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Resum
L’objectiu del present article no és més que rescatar de 
la memòria el destacat personatge morellà Antonio Co-
lomer Prades, que havia quedat pràcticament en l’oblit. 
Antonio Colomer, descendent de notable famílies more-
llanes, va ser elegit diputat a les Corts de Càdis i, més 
tard, va ser signant del Manifest del Perses. Els últims 
anys de la seua vida es decantà pels postulats carlins
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Abstract
The aim of this article is nothing more than to rescue 
from memory the prominent Morellan character Anto-
nio Colomer Prades, who had been practically forgot-
ten. Antonio Colomer, a descendant of notable Morellan 
families, was elected deputy to the Cortes de Cádiz and 
later signed the Persian Manifesto. In the last years of 
his life he opted for the Carlist postulates.

Keywords: Antonio Colomer Prades, Constitution 
1812, Manifesto of the Persians, Morella.

Introducció
Escrivia Segura Barreda, en iniciar el tom II de la seua Història de Morella, dedicat a 

presentar les biografies dels morellans més destacats de la nostra història, que “los pue-
blos recuerdan con orgullo los nombres de aquellos varones ilustres, que florecieron 
en pasados siglos y que vieron la luz primera en el mismo suelo”.1 Però el mateix autor 
continua dient: “muy poco sabíamos nosotros de algunos varones de grata memoria, 
cuyos nombres habían sonado en nuestros oídos, y en vano preguntábamos, porque la 
memoria de sus hechos había desaparecido”.2 Davant d’aquesta mateixa situació ens 
hem trobat a l’hora d’aprofundir en el personatge que ara ens ocupa, Antonio Colomer 
Prades. Són escasses les notícies que trobem d’ell en les obres de referència d’Oliet 
Palos, Segura Barreda i Ortí Miralles. Tal vegada, des de l’òptica dels seus coetanis, 
els fets en els quals va prendre part Antonio Colomer Prades no tenien la importància 
que els han donat la perspectiva històrica i el pas dels anys.

L’objectiu del present article no és més que rescatar de la memòria a aquest destacat 
personatge de la nostra història, que havia romàs pràcticament en l’oblit. La digitalit-
zació d’alguns arxius d’àmbit nacional, que no estarien en cas contrari al nostre abast, 
ens ha permés accedir a una quantitat de documentació prou àmplia per a repassar la 
biografia d’Antonio Colomer Prades.

1.- SEGURA BARREDA, J. Morella y sus aldeas, geofrafía, estadística, historia, tradiciones, costumbres, indus-
tria, varones ilustres, etc. de esta antigua población y de las que fueron sus aldeas. Tom II, Imprempta de F. Javier 
Soto, Morella, 1868, pàg. 5.
2.- SEGURA BARREDA, J., op. cit., pàg. 6
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Les famílies Colomer i Prades
Abans d’aprofundir en la vida d’Antonio Colomer Prades, hem cregut pertinent pre-

sentar la seua genealogia i destacar la figura d’alguns dels seus antecessors, la qual 
cosa ens ajuda a contextualitzar i entendre els fets i el caràcter d’aquest.

Els cognoms Colomer i Prades segueixen molt presents en la memòria de Morella, 
especialment pel que fa a Francisco Javier Colomer Prades, germà d’Antonio. Aquest i 
la seua esposa Agustina Zurita Borrás van llegar tot el seu patrimoni per a la construc-
ció del col·legi que va prendre el seu nom com més endavant repassarem. Però val la 
pena també recordar altres membres de la família.

En la imatge que acompanya es pot veure l’arbre genealògic.

Antonio Colomer Zaragozá
Pare d’Antonio Colomer Prades, naix el 14 de març de 1732 a Castellfort, segons 

llegim en la seua partida de baptisme,3 d’on procedeix la família Colomer. Va ser re-
gidor de Morella en condició de ciutadà; i més tard, en condició de noble, després de 
concedir-li el rei Carles IV en el 1798 les cartes executòries de noblesa.4 Una mica 
abans, en el 1791, va ser nomenat agutzil major del Sant Tribunal de la Inquisició de 
la ciutat i bisbat de Tortosa.5 A més, comptava amb un important patrimoni heretat 
dels seus pares que aniria ampliant; és “un ejemplo paradigmático de la evolución de 
numerosos miembros de la clase feudal valenciana”.6 L’any 1774 contrau matrimoni 
amb María Francisca Prades Jovaní a Morella,7 matrimoni del qual naixeran els seus 
sis fills. Desconeixem la data de la seua defunció, però sí hem pogut llegir el seu testa-
ment, atorgat en el 1811 davant el notari Basilio Galindo a Vilafamés, on residia “por 
haberse fugado de Morella por ocuparla los Franceses”,8 deixava per hereus els seus 
fills Antonio, Juan Bautista, Francisco Javier, Josefa i Ramona. En el mateix document 
afirma estar “en cama y gravemente enfermo”, pel que podem pensar que moriria al 
poc de temps, encara que alguns autors citen notícies d’aquest fins a 1825, probable-
ment per confondre’l amb el seu fill.

