
continua fins a l’actualitat.

La banda musical del poble al llarg de la seua existència ha estat dirigida per Antonio Pardo,
José Alcocer, Enrique Calatayud, Vicente Miñana, José Peñalva Plà, Enric Canet, Jacobo
Ferrer, Jordi Soler i, des de 2005, per Juan Alborch.
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José Alcocer, 1925

Després de la Guerra Civil la banda aconsegueix consolidar-se de la mà del director i fill del
poble Enrique Calatayud Pardo, que a més deixa en l’arxiu diferents composicions, entre
altres l’arranjament de l’himne oficiós del poble.

En 1957 es fa càrrec de la direcció el jove músic José Peñalva, que va exercir el càrrec i
l’ensenyament musical durant quaranta anys, i hui continua com a músic en actiu, sent un
orgull per a aquesta Societat.

En 1982 la banda va celebrar amb tota solemnitat el seu 50 aniversari, així com el 75 en l’any
2007.

En l’any 1991 la Societat Musical Beniatjarense va inaugurar la seua seu social, amb l’esforç
dels músics i una subvenció de la Generalitat.

Pel que fa al món fester, la Societat Musical s’ha guanyat el reconeixement a ciutats com
Alcoi, Muro, Cocentaina, Albaida i Ontinyent, on la seua trajectòria està arrelada des de fa
molts anys, a més de molts altres llocs del País Valencià (Falles, Moros i Cristians, Confraries
de Setmana Santa i altres festes). També ha actuat a altres punts d’Espanya, com Castella i
Lleó, Catalunya, Regió de Múrcia, Castella-La Manxa, Madrid, etc.)

Juan Alborch Miñana, dirigint la banda
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El director des de 2005, Juan Alborch Miñana, és professor superior d’harmonia, contrapunt,
composició i instrumentació, de solfeig i teoria de la música, i professor de piano i bombardí.

Entre els anys 2007 i 2015 la banda ha enregistrat tres CD i dos concerts més, comptant amb
dues monografies del mestre Amando Blanquer.

La banda ha aconseguit dos primers premis en el concurs de pasdobles d’Oliva, set primers
premis en l’entrada de bandes d’Albaida i el primer premi en l’entrada de bandes d’Alcoi de
l’any 2009.

En l’actualitat la banda compta amb una plantilla aproximada de 49 places i 8 educands. Si
afegim a la xifra esmentada els instrumentistes que ja no estan en actiu, siga per jubilació, per
incompatibilitat laboral o per qualsevol altre motiu, podríem dir que el 35% de beniatjarins i
beniatjarines són músics.

Rafael Pardo Ballester

Es considera que Rafael Pardo Ballester va ser el descobridor de la cova de l’Or, jaciment
arqueològic que se situa en el costat sud-oest de la Serra del Benicadell en el terme municipal
de Beniarrés, a 650 metres sobre el nivell de la mar. Es tracta d'un enclavament neolític datat
al voltant del 5600 aC establint l'horitzó inicial de l'agricultura i la ramaderia. S’hi han extret
una gran quantitat de materials que es troben, en la gran majoria, en el Museu de Prehistòria
de València i en el Museu Arqueològic Camil Visedo d'Alcoi.

Rafael Pardo. Cova de l’Or
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Va fer unes primeres prospeccions en l'any 1933 i tres anys després en 1936 realitza la
primera excavació àmplia de la cova. Aquesta tasca no es reprendria fins a la dècada de 1950
per part de Vicente Pascual Pérez, que entre 1952 i 1954 deposita en el museu d'Alcoi una
selecció de fragments de ceràmica recuperats de la cova.

En l'any 1955, es farà càrrec de les excavacions el Servei d'Investigació Prehistòric de la
Diputació de València, i els treballs continuaran fins a 1958.

En 1934 publica en Anales del Centro de Cultura Valenciana el llibre Una necròpolis
interessant a Beniatjar. Dels jaciments arqueològics documentats en el terme municipal de
Beniatjar, potser els més importants siguen les pintures existents en els abrics coneguts
popularment com “del Castellet”, en referència al Castell de Carbonera, situats a la mateixa
lloma.

En els últims anys l’Ajuntament de Beniatjar està realitzant el condicionament dels abrics i la
recuperació i posada en valor de les pintures, amb la col·laboració del Ministeri de Cultura.

L. Pericot assenyala aquest jaciment com pertanyent a l’art esquemàtic, amb figures humanes,
quadrúpedes i diversos motius circulars i en ziga-zaga. L’abric inferior és el de majors
dimensions i el que conserva el nombre més ampli de pintures. La seua boca, orientada cap a
l’est, té 14 m. de llarg, poca profunditat i altura màxima de 12 m.

Carrer del Trinquet

Es tracta de la incorporació més recent en aquest apartat del llibre per la fortuïta informació
que ha arribat a les meues mans.

