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Presentar un document en una revista com Anales que, de fet, no
pretén ni pot ser «divulgativa», sino mes aviat una eina de discussió i
análisi, ha de venir justificat per les característiques i les suggeréncies
que ens hi puga aportar, tenint en compte, per altra banda, que de
documents els nostres arxius n'estan plens i, potser, de mes interessants que el que s'intentará de comentar i transciure. Si, dones, m'he
decidit a publicar el que podríem definir com la tardana carta pobla
d'lfac, actual despoblat de la Marina, és perqué ens informa, en primer
lloc, d'una situació de «redreg» de principis del segle XV en connexió o
precedida d'alguna cosa mes que una conjuntura negativa o enfonsada, entre altres factors, pels estralls de la Guerra deis dos Peres, és a
dir, a causa de la lluita per l'hegemonia peninsular que tingué el seu
teatre d'operacions en les comarques meridionals valencianes. I, segonament, aqüestes comarques constitueixen un preocupant desert historiográfic, sobretot durant la tardor de la Baixa Edat Mitjana;
incorporar-les a la taula d'observacions investigadores és gairebé un
deure, que proporcionará diagnóstics d'unes zones semblants o diferents al de les comarques centráis del País Valencia i, per tant, l'eixamplament o acotament d'uns models regionals de desenvolupament económic en la cruílla de mitjans del segle XIV i comengaments del XV.
El document en qüestió parla per ell mateix i no cal analitzar-lo detingudament, cosa que faria sobrera laseua publicació. Tan sois hom remarcara unes dades que s'extrauen de la seua lectura. Així ens alligona de
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com es dugué a cap la repoblació d'lfac (no s'ha d'oblidar que, generalment, ens manca saber el procediment seguit a la gran fase repobladora
del segle XIII): en un principi s'hi establiren els pobladors, trenta-nou
persones, i després s'entaularen les negociacions amb el senyor, el qual
préviament hi havia autoritzat l'assentament i promés certes franqueses.
Podrá apreciar-s'hi la posició favorable deis camperols que van a obtenir
unes condicions d'establiment prou favorables, estranyes en altres cartes
de poblado de fináis del XIV i XV, aprofitant-se'n del fet que es tractava
d'aixecardel no res un centre d'hábitat despoblatdesdefeia mig segle, un
llarg període que evidencia les dificultats demográfiques de la segona
meitat esdevingudes durant els regnats de Pere el Cerimoniós, Joan el
Cacador i Martí l'Humá. Darrerament, el document dona compte de
l'activitat ¡ protagonisme de l'assentista olocator, un tal Guillem Serra (un
«inventor d'aigües» antic habitant d'Aiora, després de Xátiva i, per acabar, poblador d'lfac, personatge que ens posa sobre la pista d'una intensa
nobilitatpoblacional mai no deixada de practicar durant el segle XV), que
aprofitará el seu lideratge per aconseguir la procuració i batlia del lloc,
així com l'arrendament monopolístic del forn: amb el mateix naixement
d'lfac s'enlairava la petita jerarquía local.
La destrossa de la major part de les fonts medievals deis nostres arxius
locáis impedeix de mesurar l'abast real de les conseqüéncies del duel
catalá-castellá, aquest darrer amb el seu aliat marítim genovés. És ciar
que no pot equiparar-se a la lluita que durant cent anys assolá els camps
occitans, entre altres coses per la mateixa durada que impossibilitava la
definitiva recuperació a l'altra banda deis Pirineus. A poc a poc, tanmateix, van apareixent tota una serie de dades esparses que van esbossant
un quadre prou negatiu. Si ens centrem al territori que ens interessa, alió
queformariael senyoriu delsducsdeGandiaapartirde 1399, comprovem
com laSafor i la Marinaforen dues comarques colpejadesdurament pels
atacs castellans, traduint-se en una seguida de saqueigs i despoblaments: barreig de la Valldigna, assalt de Gandia, despoblació de diverses
alqueries del terme de Bairén i Rebollet, així com de Bellaguarda i d'lfac,
aquest dos llocs ja en la Marina. El próleg o protocol del document,
redactat el febrer de 1418, que precedeix l'articulat de la «reedificado o
reparado» d'lfac, ve redactat en uns termes molt clars, tot recordant uns
fets encara vius en la memoria: «lo qual cinquanta anys ha passats per
genoveses, ladonchs enemlchs del senyor rey e nostres, fon destruhit e
posat en cruel ruhina, e de ladonchs a enqá sia stat contínuament inhabitable e despoblat».
