
legia fa uns dies, una frase que
deie: "una nació o poble, el ma-
teix que un home, arribe a la ve-

llesa i decrepitud, quan ja no té memò-
ria". I pensava: aquest no és el cas del
Forcall, perquè durant estos deu últims
anys, hem viscut la celebració, solemne
i esplèndida, del III Centenari de
l’arribada de les relíquies del nostre Pa-
tró, Sant Víctor, mr. La participació dels
forcallans, unànim i fervorosa; els resul-
tats, extraordinaris, com podem recor-
dar. Cinc anys més tard, en 1991, cele-
bràvem conjuntament amb altres vuit
pobles de la comarca, els 300 anys d’un
fet històric, de significació i conseqüèn-
cies transcendentals, el de la nostra de-
sitjada independència de la vila de Mo-
rella. Significave poder fruir, per fi, del
govern, ple i autònom, com a vila reial.
El mateix any, per la festa de Sant Marc
evangelista, just al puntal de la Mola de
la Vila, a uns mil metres d’altura, d’on
es pot albirar un esplèndid panorama,
es refeie el Peiró de Sant Marc, pocs
mesos després de complir-se els 150
anys de la seva erecció. L’assistència de

públic, facilitada per la pista recentment
oberta, fou, com mai, nombrosa i entu-
siasta.

Aquestes tres commemoracions són
la prova millor que el Forcall conserve,
ben fresca i viva, la memòria del seu pas-
sat històric.

Ens disposem a celebrar el 750 Ani-
versari de l’atorgament de la Carta de
població, un 2 de maig, de 1246, per l’In-
fant Pere de Portugal, aleshores Senyor
de Morella  i extensos dominis, Morve-
dre o Sagunt, Almenara, Castelló de
Borriana i Sogorb, en nom del rei
d’Aragó, en Jaume I.

Venien a ser les Cartes-pobles com
l’acta fundacional d’un poble, la seua
partida de naixement com a tal; i, a la
vegada, un conjunt d’estatuts bàsics per
a l’ordenament jurídic, que haurie de
regir el nou municipi.

Un 2 de maig, en la confluència dels
tres rius: Calders, Cantavella i Morella,
naixie, fa 750 anys, un nou nucli de po-
blació, nomenat el Forcall, pels tres bra-
ços que formen els tres riuets que l’en-

750 Aniversari
de la Carta-pobla del Forcall
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bre de pobladors, en el cas del Forcall,
sense concretar.

Es fixe la norma jurídica, per la qual
es regiran el nou municipi i els pobla-
dors: el Fur i costums de Morella, que
no és altre que el Fur de Sepúlveda o
Extremadura, el mateix que va inspirar
els Furs de Terol i pobles del Baix Ara-
gó; fur de frontera, molt avantatjós per
als pobladors, sense prestacions servils
ni pecuniàries, a fi d’atreure els pobla-
dors.

L’objecte de la donació de les terres
és evidentment la repoblació: Vos do-
nem aquelles terres i aquest lloc, ad
faciendum et constituendum aldeam
sive alchaream, per a la fundació d’una
aldea o alqueria.

S'assenyalen els límits o fronteres del
nou municipi, que solen coincidir amb
els actuals. El fet de no trobar més que
unes petites disputes o plet amb Villores,
sobre termes, al s. XV, ens ho demostre.
Lamentem que els nostres no siguen més
precisos i definits. Comencen per la part
inferior del mas d’en Ferrer de Brusca
(no localitzat); i, des del barranc de
Fraiximeno, confronta amb l’heretat
d’en Bernat Calvera (Saranyana, ara la

L’estructura i contingut de les Cartes-
pobles solen ser, bàsicament, similars en
totes elles. En quant a l’extensió, la nos-
tra la podríem considerar normal, més
aviat curta.

Podem distingir tres parts fonamen-
tals: protocol o introducció, articulat o
condicions i cloenda o tancament.

Comence la introducció per una in-
vocació, que solie expressar-se amb
aquesta fórmula: In Dei nomine, en el
nom de Déu. Ve, a continuació, la no-
tificació per la qual s’expresse el desig
que el document es face públic i sigue
conegut per tothom, servint-se de
diferentes formes; en el nostre cas, No-
tum sit cunctis, presentibus et futuris,
sigue a tots manifest i conegut...