El carrer del Trinquet era el lloc on es jugava a pilota grossa, també anomenada de borrelló.
És un carrer estret -que no arriba als 3 metres i en fa 22 de llarg-, peró suficient per al joc. A
causa de la seua importància secundària en la trama urbana del poble, les cases estan
construïdes amb les navades paral·leles als altres carrers on tenen la façana, fet que afavoreix
al joc per l'escassa presència de buits oberts al carrer, tot i que actualment s'ha difuminat.

La pilota grossa estava feta de drap i coberta de pell. Hi havia una corda enmig del carrer, i
cada equip de dos jugadors feia cada joc.

Molts aficionats locals van practicar la modalitat de la pilota grossa. Els jugadors que en
destacaven eren molt tècnics. Era corrent escoltar la frase Vinga va, a veure si va (la pilota) a
la figuera (que es trobava al final del carrer). Alguns destacats jugadors d'aquesta modalitat,
en el segle XX, van ser el tio Sento la Tenda i Modesto la Tenda.
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Tot això va durar fins als anys vint i principis dels trenta. Després de la Guerra es va deixar de
practicar. En aquest carrer posteriorment es va jugar a perxa esquerre, encara que actualment
també està desapareguda la pràctica d'aquesta modalitat.

L’Església

L’Església està dedicada a la Mare de Déu de l’Encarnació. Data de finals del segle XVII
(1674), però la construcció es va remodelar durant el segle XVIII, fins i tot a mitjan segle XX.

Beniatjar, conjuntament amb Otos, va formar una vicaria de moriscos que va dependre
eclesiàsticament de Ràfol de Salem fins a l’any 1535; no obstant això no serà fins a 1574,
quan es convertirà en parròquia independent desmembrant-se de Bèlgida, i formant-ne amb
Beniaia una baix l’advocació de Ntra. Sra. de l’Encarnació. Comptava llavors amb unes
quantes cases de cristians vells i 50 de moriscos.

La va erigir en parròquia l’Arquebisbe d’Antioquia i Capità General de València, Juan de
Ribera, i la reserva del Santíssim Sagrament es va produir el 25 de març de 1612, dia de la
festivitat de l'Encarnació, sent alcalde Bartolomé Micó, i principals Pedro Pons i Juan Fuster.

La seua ubicació possiblement fos la de l'antiga mesquita, i la seua grandària inicial molt
menor que l'actual.

No se sap bé qui va regir la parròquia en els primers anys (el primer llibre –Quinque Libri- on
comencen a registrar els actes de 1609 a 1687 està desaparegut). No obstant això, de les dades
obtingudes dels arxius parroquials semblen deduir-se els següents:

 De 1574 a 1602 Mossèn Vicente Gisbert, rector de Ràfol i encarregat d'aquesta
parroquia

 De 1602 a 1608 Mossèn Joan Port, rector de Ràfol i encarregat d'aquesta parroquia
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 De 1608 a 1612 Mossèn Miguel Plà, rector, vingut d’Atzeneta. Tres fets importants
cal ressaltar durant la seua permanència: l'expulsió dels moriscos en 1609 (efectuada
el 19 d'octubre), la Reserva del Santíssim Sagrament el 25 de març de 1612 (va
començar la parròquia a tindre sagrari, amb processó general i missa solemne), i la
repoblació de cristians vells com a conseqüència de l'expulsió abans esmentada.

 De 1627 a 1640 Mossèn Esteve Gil Puerto, vingut de Salem.

 De 1640 a 1676 Mossèn (es desconeix el seu nom) de Sella i soterrat a Beniatjar.

 De 1677 a 1686 Mossèn Francisco Company, soterrat al temple parroquial el 9 de juny
de 1686.

 De 1686 a 1688 Mossèn Jacinto Lorca

 De 1688 a 1716 Mossèn Francisco Segura. En el seu temps es va acabar l’església i hi
va ser soterrat el 14 de juny de 1716. Donada la seua avançada edat va tindre un vicari
per ajudar-lo en el ministeri, José Bañuls, fill de Beniatjar i també soterrat en el temple
en 1744 davant l’altar de la Verge de la Coronació.

Va pertànyer a l’arxiprestat d’Albaida fins a l’any 1970, any en què passa a formar part del
nou arxiprestat de la Vall d’Albaida.

El seu estil és barroc, ja que conserva les característiques estilístiques de la construcció
original. Consta d’una sola nau. L’antic retaule de l’altar major es va inaugurar el 10 de
novembre de 1764, sent el seu autor Tomás Llorens, deixeble de Joan de Joanes, i va costar
330 lliures. Va ser destruït durant la Guerra Civil (agost de 1936). D’aquest només es
conserven dues pintures sobre taula, Sant Pere i Sant Pau, atribuïdes a la escola del famós
pintor Joan de Joanes. El tabernacle es va lluir a costa del retor. En el mateix mes es va
concloure de lluir o blanquejar l'església i les seues Caselles, i l'any 1766 es van fer les piles
d'aigua beneïda i els bancs de l'església.

