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Intr oducció
ncetem en aquest número una
nova sèrie de monogràfics sobre
un tema apassionant: la nostra

història postal. Com s'organitza el
servici de correu, com es pagaven les
cartes, on se n'enviaven  i des d'on aple-
gaven i quins són els diferents segells i
mata-segells relacionats amb la nostra
comarca.

Com que el tema és molt extens ho
presentarem en diversos monogràfics
que s'aniran intercalant entre les altres
sèries de la revista: pobles, problemàti-
ques, recerques....

Una de les formes clàssiques de par-
tir cronològicament la història postal és
posar la divisió entre el món del correu
abans i després de l'aparició del segell
l'any 1840 a Anglaterra (i l'any 1850
ací). En el monogràfic que teniu a les
mans abordem la prefilatèlia, és a dir,
tot allò que sabem de l'organització del
correu abans del segell postal.

En les pàgines següents hi descobri-
reu tot un conjunt de precioses marques
prefilatèliques de l'estafeta de Morella,
on es trafegava el correu de la comarca.

En propers monogràfics s'analitzarà
la història postal a partir de l'establiment
del sistema de pagament previ mitjan-
çant el segell: mata-segells dels diferents
pobles, segells relacionats amb els
Ports...

Primers correus
La península Ibèrica ha estat, al llarg

dels segles, un continu peregrinar de ra-
ces i cultures. Per això és difícil preci-
sar la data dels primers correus, és a dir,
d'aquelles persones encarregades de por-
tar els escrits d'un cantó a un altre.

Sens dubte els primers correus deuri-
en aparéixer quan l’home va tindre la
necessitat de comunicar-se a distància.
Són els romans els primers dels qui es
té constància que l'utilitzaven.

En temps de Juli Cèsar hi havia uns
genets que s'encarregaven de portar les
notícies des dels camps de batalla fins a
Roma i, així mateix, les portaven des de
Roma als cònsols i generals. Per tant,
podem dir que ja existia una xarxa de
comunicacions encara que fóra només a
nivell oficial.

Primers correus al País
Valencià

Al Regne de València, va ser Jaume I
qui va instaurar el correu, segons diuen
els documents escrits. L'any 1240, poc
després de la conquesta de València, el
rei conqueridor va enviar als nobles una
convocatòria per a la celebració de les
primeres Corts Valencianes. Aquestes
convocatòries van ser enviades per uns
missatgers nomenats troters (correus a
cavall) o correus.

És per això que considerem les per-
sones que van portar eixes missives com
els primers correus valencians. Temps a
venir, segons les necessitats de la coro-
na, van ser nomenats correus P. de Gui-
llem, Marquello, Remond i Guillem
Monzó, segons conten les fonts.

A partir d’aquests esdeveniments es
té prou informació tant de l'Hoste (de-
nominació donada al Correu Major en
les primeres èpoques dels correus) com
del Correu (persona que tenia per ofici
fer arribar la correspondència).

E

España dividida en todos sus Reinos i
Principados, donde se recogen con
exactitud y obervación todos los
caminos de postas de España, siguiendo
las memorias de los correos mayores de
Madrid.  Primer mapa postal que es co-
neix de la Península Ibèrica, de l'any
1721 manat fer pel Marqués de Grimal-
do quan era primer secretari de l'Estat i
del Despatx.



En alguns llocs els missatgers o cor-
reus estaven associats en una confraria
pròpia. En 1506 es va fundar a València
la Confraria Professional de la Mare de
Déu dels Àngels, amb seu a l’església
de Calatrava. A Barcelona, la confraria
dels correus es va fundar sota l'advoca-
ció de la Mare de Déu de la Guia que es
venerava des del segle XII.

El 20 de desembre de l'any 1517, a
Valladolid, l'emperador Carles I nome-
na la família Tassis com a Correus Ma-
jors de tot el seu imperi, així doncs, els
Tassis van quedar amos absoluts de tots
els correus.

Felip V va incorporar els correus a
l’estat. Va disposar que a partir del pri-
mer d’agost de 1716 s’administraren per
compte de la Hisenda Real totes les es-
tafetes i correus espanyols. A partir
d’aquest moment van començar a po-
sar-se a les cartes dels particulars mar-
ques amb el nom de la ciutat i la regió
on s’expedien. La marca més antiga que
es coneix al nostre país data de l’any
1729 i pertany a la ciutat de València.

El correu a Morella i
comarca

Les primeres notícies trobades que fan
referència del correu a Morella són de
1346. Pere IV el Cerimoniós va ser el
primer monarca que va establir normes
de protecció per als correus.

En 1346 el rei va manar fer una rela-
ció dels correus existents a la corona per
tal de subministrar-los roba adequada.
Pere de Torreblanca i Bernat de Mur,
correus morellans, aparéixen entre els
trenta-un noms que figuren a la llista.

Quan va morir Martí I l’Humà, el 31
de maig de 1410, la corona va quedar
sense successor. Es van despatxar car-
tes notificant la mort del rei i les circum-
stàncies en què quedava la corona.