Es consignen, a continuació, els noms
de les parts contractants -perquè la Car-
ta de poblament no deixe de ser un con-
tracte; primer, l’atorgant, precedit del
plural majestàtic, Nos. Així: Nos, Pere
Nunyes, alcait de Morella, lloctinent
del senyor Infant, en Pere de Portugal,
per manament del senyor Rei, en
Jaume I. Després vénen els beneficia-
ris, dotze en total; i, de vegades, el nom-

Fotocòpia de la Carta-pobla del Forcall. Està al Museu Municipal des de l'any 1968. No està completa
 (A.C.A. Reial Cancelleria. Jaume II. A. 1306. Reg. 203, fol. 156

volten.  Així ens ho confirma Escolano,
en la seua obra Décadas1, de principis
del s. XVII:

Le dieron el nombre de Forcall, en
razón de aquellos tres riachuelos, que
se juntan a vista de este pueblo, en for-
ma de tres pies de horca de ajusticiados.

També es coneixie amb el nom de
Puig Blanc. Ho sabem per Beuter, qui,
al s. XVI escrivia:

Al tiempo de la Conquista, tenía por
nombre la majada o masía del Poyo
Blanco o Puig Blanc.

Ens ho confirma un document, que
vaig tenir la sort de localitzar a l'arxiu
de la Corona d’Aragó, de Barcelona, tot
just quan començava la tasca d’investi-
gació. Quina sorpresa i satisfacció em
produí la troballa. Tractave el document
de la confirmació reial de la donació del
primer forn forcallà, l’actual forn de la
Vila, l’any 1275, on podem llegir: illum
furnum sive furna de Podio Albo,
aldee Morelle, que quondam vocaba-
tur  Forcayl...2; aquell forn o forns del
dit lloc de Puig Blanc, aldea de More-
lla, en altre temps dit del Forcall; nom
el de Puig Blanc, que ens explique el
nostre escut municipal3.



TRANSCRIPCIÓ DE LA CARTA POBLA

In Dei nomine. Notum sit cunctis quod nos, Petrus Nunyes, alcayde Morelle, tenens locum
domini Infantis Petri, Portugali, filii quondam nobilis Regis Portugali, a mandato domini  Regis
Aragonum, per nos et omnes successores nostros, dono et concedo vobis Raymundo de Aquiloni
et Dominico Sanxo Dalcanizar et Johanni Campana et Guillermo Serra et Arnaldo Martin et
Arnaldo de Barbera et berengario de Aquiloni et Balagario de Mores et Nasio et Paschasio Sti.
Petri el Vitali et Raymundo Exeruit et omnibus universis populatoribus, ad forum et consuetudines
Morelle, illam terram et illum locum quem magis volueritis et meliores cognoveritis, ad faciendum
es construendum aldeam sive alchaream infra istas affrontationes, scilicet de manso Vincentii
de la Rureda usaque inferius, et de manso Ferrarii de Brusca inferius, et sic vadir aqua de
barracho de Fratre Exemeni et vadit ferire ad hereditatem Bernardi de Calvera, et sic dividit
hereditates Bernardi de Calvera et sic dividunt hereditates de la Todolella, et sic termini Morelle
dividunt cum Villoris, et sic dividit Ortells, et de hereditate Petri Serra ad inferius.

Hanc autem donationem et concesionem facio vobis hominibus supradictis et universis
populatoribusg, sicut superius dictum est, et vestris, cum terris, apparamentis, cum hermis et
lauratis, cum lignis, aquis, herbis, fontibus, cum rupibus et nemoribus, cum viis, introitibus et
exitibus, et melioramentis, et cum omnibus suis perinentiis, generaliter et specialiter, et cum
omnibus aliis que ad usum hominum pertinentibus, sivut melius et utilius intelligi potest , ad
bonum vestrum vestrorumque intellectum nec excogitari. Et retineo nobis tantum in donatione
furnos et molendina facta et facienda et justicias jussticiarum et omnes jurisdictiones sive
dominationes, ad bonum forum et consuetudines Morelle.