El campanar de l'església es va construir amb posterioritat a la finalització de l'edifici primitiu,
aprofitant una antiga capella similar a la del baptisme. Les evidències trobades permeten
suposar l'antiga existència d'una espadanya provisional.

El 29 de juny de 1719, sent retor de la parròquia de Beniatjar Thomás Constant (prevere),
deixà constància en els arxius parroquials que en aquesta data el campanar ja està acabat i es
va beneir la campana major sota la invocació de Santa Maria, i els padrins van ser Joseph
Segura i Josepha Mª Alfonso.

En la visita pastoral de juny de 1742 es deixa constància que les imatges existents a l'església
eren: Nostra Sra. del Rosari, Sant Roc, Sant Francesc Xavier, Sant Miquel, el Crucificat, Sant
Gaietà, el Patriarca Sant Josep, els Sants Abdó i Senent, i el pendó de Mª dels Dolors.

Entre els anys 1757 i 1761 s'emprengueren reparacions i l'ampliació del presbiteri. Les obres
van ascendir a 846 lliures i van ser pagades, 40 pels parroquians, 140 per l'Arquebisbe i 110
pel senyor comte del Real. La resta les va pagar el rector dels fons de l'església.

En abril de 1761 va morir el que va ser retor de Beniatjar durant molts anys (des de 1752)
Joan Baptista Ballester i va ser soterrat a la part inferior dels graons de l'altar major.

Amb data de 8 de setembre de 1763 es va col·locar la campana major, després de ser refosa
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per Pascual Roses, campaner de Benissoda, sent retor Antonio Picher. Aquesta va ser refosa
també almenys cap a 1838 i novament en 1970.

El dia de l'Apòstol Sant Matias de l'any 1764, el retor Antonio Picher va beneir el que es va
afegir del cementeri o fossar de l'església amb llicència donada a València per l'Arquebisbe
Andrés Mayoral.

.

Barberà la xicoteta, Josefa la mitjana i Ntra. Sra. de l’Encarnació, la grossa

Es té coneixement de l’existència del rellotge en el campanar des de, almenys, 1770, de la
seua cura es gratificava un feligrès que se n’encarregava.

El 25 de novembre de 1772 va tenir lloc la Visita Pastoral de Juan Bautista Puig a l'església i
el seu capellà. El Visitador General de l'Arquebisbat, Joan Baptista Ferrer, amb data 21 de
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juny de 1781 a la seva visita a Beniatjar, sent rector Joaquin Borrell, dictà normes d'inscripció
en els llibres parroquials de naixements, matrimonis i difunts que han de complir els rectors
sota pena de 4 lliures aplicadores a obres pies a l'arbitri de l'Ordinari Eclesiàstic o Visitadors
de l'Arquebisbat.

Se sap amb certesa que en 1779 ja havia 3 campanes al campanar (Santa Bàrbara, Josefa i
Maria), ja que el 22 d'agost de 1779 es refonen a ca Roses. El preu, 488,12 lliures.

Sent la marquesa de la Mina senyora territorial d'aquesta Baronia, li van sol·licitar que
agraciara amb una imatge de Ntra. Sra. dels Dolors que substituïra la que hi havia només en
llenç i gens expressiu prestat de casa de Joseph Segura, nebot de Segura, retor. La marquesa
va enviar un altre llenç mitjà, ben llastimós, davant el qual es feien els septenaris fins a 1779.

Front a aquesta situació, es va promoure entre els feligresos i es va publicar des del púlpit, que
cada casa donara, almenys, una gallina segons la possibilitat. Les col·lectes d'almoines, que es
van rebre anant per cases el tercer dia de Pasqua, i amb tot allò es va manar fer la imatge (amb
capa blava i túnica morada) en 1779 a l'escultor Joseph Esteve, mestre director de l'Acadèmia
de dissenys a València copiant la que hi ha a Xàtiva del mestre Vergara. Va tenir un cost de
135 lliures.

En els registres parroquials queda constància del trasllat i rebuda de la imatge tal com es
comenta detalladament en la pàgina 49.

Aquestes tres noves campanes van donar la benvinguda el 18 de febrer de 1780 a la imatge de
la Mare de Déu dels Dolors.

En 1791 hi ha una nova visita de l'Arquebisbat (Visitador Pere Baeza) sense que hi deixe
constància de cap sanció per incompliment. I el 22 de novembre de 1796, es va girar nova
Visita Pastoral per Martin Leonardo de la Bargas.