A Morella es va enviar el correu  Joan
Tamarit amb la notícia. Com es pot veu-
re aquestes referències són de caràcter
oficial, en aquest cas al servici de la co-
rona. Ja es denomina correu i al mateix
temps ens il·lustra, un cop més, de la im-

portància de la vila de Morella dins del
Regne de València i del conjunt de la
monarquia.

Amb l'arribada dels Borbons el cor-
reu va passar a ser un servei estatal.
Mitjançant el decret del 6 d'agost de
1779 es va establir, de manera definiti-
va, la distribució postal d’Espanya, amb
trenta-dues demarcacions.

A València li va correspondre la de-
marcació número 19 on estava inclós el
territori corresponent a l'actual provín-
cia de Castelló. Això ens explicaria per
què les primeres Marques Postals de
Morella porten en el seu distintiu el nom
de VALÈNCIA.

El decret, que va entrar en vigor el
primer de setembre de 1779, va dividir
les administracions postals en: caixes
principals de correus (en el nostre cas
seria València) i Morella passaria a ser
estafeta del quinze per cent, que es de-
nominava així perquè el 15 % dels in-
gressos de l’estafeta constituïa l'import
destinat al sou dels empleats.

Mapa que va manar fer el Comte de Floridablanca (superintendent del Ram) l'any 1789/90 perquè servire de complement a les
noves ordenances postals. Es tracta de l'Atlas Geogràfico de Correos, Postas i Estafetas de la Península de España. Aquí figura
l'Administració Principal de València, d'on depenia Morella.



Primera marca postal
Mor ella 1784 -91

Mar ca prefilatèlica 1784/1791

Estampilla de Morella –VALENCIA– en color ne-
gre, carta circulada direcció Calaf, amb data de 25
d'agost de 1786, marca de porteig, 7 quartos amb plo-
ma i tinta d'escriure.

Porteig corresponent a una carta senzilla fins a 6
adarms de pes circulada fins la demarcació postal 5,
Catalunya.

El conjunt d'aquestes quatre cartes amb la marca
VALENCIA són de la primera marca filatèlica de Mo-
rella utilitzada entre 1784 i 1791.

Es tracta de quatre cartes comercials del mateix re-
mitent al mateix destinatari. Les poques cartes que he
pogut veure amb aquesta mnarca filatèlica són dels anys
1786, 1788, 1789 i 1790.

En totes elles el remitent és Ramon Pedrós i fan sem-
pre referència a un sol tema: la recollida i transport
dels delmes.

30 agost 1788

25 agost 1786

23 octubre 1789

17 setembre 1790



Segona marca postal
Mor ella 1791 - 1824

30 agost 1800

3 març 1804

20 abril 1802
Carta circulada de Morella, direcció Puimoisson (França).
Marca de porteig 12 amb ploma.

1801

13 abril 1806

6 febrer 1808. Carta circulada de Morella a Barcelona. Porta
marca de porteig B.7 de Barcelona, amb estampilla de color
negre, porteig de carta senzilla fins a 6 adarms de pes circula-
da cap a la demarcació postal 5, Catalunya. També, en negre,
té la marca d'arribada B.Fro 12 (12 de febrer).



7 octubre 1831

13 abril 1805
Quarta marca postal

Mor ella 1842

16 juny 1831. Carta de Morella a Vic, marca postal i marca de
porteig, 7 quartos, amb estampilla de color roig.

Tercera marca postal
Mor ella 1830 - 1835

Setembre de 1842

Amb un circular de 8 de maig de 1842 se substitueixen les
marques postals per timbre de dates conegut per datador Baeza
on apareix la data d'expedició de la carta, l'estafeta expenedo-
ra i la demarcació postal a la qual corresponia.

Morella, com corresponia a València, porta el corresponent
número 19.

Aquest mata-segell no va estar disponible al mateix temps
a totes les administracions, cosa que va fer que es posara en
funcionament de manera escalonada.

Es calcula que a Morella es va fer servir des de 1844, atés
que no es coneixen testimonis anteriors.

Mata-segell datador Baeza
Mor ella 1844 - 1854



15 octubre 1846. Carta de Morella a Albacete. matasegell tipus Baeza de color taronja. No porta marca de porteig. En aquesta
època ja estava en vigor la nova tarifa postal d'un quinzet de data 1 de setembre de 1845. Matasegell d'arribada tipus Baeza:
Albacete, 20 octubre 1846.

22 juliol de 1848. Carta de Morella a València, mataseglls
tipus Baeza, color vermell. Marca de portatge, 1 R. (1 quin-
zet), color roig, correponent a una carta senzilla, tarifa en vi-
gor des de l'1 de setembre de 1845.

Carta de Morella a Saragossa via Alcanyís. Marca: mata-
segells datador tipus Baeza, color taronja. Marca de porteig:
7 quartos amb estampilla, color taronja, corresponent a una
carta senzilla. 16 juliol 1845.



Mar ques prefilateliques de franquícia

Existeixen dues marques prefila-
tèliques de franquícia, que no tinc ni he
vist, però que estan catalogades. Les
marques de franquícia eren les marques
postals per al correu oficial i no paga-
ven portatge.

1833 1847