Quod est actum VI nonas madii, anno Verbi Incarnati M.CC.XL sexto. Signum Petri Nunyes,
alcayde Morelle, qui hoc laudo et concedo et testes firmare rogo. Signum Martini Juliani. Signum
Petri Sancii de Montalban. Signum Dominici de Beltall. Signum Portespana, testium. Raymundus
Vitalis [el que segueix ja no figure al texts perquè està retallada la fotocòpia] Capellanus de
Liriola, qui hoc scripsit, jussu Dominici de (Re)molins, notarii Morella, et hoc signum fecit.

TRADUCCIÓ DE LA  CARTA-POBLA

En nom de Déu. Sia a tots manifest que Nos, Pere Nunyes, alcait de Morella, lloctinent del senyor Infant, Pere
de Portugal, fill de l'il·lustre Rei de Portugal, difunt, per manament dels senyor Rei d'Aragó, en nom nostre i de
tots nostres successors, us dono i concedeixo a vosaltres, Raimond d'Aguiló i Doménech Sanxo del Canyiçar i
Joan Campana i Guillem Serra i Arnau Martín i Arnau de Barberà i Berenguer d'Aguiló i Balaguer de Mores i Nasi
i Pascasi de Sant Pere i Vidal i Raimond Exervit i a tots els altres pobladors, segons fur i costums de Morella,
aquella terra i lloc que heu preferit i coneixeu millor, per tal de fundar i construir una aldea o alqueria, amb
aquestes afrontacions: des del Mas d'en Vicent de la Rourera cap a la part inferior i des del Mas d'en Ferrer de
Brusca cap avall i, seguint la vessant de l'aigua, des del barranc de Frai Eximen arriba a l'heretat d'en Bernat
Calvera; i així delimite les heretats d'en Bernat Calvera i les heretats de la Todolella i així els termes de Morella
confronten amb els de Villores i així confronte amb Hortells i (segueix) des de l'heretat d'en Pere Serra cap a baix.

Faig, doncs, aquesta donació i concessió a vosaltres, desusdits i a tots els pobladors, segons anteriorment s'ha
dit, i als vostres, juntament amb les terres, estris, erms i conreus, llenyes, aigües, herbes, fonts, amb les roques i
boscos, amb els camins amb ses entrades i eixides, i les millores, i amb totes les sues pertinences, generals i
especials, i tot el demés que serveix per a utilitat dels  hòmens, com millor i més profitosament es pot pensar en
benefici vostre i dels vostres. Sols em reservo en la donació els forns i molins construïts o per construir, i la justícia
suprema i tota jurisdicció i domini, segons el bon fur i costum de Morella.

Açò va ser fet el sisè dia de les nones de maig [dia 2], any de l'Encarnació del Verb, M CC XLVI. Signe d'en Pere
Nunyes, alcait de Morella, que lloe i atorgue aquestes coses i demane que ho firmen els testimonis. Signe d'en
Martí Julià. Signe d'en Pere Sanxo de Montalbà. Signe d'en Domènec de Beltall. Signe de Portespana, testimonis.
Raimond Vidal, capellà de Liriola, que ha escrit açò per manament d'en Domènec de Remolins, notari de Morella,
i ho signà.



Todolella), amb la Mola de Sant
Cristòfol o de Roc, amb el terme de la
Todolella (res ens diu de la confronta-
ció amb Luco i Palanques), amb
Hortells, Villores, Morella, etc.

Subsanarem la no massa concreta fi-
xació de termes en la Carta-pobla per
una altra, molt més detallada, que ens
proporcione un document, procedent de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de finals
del s. XVII4. Ens invite a fer una bonica
excursió, força interessant.