El 16 de març de 1793 Luis Antonio Planes, pintor, va rebre de Bautista Vidal, retor de
Beniatjar, la quantitat de 30 lliures per una pintura en llenç de Nostra Sra. dels Dolors.

En 1794 es va encarregar al daurador Juan Antonio Arnal lluir i jaspiar el retaule major (350
lliures) i també es va lluir el retaule de la Mare de Déu, jaspìat i daurada la talla (100 lliures).
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Els altars de Sant Josep, Sant Roc i la Mare de Déu dels Dolors daten aproximadament de
1817 i són de característiques i estil semblants.

De l'any 1877 data un inventari complet de la parròquia, amb festes i costums de l'època,
realitzat per l'ecònom José Chicoy.

La pila baptismal de marbre de Buscarró data aproximadament de 1896. Ja en el segle XXI
s'han recuperat els esgrafiats originals de la capella del baptisme i s'ha rehabilitat i pintat
l'altar major.

Capella baptismal

El 15 d'agost de 1936 ... una banda de bárbaros y desalmados forasteros, venidos
principalmente de Játiva ... segons els arxius parroquials, van pegar foc al retaule de l’altar
major de l’església, a diverses imatges i a part de l’arxiu parroquial. Per tant, es van perdre el
retaule de l'altar major, les imatges de la Dolorosa i de l'Encarnació, i part de l'arxiu
parroquial, entre moltes altres coses.
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El Calvari va ser profanat i destruït i el temple parroquial es va habilitar com a magatzem,
sala de ball, etc.

En agost de 1947 es va instal·lar el nou rellotge del campanar. L'anterior, es va renovar en
1912, i va ser sufragat pel municipi, i realitzat pel rellotger José R. Santandreu de Gandia,
segons consta en la inscripció que es mostra.

La placa existent en la fatxada, just damunt de la llinda, indica Pedro Revert me fecit anno
1689 (Pere Revert em va fer l’any 1689), la qual cosa fa suposar que el culte fins aqueix
moment s’impartia en alguna ermita existent.
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Posteriorment es va col·locar una làpida dalt del rellotge de la fatxada, datada també en 1689
amb una inscripció en llatí que sembla una pregària de protecció de camps, collites, animals i
persones del poble enfront dels fenòmens meteorològics adversos i excepcionals.

L'inventari de 1807 continua parlant de l'existència de les tres campanes. La xicoteta va ser
refosa en 1822 i la mitjana en 1865.

En 1815 es construeix i inaugura el Cementeri Parroquial als afores de la població (enfront de
les eres). Es va edificar en els terrenys de l’Olivar de la Mare de Déu, donats a la parròquia
pel comte del Real.

Fins al segle XIX les persones eren enterrades en el temple parroquial (només aquells que
obtenien el permís i podien pagar-lo), o en els terrenys adjacents, a esquena del temple pel
barranc fins a la costera (fossarets d'enterrar anomenats Vaso de la Virgen del Rosario o
Coronada). Més tard, en el solar al costat del temple (casino de el Zurdo), i en els terrenys
confrontants al cementeri vell de 1815.

Aquest cementeri va ser parroquial fins a 1936 en què, per un Decret de la República, els
cementeris parroquials passaven a ser del municipi.

En novembre de 1967 es va inaugurar el nou i actual cementeri municipal, una mica més
allunyat de la població.

Baix el títol Ad perpetuam per memorian, el 21 de novembre de 1884, en els registres
parroquials, el retor José Ramón Gallego Sanchis, deixa constància de les fortes pluges
torrencials que van assolar la població entre els dies 2 al 7 de novembre de 1884. El calvari
antic que es trobava enfront l’actual, a l’altra part del barranc, va desaparèxer per una enorme
solsida ocasionada pel diluvi.
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El 22 de febrer de 1903, per decret donat a València el 10 de febrer, s'erigeix canònicament el
Calvari en el seu actual emplaçament.

Els terrenys del Calvari van ser donats pel comte del Real, probablement en 1759. Aquests
terrenys, juntament amb les casetes, no van ser alienats en el procés de la desamortització per
considerar-los lloc de culte.

L’espectacular nevada de l’any 1926 va afectar greument i va desfer bona part de la copa del
pi Roveno situat al Calvari, que no va poder suportar el seu propi pes tan enorme. Una
posterior tronada i vendaval el van acabar de destrossar. La Guerra Civil no li va reportar
tampoc cap benefici i l’any 1936 es van arrasar les estacions del calvari.

Per acabar amb aquest tema, una corporació municipal de postguerra, l’any 1941 va
considerar oportú ordenar la tala dels xiprers del Calvari amb l’objecte de embellecerlo i
ampliar el camino, i que ...para financiarlo se arrancaran cipreses para posterior venta.

En sessió de 15 de febrer de 1941 ja s’indica que .. los cipreses que han de venderse son 28... ,
i el 15 de desembre de 1941 el ple aprova que els diners recaptats -2.050 pessetes- no es
destinarien a embellecer el Calvari, sinó als nous altars de l’església.