Quan s'haja analitzat tota la documentació deis ducs reials s'estará en
condicions d'avaluar amb mes precisió l'evolució económica del senyoriu. Sembla, pero, que cap a la data de redacció del document de poblad o d'lfac les rendes no «gaudien de bona salut». No es disposa, de
moment, de la totalitat deis índexs, tan sois d'unes dades excessivament
fragmentáries, pero llocs com Callosa, Ondara, Guadalest o Confrides, o
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siga, ben a prop d'lfac, o bé revelen unes baixes sensibles, o bé es
mantenen a uns nivells semblants entre 1380 i 1430. Dona la impressió que
el senyoriu deis ducs de Gandia posseía les millors condicions sino de
posar fre a una possible baixa deis ingressos, si almenys d'aportar-hi
solucions possitives. I potser grácies a alió que Sivery anomenava «el
progrés de les comptabilitats rurals». Efectivament, obligats en part per la
dispersió del senyoriu en una vasta geografía, des de la Ribagorca fins la
Marina i des de Gandia a Villena, i tot imitant l'exemple de la Cancellería
Reial, s'elaboraven uns balangos anuals d'entrades i despeses que permetian controlar puntualment l'evolució de les rendes, per exemple que el
forn d'lfac estava «derrocat» i no se'n percebia ni un diner. Per consegüent la repoblado d'lfac cal conceptuar-la com una resposta a una
«crisi», com una pruíja de recuperado económica, que lluny d'intuir-la
com a local, propia d'aquest lloc o de la Marina, s'albira coma general i on
participa tot el país de forma generalitzada.

1418. Febrer, 1. Valencia
Capítols de la poblado del lloc d'lfac atorgats peí duc de Gandia
Alfons el Jove a Guillem Serra.
AHN. Osuna. Lligall 1175 -6. Protocol notarial de Joan Llorca.
Die martis prima mensis februarii, anno predicto M° CCCC° XVIIIo.
Actum Valencie.
Nos don Alfonso, duch de Gandia, comte de Ribagorga e de Dénia,
conestable d'Aragó, com per vos amat en Guillem Serra, inventor de
aygües, ca enrere vehí de la nostra vila de Ayora e ara habitant en la ciutat
de Xátiva, sia a nos stada oferta e presentada una suplicació articulada
sobre la rehedificació o reparació perros, ministrant la divinal providencia, fahedora del loch nostre de Yfach situat en lo ribatge de la mar dins
terme nostre de Calp, lo qual cinquanta anys ha passats per genoveses,
ladonchs enemichs del senyor rey e nostres, fon destruhit e posat en cruel
ruhina, e de ladonchs a encá sia stat contínuament inhabitable e despoblat. A la qual suplicació nos havem provehit segons en la fi de cascun
article e capítol de aquella davall és contingunt e declarat, movents e
inclinants nos a rebre e admetre la dita suplicació e les provisions nostres
a aquella dejús fetes, principalment e singular per go que .n lo dit loch lo
divinal ofici d'ací avant sia contínuament celebrat e lo nom de Nostre
Senyor Déu sia per feels católichs cristians loat e exaltat a reverencia,
gloria e honor sua. E per la gran preservado que .s seguirá ais feels
Cristinas navegants en les mars deis grans e irreparables dampnatges en
qué porien encórrer, axí com han ja encorregut per la despoblació e
inhabitació del dit loch, per serrahins e altres enemichs de la sancta fe
católica e del senyor rey e nostres, la qual suplicació, articles e capítols de
aquella e les respostes e provisions per nos a aquella e a aquelles fetes son
de la continencia, serie e forma següents:
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Ihesus, Virginis Marte filius.