Comença pel mateix sector que l’an-
terior, per Fraiximeno. Aquí teniu el text:

Divide con término de Cinctorres, por
la parte de Fra Ximeno, y barranco que
baxa de San Cristóbal de Saranyana,
por la partida de la Robleda; y, por un
barranquillo abaxo, va a herir al rio,
llamado Cantavieja; traviesa el rio y va
por el solano, pie arriba, dividiendo con
el término de la Todolella,  hasta llegar
a la cumbre del monte de Almenadella,
en donde hay un majano (o mojón) de
cal y canto, que divide los Reynos de
Aragón y Valencia; y, siguiendo la
división de dichos Reynos por la carre-
tera real y passo de la Peña Cortada; y,
passado ésta, vuelve a la mano derecha,
pie abaxo, confrontando con el término
de Palanques, hasta la Peña llamada del
Ataud. Divide con término de Villores
hasta llegar al rio Mayor (Bergantes);
traviesa el rio y divide con el término
de Ortells; y va, pie arriba, hasta llegar
al término de Chiva; y, siguiendo pie
arriba, llega a las peñas del Monte
llamado la Muela d’en Camarás (avui

de Cosme); y, siguiendo la cordillera de
la Peña de dicha Muela, quedando ésta
en término de Morella, particular, va,
pie abaxo, al rio Bergans, que es el que
baxa de Morella; traviesa dicho rio y,
pie arriba, llega a la Muela llamada del
Cid (avui, Garumba) y, siguiendo la
cordillera de la Peña de dicha Muela,
passa y baxa al rio llamado Caldés;
traviessa el rio y fine con el término de
Cinctorres, por la partida de Fary
Ximeno.

Disposem també d’un Amojona-
miento, de l’Arxiu Municipal5, realitzat
l’any 1889 en quatre jornades, assenya-
lant amb estaques i mollons el llarg iti-
nerari fronterer, indicant inclús les dis-
tàncies, molt més detallat i extens que
els anteriors.

Destacarem tan sols l’existència i ubi-
cació de sis mollons triangulars, una
mena de peirons, situats en punts estra-
tègics i que indiquen partició de tres ter-
mes. Són els següents: el primer divi-
deix els termes de Morella, Cinctorres,
i el Forcall, colocado a cosa de un km.,
barranco arriba, después de atravesar
el rio Caldés; el segon, siempre
subiendo, el que divideix els termes de
Cinctorres, la Todolella i el Forcall; el
tercer, al Collado de los Chorrillos, el
que divideix els termes de la Todolella,
Luco i el Forcall; el quart, en dirección
Norte y camino que va a Roca Tallada,
cuesta arriba, el divisori de Luco, Pa-
lanques i el Forcall; el quint divideix Pa-
lanques, Hortells i el Forcall i el sisè, a
la parte meridional del río Chiva divi-

deix Xiva, Morella i el Forcall.

Sumant les distàncies, que ens va do-
nant el Amojonamiento, tenim un recor-
regut de prop de 37 km., que ens done
una superfície de 36’43 km2, col·loca el
nostre terme en dècima posició entre els
24 pobles de la Comarca. La primera,
com és natural, l’ocupa Morella, amb
385 km2, la segona, Catí amb 98’29 km2;
la penúltima la de Xiva, amb 10’91 km2

i l’última, Villores, la 24, amb 5’31 km2.

Tornant a l’estudi de la nostra Carta,
constatem la generositat del senyor In-
fant de Portugal en la donació de terres,
sense cap mena de contraprestació, ser-
vil ni pecuniària. Tan sols es reserve el
monopoli de forns i molins, construïts o
per construir, al terme, i tota jurisdicció
i domini,amb part del delme i primíci-
es.

Arribem a la tercera part de la Carta,
la cloenda, amb la datació, introduïda
per la fórmula Quod est actum, açò fou
fet sexto nonas madii, és a dir, el 2 de
maig de 1246 i no el 6 com apareix en
les còpies notarials i autors que l'han
publicada, si en lloc de mensis llegim
nonas madii6.

Segueixen les signatures dels
atorgants, dels testimonis amb el signe
de l’escrivà o notari, requisit bàsic per a
legalitzar i donar validesa al document.

Escrits aquests preciosos documents
en pergamí, capaços de resistir el pas
dels segles, ben pocs exemplars s’han
conservat. De tota la nostra comarca, que
sapiguem, només el conserve Catí i no



precisament a l’Arxiu Municipal, sinó
al de la Diputació Provincial de Castelló,
on el vaig localitzar i fotocopiar, fa uns
pocs anys.  També el conserven en els
seus propis arxius municipals, Benassal
i Culla.