El 30 de maig de 1911 es va practicar Visita Pastoral pel propi Arquebisbe Victoriano
Guisásola i Menéndez, procedente de Otos, a las 4 de la tarde, montado en brioso caballo
blanco cuyas bridas llevaba el joven Jose Ramon Cortell Pons amb gran rebuda de la
població i autoritats i al so de la Marxa Real. Era alcalde en aquesta data José R. Cortell
Borrull.

Festes i costums

Segons deixa constància en els registres parroquials Jose Chicoy, ecònom entre 1876 i 1878,
desde tiempos inmemoriales se celebren a Beniatjar les festes següents:

 El 17 de gener, Sant Antoni abat, missa cantada amb sermó i benedicció de les bèsties
i pinsos. El sagristà recull almoines per tot el poble.

 El 3 de febrer, Sant Blai, missa cantada i sermó a força d'almoina general.

 El 19 de març, Sant Josep, pels festers, missa, sermó i processó.

 El dia 25 de març, l'Encarnació, per l'Ajuntament, sermó i processó.

 Maig o Juny, el Corpus, per l'Ajuntament, missa amb sermó i processó.

 El 2 de juliol, Preciosíssima Sang, pel poble. Missa amb sermó.

 Dia 30 de juliol, Sants de la Pedra Abdó i Senent, pels festers. Missa amb sermó i
processó.

 El 7 d'agost, Sant Gaietà, pels festers i majorals. Missa amb sermó i processó.

 Dia 15 d'agost, l'Assumpta, per les festeres. Missa amb sermó i processó.

 Últim diumenge d'agost, festes majors del poble a Sant Roc, el Crucificat i la Divina
Pastora (Aurora), per l'Ajuntament i el poble. Misses solemnes amb sermons i
processons.
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 Dia 7 d'octubre o primer diumenge, Mare de Déu del Rosari, pels festers. Missa amb
sermó i processó.

 El 8 de desembre, la Puríssima, responen persones particulars o, si no festeres,
Ajuntament o almoines. Missa amb sermó i processó.

 Dia 13 de desembre, Santa Llúcia, respon el poble. Missa amb sermó.

A més detalla dues celebracions, en juny i en novembre, sufragades per la vídua de Fuster, per
devoció testamentària.

Els arxius parroquials

A ningú se li oculta l’interès històric, religiós i civil que contenen els llibres parroquials,
principalment, Quinque Libri, que es troben en els arxius d’una parròquia, lloc on s’hi ha
dipositat tota la documentació rebuda i generada.

Serà a partir del Concili de Trento (1545-1563) quan es dividiran les diòcesis en parròquies i
sorgiran així els arxius parroquials. Aquest Concili va vindre a instaurar l'obligació de tots els
rectors i vicaris d’anotar, d'arxivar i custodiar diligentment tots els llibres que foren necessaris
per a deixar constància de l’exercici del seu ministeri, tota la documentació eclesiàstica a
nivell diocesà i parroquial (més concretament, l’administració dels sagraments del baptisme i
el matrimoni, de les defuncions i del compliment pasqual), fent-se ressò d'una praxi prou
estesa en el vell continent i que en alguns casos es remuntava als primers segles de la història
eclesial.

Les constitucions tridentines ordenaven que els rectors, i vicaris d'esglésies havien de portar i
conservar els llibres i els documents que foren necessaris com constància de l'exercici
ministerial, començant pels de sagraments que serien uniformes i comuns a totes les
parròquies.

En el cas de la Corona espanyola, el rei Felip II va fer obligatòries aquestes disposicions
mitjançant el decret del 12 de juliol de 1564, que van ser acceptades sense major resistència ja
que feia almenys dos segles que existien arxius parroquials.

Aquesta font (els llibres parroquials, Quinque Libris i altres com els Racionals, de Limosnas ,
o els de les Visites Pastorals) ha estat d'una gran ajuda i documentació en l'obtenció de la
informació que es recull al llarg d'aquest llibre.

Vicent Andrés Estellés

Com ens recodava fa uns anys Jordi Oviedo, no vull acabar aquest recull sense recordar uns
poemes de Vicent Andrés Estellés sobre Beniatjar, que es recullen en El Mural del País
Valencià.

El primer dels poemes sobre el nostre poble es troba en el llibre Es desperta la terra. Pobles,
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dins la secció La Vall d’Albaida (MPV II, pàg. 125). Com a dada curiosa, aquest llibre conté
textos de tots els pobles de la Vall, tret de Fontanars dels Alforins, potser per un oblit del
poeta:

Breu, ametlat, com corser, com diada,
com un canyar o com una fondària,

tornen camins, empenyen vers la llum,
antics camins, oh l’hora del roder,
caminen jorns entre pols i pobresa,
ells han de fer el temple fil per randa,

ells han de fer l’ofici de difunts.
Com aigua o solc, brandava la senyera!