Molt alt e poderos senyor: Sobre la població novellamentfahedora del
loch vostre de Yfach, a la qual per vos molt alt senyor a suplicado d'en
Guillem Serra, inventor de aygües, son stades atorgades de paraula moltes grácies, fan los capítols següents, los quals per la cosa haver major
fulcimentésnecessariésserloatseaprovats per vos dit senyor. Esialguns
ni haurá que pertanguen a la dignitat real o bisbe de Valencia, sia mercé
vostra ésser-hi entrecessor e ajudador en fer atorgar aquells per manera
que fe hi sia haüda en per tots temps.
Primerament, senyor, per tal que-ls pobladors que venen o vendrán
per star e habitar en lo dit loch obren e puxen obrar de mi Mor cor, cové que
vos senyor los sia feta de la gracia de la peyta deis alberchs e terres que allí
novellament pendran perteneó e spay de deu anys, comptadors del dia
avantque les grácies serán atorgades. Plau al senyor duch fer gracia a tres
anys de la peyta mencionada en lo dit capítole, e deis Vil anys a compliment deis X de la meytat tan solament.
ítem, senyor, per go com los novells pobladors hauran a traure terres
hermes, les quals ara son pinars, romerals, lentisclars e altres broces, e
hauran fer allí gran missió en plantar e conrear, cové que per vos senyor
los dia feta gracia del terg del delme a vos pertanyent en les dites terres
ermes per teneó e spay de X anys, los quals correguen del dia de la
concessió de la gracia avant. Lo senyor duch atorga lo dit terg delme en la
forma que ha atorgat la peyta en lo primer e precedent capítol.
ítem, senyor, que totes fustes grans o poques, axí de vela com de rems
puxen en lo port de Yfach pendre e estar salvament e segura e aquí fer
enquant de robes, joyes e mercaderies sens que per vos senyor ni vostres
oficiáis no .ls puxa ésserfeyt algún embarch, dementre que .n lo dit port e
loch de Yfach staran e habitaran no fahent mal en les vostres mars. Plau al
senyor duch, exceptats de cossaris enemichs del senyor rey e de altres
furs e privilegis del regne de Valencia exceptats.
ítem, senyor, que totes fustes que pendran en lo dit port e vendrán
carregades de qualsevol mercaderies sien tranques de tota leuda per lo dit
temps de deu anys. Plau al dit senyor.
ítem, senyor, que per a obs de reparació de murs e valls e altres obres
necessáries al dit loch sia feta gracia e concessió de les ymposicions de
Yfach e de Calp per spay e temps de deu anys, les quals los justicies e
jurats del dit loch puxen imposar en pa, carn, vi, peix e altres coses a ell
ben vistes, en les quals los vehins e habitants deis dits lochs e deelmants
en aquell sien tenguts pagar e contribuir. Plau al senyor duch ajudar en
obtenir-ho del senyor rey. E obteniguda atorga lo dit senyor duch e li plau
que aquella li puxen imposaren lo dit loch segons el capítol és contengut,
axí empero que aquella sia convertida en reparació e obres de la ecclésia,
murs e fortalea del dit loch.

170

ítem, senyor, que la procurado e batlia de Yfach e de son terme e del
loch de Calpsia dada al dit en GuillemSerrae aquella hajae tinga tantcom
a vos plaurá e será ben vist. Plau al dit senyor.
ítem, senyor, que la scrivania del dit loch de Yfach e de son terme, axí
de batlia, procurado com de Justicia, sia stablida a.n Johan Climent,
notari, lo qual per tots los novells pobladors es stat demanat ab aquell
cens o tribut que per vos senyor será acordat. Plau al senyor duch per
contemplació deis dits pobladors atorgar e fer gracia de la dita scrivania al
dit en Johan Climent a hun any ab qué la servescha personalment, lo qual
any passat lo dit senyor hi del-liberará.