Transcrit el text en una confirmació
reial, el trobem a la Mata, per Jaume 1,
en 1259, i al  Forcall, en 1306, per Jaume
II; es conserve només la còpia: coetà-
nia, de la primera Carta de Morella, del
1233, i de la segona, de 1250, una còpia
del s. XVIII. Així com de la de
Castellfort, del s. XVIII; de la de
Saranyana i Vilafranca, de 1360; de la
de Vallibona, una copia facilitada per
l’il·lustre forcallà, Mn. Melchor Boix.
No tenen ni el original ni la còpia, és a
dir, no coneixen, per ara, el text, tan sols
una referència de Segura i Barreda (sen-
se especificar la font): Cinctorres, Sorita,
Hortells i la Todolella.

Per ordre d’antiguitat, tindríem: les de
Morella, de 1233 i 1250; les de Sorita,
Saranyana i Vallibona, de 1233; la de la
Mata, de 1234; la de Castellfort, de
1237; les de Benassal, Catí i Vilafranca,
de 1239; les de Cinctorres i Hortells po-
drien datar de 1233 a 1242; la de la
Todolella, de 1242; la de Culla, de 1244
i la nostra, de 1246.

Ens conste que han celebrat els seus
750 anys de vida com a municipis: Catí
i Vilafranca, l’any 1989; la Todolella, el

1992, amb una impressionant desfilada
i amb l'edició d'un fulletó-record; Ares,
el 1993, erigint un monòlit en memòria
del rei en Jaume I que allí començà la
conquista de València; Culla, el 1994,
donant la campanada amb l'edició de dos
volums de treballs històrics sobre la Vila.

A nosaltres ens correspon tancar les
celebracions a la comarca, per ser els
últims en aconseguir la Carta-pobla, a
no ser que Morella es decidís a celebrar
els 750 Aniversari de la seua segona
Carta, de 1250.

El Forcall -n’estem segurs- ho farà de
la manera més solemne i digna possi-
ble. Ens ho garanteixen la voluntat, fer-
ma i decidida de l’actual govern muni-
cipal, el treball de les diferents comissi-
ons creades des de fa mesos í la partici-
pació i mobilització entusiasta i unànim
de tots els forcallans.

NOTES

1.- Escolano, Gaspar: Décadas de la
Historia de la insigne y coronada ciudad
de Valencia. A. 1611.

2.- Arx. Corona d'Aragó. Barcelona.
Reial Cancelleria. Alfons III. A. 1328.
Reg. 476, fols. 237v-238

3.- Vide Forcall y Pueblos de la Co-
marca dels Ports. Eixarch Frasno, José.

A. 1994. Cap. LXVI, pàg. 344 i ss.
Nuestro escudo histórico.

4.- Arx. Corona d'Aragó. Barcelona.
Consell d'Aragó. Lligall 616 77.

5.- Arxiu Municipal. El Forcall. Car-
peta de documents antics.

6.- Apostilla sobre la data de la nos-
tra Carta-pobla del Dr. J. Sánchez Adell.

"Sus observaciones -m'escriu- sobre
la fecha de la carta puebla de Forcall son
oportunísimas y providenciales, para
subsanar un error hasta ahora aceptado
por muchos. Todos habían leído "sexto
mensis madii" y traducían 6 de mayo:
des de el escribano de 1735, Francsico
Suñer, hasta Guinot Rodríguez en sus
"Cartes de poblament valencianes" pa-
sando por la Colección Melià y
Ferrandis Irles. Yo, llevado por esta
unanimidad, también incurrí en el
mismo error, aunque me extrañaba esta
manera de fechar en esa época. Ahora,
a la vista de su llamada de atención y de
la fotocopia que me envía del A.C.A.,
creo que no hay ninguna duda duda de
que la lectura correcta es "VI nonas
madii". Con lo cual, efectivamente 1a
fecha quedaría en 2 de mayo de 1246.
He repasado las cartas pueblas de ese
tiempo y la forma normal de fechar es
por el estilo romano de las calendas,
nonas e idus. De acuerdo con todo ello,
yo le ruego que añada a mi trabajo un
epígrafe con el texto que le acompaño..."

Els lectors interessats trobaran a continuació les fotocòpies de la lectura que féu el notari forcallà en 1735 -semble equivocada- de la data de la nostra  Carta-

pobla i la que figure en la confírmació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.