El segon dels poemes que Estellés escriu sobre Beniatjar apareix a València. Canten els
pobles (III) (MPV II pàg. 490):

Perseverant de pedra voluntària,
endevinant a la pedra de l’altar,
fragment perdut de la rella tenaç,
la voluntat d’ésser poble només,

amb pàmpols grans i gran agraïment,
sempre florit a la primera línia!
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Textos, llibres i articles consultats en l'elaboració d'aquest recull:

AGULLÓ, Víctor i CONGOST, Josep M. Pilota Grossa.

Arxius parroquials de Beniatjar: Quinque Libris dels segles XVII a XX, Llibres de Visites
Pastorals 1742 i 1807, Racional 1884-1929, de Almoines 1772-1848.

BONET ROSADO, Helena y otros. La labor del SIP 1927-1950. Revista Arqueología en
blanco y negro. Diputació de València

BONET ROSADO, Helena, ALBIACH, Rosa y GOZALBES, Manuel. Romanos y visigodos
en tierras valencianas. SIP. Museo de Prehistoria y de las culturas de Valencia. Diputación de
Valencia

BORONAT y BARRACHINA, Pascual. Los moriscos españoles y su expulsión. I, pp. 428-
442. Biblioteca Valenciana

BRINES BLASCO, Juan. El proceso de amortización Eclesiástica en el País Valenciano.

CALZADO ALDARIA, Antonio. II República, Guerra Civil y Primer Franquismo: La Vall
D’Albaida (1931-1959). Universitat de València

CATALÀ SANZ, Jorge A. y URZAINQUI SÁNCHEZ, Sergio. La conjura morisca de 1570:
La tentativa de alzamiento en Valencia. Biblioteca Valenciana. 2009

Censo completo del Conde Aranda. 1768. Población de los pueblos de España con distinción
de parroquias y diócesis (Beniatjar aparece en la pág. 46) Publicada en 1773 Real Academia
de la Historia. Madrid-INE

CISCAR PALLARÉS, Eugenio. Economía y fiscalidad en los señoríos «pobres» de la casa de
Gandía en la época de la expulsión de los moriscos.

CISCAR PALLARÉS, Eugenio. Notas sobre la predicación e instrucción religiosa de los
moriscos en Valencia a principios del siglo XVII. (ACA, CA leg 865, hacia 1605)

CORTELL PARDO, M.ª Consuelo y HERRERO ALONSO, Abelardo. Beniatjar, evocación
de un pueblo. Valencia 1985.

Diversos autors. El Llibre dels feits. Aproximació crítica. Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Universitat de València. 2012

ESCOLANO, Gaspar. Décadas de la historia de Valencia 1611. Biblioteca Valenciana

ESPINO LÓPEZ, Antonio. La situación militar en el reino de Valencia durante la segunda
germanía (1693). Revista Pedralbes, 24 (2004),

FERRER i MALLOL, María Teresa. Las comunidades mudéjares de la Corona de Aragón en
el siglo XV: la población. CSIC. Institución Milá y Fontanals

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad
del siglo XVI.

GARCIA MORANT, Vicente. Historia de la parroquia de Beniatjar. 1972.

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique. El exilio de los borbónicos valencianos. Universidad de
Alicante

HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro y SEGURA MARTÍ, José M.ª Pinturas rupestres
esquemáticas en las estribaciones de la Serra del Benicadell. Vall d’Albaida (Valencia).
Servicio de Investigación Prehistórica. Diputación de Valencia 1985
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HERRERO, Abelardo, GOMAR, Marc, SAMPÍO, Sergio, y SANCHÍS ALBERO, Vicente.
Diversos articles publicats en els Programes de festes de Beniatjar de diferents anys.

HINOJOSA, José. Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia. T1 pag 325-326.
Biblioteca Valenciana

INE, censos de varios años en los siglos XIX y XX

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. Trabajos Topográficos. Acta de deslinde y
amojonamiento en 1899 del término de Beniatjar.

JORNET PERALES, Mariano. Prehistoria de Bèlgida.