ítem, senyor, que .1 forn del dit loch sia donat al dit en Guillem Serra ab
aquell cens que per vos senyor será imposat, ab condició que altre o altres
forns no li puxen fer; e si lo cars ho requerrá que altre o altres forns si
hajen o dejen fer, sien e romanguen la factura de aquells al dit en Guillem
Serra e ais seus. Plau al dit senyor atorgar lo forn al dit en Guillem Serra ab
cens o tribut o responsió de deu sous censáis ab loísme e fadiga perpetuáis.
ítem, senyor, perqué vostra senyoria sia avisada com per intervenció
de la verge María la població del dit loch se comengá a fer lo dia de dilluns
comptats deu dies de jener del any de la Nativitat de Nostre Senyor
MCCCXVIII, en lo dit loch foren XXXIX persones les quals cascuna ha pres
ja son alberch, e s'obligaran que hagudes les grácies e concessions per
vos e per lo senyor rey f ermadores de fer cascú una casa e star en aquella
d'acíaldiadesent Johan primer vinent. Plau al dit senyor duch que facen
les obligacions los dits pobladors de complir les coses contengudes en lo
dit capítol.
ítem, senyor, que .ls contractes o privilegis que per la dita rahó se
faran, sien franchs de dret de segell e sien clausuláis tant fort com se
puxen fer. Com lo dret de segell sia de mossén Bernat de Vilarig, cavaller,
procurador general seu, lo dit senyor ho remetal dit mossén Bernat e que
se'n avinguen ab aquell.
ítem, senyor, cové de necessitat que axí los alberchs ja preses com los
qui .s pendran d'ací avant sien loats e confirmáis per vos, e feta remissió al
batle e procurador per vos novellament fahedor que les donacions deis
dits alberchs en nom vostre faga e ferme d'ací avant, e puxe stablir e
acensar los erms a profit e augmentació de vostres regalies; empero,
senyor, que los censes per sguart de les despeses que .s faran en traure
les heretats no paguen ni sien tenguts pagar dins Xaanys primer venidors,
comptadors del dia deis stabliment avant; e per remoure tot dubte e que
parcialitat sia del tot apartada, sia manat al dit batle e procurador que .ls
stabliments e particions de les dites terres ermes se facen ab e de consell
de queatre persones deis pobladors novells del dit loch de Yfach deis pus
ábils e suficients que.n aquell se atrobaran. Plau al senyor duch que.is
alberchs del dit loch de Yfach sien franchs de tot cens o tribut, exceptat
l'alfóndech e taverna de senyor, la qual vol que li sia respost de dohents
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sous censáis perpetuáis cascun any; e del pes de la fariña e altres coses e
mercaderies, del qual li sia respost de cens XX sous censáis cascun any
perpetuáis; e les tendes, go és, que cascuna tenda o obrador que sí fará
pach cascun any al dit senyor X sous censáis perpetuáis; e per semblant la
carneceria pague al dit senyor X sous de cens cascun any perpetualment.
E vol lo dit senyor que .ls erms que .s trauran sien franchs de tot cens de
senyor, mentre, empero, serán de cristians, mas que paguen peyta, e
cena, e lo tere delme e morabatí aprés finit lo temps e per la forma
contenguda en lo primer capítol. De clara e vol lo dit senyor que.n la
partició fahedora deles dites terres ermes sia apellat e present son general procurador o altra persona per lo dit senyor ordenadora e no sens
aquella ni en altra manera.
ítem, senyor, per 50 que fusta per obs de la obra deis dits alberchs puxa
ésser atrobada en lo vostre terme de Calp, és de necessitat que per vos
senyor sia provehit que algún strany o privat no guos tallar de aquella si
donchs no portará albara de vostre novell batle o procurador sots certa
pena, e agó sia entes de les vostres montanyes. Plau al senyor duch en
favor deis novells pobladors, perqué hajen e tallen a lur plaer la fusta que
mester hauran per a la obra, vedar que nengun altre non .n talle d'ací a dos
anys sens albará del dit senyor duch e de son procurador general, empero
que .ls dits novells pobladors ne tallen líberament e franca per a la dita
obra.