Llibre del Repartiment. El nacimiento de un Reino. VIII Centenari Jaume I (1208-2008).
Biblioteca Valenciana

LÓPEZ ELUM, Pedro. Los Orígenes de los Furs de Valencia y de las Cortes en el siglo XIII.
Biblioteca Valenciana

MARTÍ OLIVER, Bernardo. Cova de l'Or (Beniarrés-Alicante). Servicio de Investigación
Prehistórica. Diputación Provincial de Valencia

MATEU, Francisco. Historia de la Villa de Albaida. 1854. Biblioteca Valenciana

PALAO GIL, Francisco J. La propiedad eclesiástica y el juzgado de amortización en Valencia
(siglos XIV a XIX). Biblioteca Valenciana

PARDO MALERO, Juan Francisco. Los moriscos valencianos. Vigencia de un tópico
historiográfico. (Departament d'Història Moderna, Universitat de Valencia)

PEÑARROJA TORREJÓN, Leopoldo. Los escribas del repartiment de València y la
diptongación mozárabe de /e/ /o/. AFA-XLIV-XLV

PÉREZ NEGRE, Joseph. La villa romana de Terrateig (Vall d‘Albaida). Resultados
preliminares de las prospecciones y del análisis del material. Cæsaraugusta, 78. 2007

PÉREZ PUCHAL, Pedro. La población del País Valenciano hasta la época estadística.

PESET REIG, Mariano. Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia. Sumario año
1972, pág 657 a 715

SOLER, Abel. La Vall d'Albaida en temps de Jaume I. El naixement d'una comarca
valenciana. Col·lecció La senda del Noguer d’Adam

STOFFEL, Edgar Gabriel (Pbro). El Archivo Parroquial .

TEROL i REIG, Vicent. La germanía en la gobernación foral de Xàtiva.

TEROL i REIG, Vicent. La guerra de successió a la Vall D'Albaida. Arxiu Municipal
d'Ontinyent

TORREGROSA, Palmira, GALIANA, Mª Francia y RIBERA, Agustí. Els abrics del barranc
de la Mata (Otos, València) i la caracterització de la pintura esquemàtica a la Serra del
Benicadell

VENTURA CONEJERO, Agustí. Topònims del terme de l'antic castell de Carbonera en la
Vall d'Albaida.

VILA LÓPEZ, Margarita y IBORRA LERMA, José Manuel. La financiación del
arrendamiento de los diezmos de Xátiva, Ontinyent y Alcoi (1597-1601) por el mercader
Francés Crespo. Universitat de València
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ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA. Documents consultats:

 Acta de Juan de Belagarde, recaudador general de salinas, contra diferentes lugares del
partido de Manuel (…, Beniatjar, …) sobre recobro del importe de la sal que dejaron
de sacar los años 1745 y 1746. Bailía General e Intendencia. Legajos, Letra PI, núm.
1963

 Autos del Consejo, Justicia y Regimiento de Otos con el ayuntamiento de Beniatjar
sobre pastos. 1741. Escribanías de Cámara, año 1741, Exp. 78

 Autos de Hilario, Félix y Francisco Fuster sobre pertenencia de tierras. 1770.
Escribanías de Cámara, año 1770, Exp 98

 Bautista Cortell contra el Ayuntamiento de Beniatjar sobre obligación de molienda en
el molino. 1767 . Escribanías de Cámara, año 1767, Exp. 58

 Carta de poder otorgada por Anna María Camacho i de Valldeperes, señora de la Llosa
de Camacho y Beniatia, vecina de Ulldecona, a favor de Cristòfol Simó, acolito de la
catedral de Valencia, para cobrar sobre sus asuntos en dicha ciudad. Dada en
Ulldecona ante Agustí Ballester. 1613. Manaments y Empares, a. 1613, Libro 3, mano
24,

 Consulta del administrador de la Bailía de Xàtiva, sobre varios establecimientos de
tierras en dicho término. 1806. Bailía General e Intendencia. Legajos. letra E,
Apéndice, exp. 301

 Desarme de los moriscos de Beniatjar y Roca. 1563. Real Cancillería, núm. 563 (I)

 Desarme de los moriscos de Beniatia y La Llosa de Camacho. 1563. Real Cancillería,
registros 562, 563, 564

 Expediente sobre el testamento de María Ignacia Fuster y Català, producido por la
demanda de Ignacia Fuster y Pardo, viuda de José Grau, contra el clero de Beniatjar
por la caducidad del testamento de María Ignacia Fuster y Catala de unas tierras. 1820
– 1826. Bailía General e Intendencia. Legajos, Letra A, núm. 14

 Proceso de amortización de bienes de realengo. 1724. Maestre Racional: Inventario
general, núm. 8.029

 Testamento que otorgó Pedro de Also y Olazabal, estando en Ràfol de Beniatjar de la
mano del párroco de dicho lugar y firmado por el testador, y que publicó el notario de
Xàtiva, Francesc Lluis Pastrana en 1605, el cual entre varias mandas pías, deja 200
libras para aniversarios perpetuos. 1601-03-29 a 1605-04-02. Libro Tercero de
Manaments y Empares de 1613, a. 1605, Libro 7, mano 69,

 Vecindario de casas de Beniatjar en el que se da referencia de los nombres de los
cabezas de familia. 07/11/1646. f. 298r-301v Archivo de la Generalidad: Relación
alfabética de las poblaciones contenidas en los registros núms. 4825, 4826, 4827, 4828
y 4829. I.D. 36