ítem, senyor, per tal que pau e tranquilitat per tots temps sia observada en lo dit loch e son terme és necessari obtenir de vos senyor que
cascun deis dits novells pobladors se haje a sotsmetre que si bregues,
nafres o injuries se faran entre vehins o pobladors del dit loch e forasters
dequalsevol condició, ley ostamentsien, quelosjuratse regidorsdel dit
lochampren lo injuriat o injuriador que tot son feyt de qué debatran meten
en poder del Consell del dit loch, e si ho faran e fermaran que .s face ab
aquelles clausules, penes, sagrament e obligacions que .s convendrán; e
informat lo dit Consell primerament per persones dignes de fe com les
dites nafres, bregues o injuries serán fetes, e trobada la culpa en qui sera,
que a consell de prohómens prestat per aquells sagrament que darán bo,
leal e verdader consell jutgen, declaren e determenen les dites qüestions,
go és, primerament pau final entre aquells e lurs amichs e valedors, e
aprés jutgen e determenen a satisfacció de aquell qui .s convendrá de
persona, depeccúniaodeparaulasi locarshorequerrá. Esi carsseráque
los qüestionants o qualsevol de aquells no volran lexar lo dit feyt en mans
e poder del dit Consell, segons dessús és recitat, que .n tal cars aquell o
aquells qui serán desobedients sien exellats e bandejats del dit loch e de
son terme, segons la forma acostumada de bandejament en regne de
Valencia, e los obedients e oferints pau sien mantenguts e licenciats de
portar armes encara que sien vedades. Vol lo dit senyor que sobre les
coses contengudes en lo present capítol sien observats furs e privilegis
del regne de Valencia.
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ítem, senyor, per 50 que per algunes persones no us sia donat a
entendre lo contrari, yo he trobat tres persones que .s obligaran a cloure
lo mur del dit loch ab tot acabament per cinch-cents florins, e acó es stat
promés per en Pere Pamer, mestre de obra de vila, en Guillem Montanya,
vehins de Gandía, e en Ramón Borelldel lochdeCalpen presencia de tots
los qui prengueren los dits patis e en Johan Climent, notari, e de acó fon
prests donar bones seguretats a dar compliment de les dites coses ensemps ab lo portal del dit loch. Plau al dit senyor pus ell no .u paga.
E per tal que les dites coses per nos dessúsprovehides sien enfermetat a vos dit en Guillem Serra ais dits pobladors e perpetuítat, nos de bon
grat e de certa sciéncia ab tenor de la present carta nostra en e per tots
temps fermament valedora loam, aprovam, ratificam e confermam a tots e
sengles pobladors e habitadors del dit loch de Yfach, presents e sdevenidors, totes e sengles coses dessús per nos atorgades, provehides e declarades. E a super habundant cautela, de special gracia e prerogativa de
nou atorgam e donam los alberchs, patis, terres, hermes e altres coses
dessús dites ais dits pobladors presents e sdevenidors perpetualment a
fer de aquelles allurs própries e líberes voluntats, juxta forma deis furs e
privilegis del regne de Valencia e si e segons per nos dessús és atorgat e
provehit e declarat. E prometem en nostra bona fe per nos e per los
nostres successors haver per fermes e agradables e attendre, teñir e
servar les coses damunt dites e contra aquelles no venir ni fer venir per
officials e sotsmeses nostres ni altres per algún engan, causa, manera o
rahó.
En testimoni de les quals coses volem, atorgam e manam ésser feta la
present carta nostra per lo notari, secretari e scrivá nostre davall scrit
signada de nostra má e del segell nostre major enpendent sagellada.
Datum en Valencia lo primer dia de febrer del any de la Nativitat de Nostre
Senyor mil quatre-cents dihuit.
Testimonis foren presents a totes les dites coses los honorables mossén Bernat de Vilarig, mossén Jofre de Vilarig, mossén Francesch Corts,
cavallers, e en Jacme de Guimerá, savi den Dret, de casa del dit senyor
duch e comte.
(Al marge) Fon Murada en forma al dit en Guillem Serra.
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