ARCHIVOS ESPAÑOLES (PARES) del Ministerio de Cultura y Deporte. Portal. Documents
consultats:

 Carta del doctor José Vicente Aguilar, asesor general, al [X] duque de Gandía [Pascual
Francisco Borja Centelles Ponce de León] sobre los motivos de su intercesión para
liberar a Nicolás Alemany, de Gallinera; informa sobre el indulto de Tomás Montaner
de Castelló, la detención de Cristóbal Calatayud, de Beniatjar - lugar del conde del
Real - y la solicitud de los alcaldes de los estados del duque para ser relevados de su
cargo. 22/02/1711. OSUNA,CT.123,D.93

 Causa General. Expediente correspondiente a la pieza primera de Beniatjar, partido
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judicial de Albaida. Tomo IX. 1940-1946. FC-CAUSA_GENERAL,1367, Exp.9

 Escritura de imposición de un censo otorgada por Guillermo Raimundo Pujades, señor
de Piles y procurador de Carlos de Borja Castro, V duque de Gandía, y por Jerónimo
Roig, síndico de la villa de Gandía (Valencia), a favor de Miquel de Vilaragut, señor
de Beniatjar. 12/09/1554. OSUNA, CP.202, D.10

 Estado de las hermandades, cofradías y congregaciones correspondientes a la ciudad
de San Phelipe (sic, antigua denominación de Xàtiva), y de los pueblos de su
gobernación. 1771. CONSEJOS,7105, Exp.63,N.3

 Expediente sobre las rectificaciones sobre vías pecuarias y del deslinde del monte
público denominado La Sierra del término de Beniatjar (Valencia). 1916-1920.
DIVERSOS-MESTA,863, Exp.34

 Sellos de la Alcaldía y del Ayuntamiento Constitucional de Beniatjar (Valencia). 1877.
SIGIL-TINTA_VALENCIA,19, N.59

Revista ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 1985 -2019. Diversos articles:

 ALFONSO, Daniel. La batalla del Raboser des d'una perspectiva hispànica.

 BALAGUER NAVARRO, Montiel. La mezquita de Castellón de Rugat.

 BARCELÓ, Carmen. Toponímia aràbiga de la Vall D'Albaida.

 BENAVENT, Rafael. L’epidèmia de 1890 a la Vall d'Albaida. Cròniques de premsa.

 FRASQUET FAUS, Eduard. La conflictivitat social a les vespres de la revolució
burgesa: la Vall D'Albaida 1790-1836.

 FRASQUET FAUS, Eduard. Senyors i vassalls. La Vall D'Albaida a la darreria de
l’Antic Règim.

 GARCÍA, José Luis. Las monedas valencianas de Jaime I.

 GIRONÉS GUILLEM, Ignasi. De les terres de moriscos. Les primeres conseqüències
de l'expulsió.

 GIRONÉS GUILLEM, Ignasi. “De morisquets”. Dues històries apassionants. La
Inquisició contra Catalina Barón i Miguel Blanco

 GIRONÉS GUILLEM, Ignasi. Els morisquets de la Vall.

 GIRONÉS GUILLEM, Ignasi. El negoci dels morisquets. La milícia efectiva i els
morisquets d'Ontinyent.

 GIRONÉS GUILLEM, Ignasi. La revenda dels morisquets.

 GIRONÉS GUILLEM, Ignasi. Mariano Seguí Calatayud. El gatet d'Otos (1819-1904).

 GIRONÉS GUILLEM, Ignasi. Més enllà de l'expulsió. Descendents dels morisquets
retrobats.

 GIRONÉS SARRIÓ, Mª Regina. La pesta al segle XVII: Fenomen social i canvis
mèdics.

 GOBERNA ORTIZ, Fernando. Años posteriores a la guerra de la independencia a la
Vall d’Albaida. (1814-1820).

 GOBERNA ORTIZ, Fernando. La visita de A.J. Cabanilles a la Vall d’Albaida en
abril de 1792 según su diario (Martes 17 de abril).

 GOMIS CORELL, Joan Carles. Els gojos de la Vall D’Albaida conservats en la
col·lecció de la Universitat de València. La seua pervivència actual.

 TEROL i REIG, Vicent. Bàndols, bandositats i bandolerisme a la Vall D' Albaida
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(segles XV i XVI).

 TEROL i REIG, Vicent. La baronia d’Otos (1440-1497). Canvis de titularitat i creació
de senyories a la Vall d'Albaida durant la crisi del segle XV.

 TEROL i REIG, Vicent y ORDINYANA i BATALLER, Alexandre. La Vall
d'Albaida segons unes notes històriques de Josep Teixidor i Trilles.

 VENTURA, Agustí. Alqueries medievals de la Vall d'Albaida.
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