María Francisca Prades Jovaní
Mare d’Antonio Colomer, naix el 1739 a Morella,9 filla de José Prades i Peñarro-

ja i Josefa María Jovaní i Girona. Els cognoms d’aquestes famílies també resulten 

3.- Archivo Histórico Nacional (AHN): Secretaría de las Órdenes Civiles, Orden de Carlos III, expediente 2127. 
Expediente de pruebas del caballero de la orden de Carlos III , Antonio Colomer y de Prades Zaragoza y Jovany, 
natural de Morella; caballero supernumerario, 1832. Pàg. 40.
4.- Ibídem.
5.- Ibídem.
6.- SANZ ROZALÉN, V. Estrategias de privatización del comunal. Los usos del poder local en el tránsito a la so-
ciedad contemporánea en Comunalismo y políticas agrarias en la España contemporánea, ed. Universitat Jaume 
I, Castelló, 2000, pàg. 144.
7.- AHN, op. cit., pàg 144.
8.- Arxiu Històric Provincial de Castelló (AHPC): Notari: Basilio Galindo, 1811, Vilafamés, pàg. 34, Caixa 502, 
núm. protocol 323.
9.- Ibídem 3, pàg. 41.
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coneguts pel seu poder polític i patrimonial a Morella; cal ressaltar el protagonisme 
municipal de la família Prades:10 “tres miembros de una misma familia, Tomás Prades, 
José Prades y Tomás Agustín Prades -padre, hijo y nieto-, todos ellos abogados, se 
sucedieron en el ayuntamiento de la villa desempeñando el cargo de regidor”;11 el pri-
mer d’ells, fins i tot, va ocupar el càrrec de jurat en cap. En contraure matrimoni amb 
Antonio Colomer Zaragozà, el patrimoni familiar va sumar noves incorporacions pels 
béns dotals i hereditaris aportats per tots dos,12 al qual cal afegir les adquisicions que 
posteriorment van realitzar, comptant així amb propietats a Morella, Ares, Castellfort, 
La Todolella, Herbers, Vallibona, Xiva, Sorita, Anglesola, Cantavella, Albocàsser, Cu-
lla, Vilafamés, Benlloch, Torreblanca, Cabanes, Nules, o Canet lo Roig.

Cal destacar també la figura dels dos germans d’Antonio, Juan Bautista Colomer 
Prades (1776-1842) i Francisco Javier Colomer Prades (1782-1854).

Juan Bautista Colomer Prades
Va nàixer a Morella el 1776,13 i es va doctorar en filosofia i teologia. En el 1792 ocu-

pa un benefici en l’Arxiprestal de Morella, poc més tard és nomenat secretari del Bisbe 
de Guadix, i en el 1824, Prior Mayor del Cabildo de Tortosa.14 En el 1822, durant el 
trienni liberal, ha d’abandonar els seus càrrecs juntament amb altres clergues, acusats 
de formar part de la junta absolutista de Tortosa; el jutge Basilio García va ordenar la 
seua detenció, posada a la presó i embargament.15 En decaure el govern liberal, torna a 
la Catedral de Tortosa, i en el 1829 el trobem ocupant el lloc de col·lector d’anualitats 
i vacants i subcolector d’espolis.16 L’any 1832 abandona el càrrec de Prior Mayor que 
ocupava a Tortosa i fou substituït per Andrés Garfias Laplana;17 i el Rei el nomena per 
a ocupar “una canonjía de la santa iglesia metropolitana de Valencia, vacante por el 
fallecimiento de D. Miguel Zafra y Bermúdez”.18 Va morir a València el dia 7 de Gener 
de 1842, amb 65 anys d’edat.19

10.- La casa de la família Prades està situada als Cinc Cantons, a la cantonada entre el carrer de Segura 
Barreda i la costa de Prades, que rep el nom d’aquesta família.
11.- IRLES VICENTE, Mª del C. Los regidores valencianos. Perfil sociológico de una élite de poder, ed. Univer-
sitat d’Alacant, Alacant, 1991, pàg. 200.
12.- IRLES VICENTE, Mª del C. Los municipios del realengo valenciano durante el siglo XVIII (1707-1808): las 
sedes corregimentales, Tesi doctoral, Universitat d’Alacant, 1994, pàg. 761.
13.- AHN: Secretaría de las Órdenes Civiles, Orden de Carlos III, expediente 2163. Expediente de pruebas del ca-
ballero de la orden de Carlos III , Antonio Colomer y de Prades Zaragoza y Jovany, natural de Morella; canónigo 
de Valencia; caballero supernumerario, 1833. Pàg. 40.
14.- SEGURA BARREDA, J., op. cit., pàg. 192.

15.- VINAIXA MIRÓ, J.R. El trienni constitucional al partit de Tortosa (1820-1823). Aproximació 
Histórica. Ed. Cossetània, Valls, 2003, pàg. 170.
16.- SÁNCHEZ DE HAEDO, J. Guía del estado eclesiástico seglar y regular de España en particular y de toda la 
Iglesia Católica en general, para el año de 1829, Madrid, Ed.: Sancha, 1829, pàg. 329.
17.- Gaceta de Madrid, núm. 100, 21 de agosto de 1832.
18.- Gaceta de Madrid, núm 54, 5 de mayo de 1832.
19.- Arxiu particular Julián Ripollés (APJR): Expediente posesorio de varias fincas y derechos de D. Francisco 
Javier Colomer. Certificat del llibre de defuncions de l’Església Metropilitana i Parroquial de Sant Pere de València, 
1876.
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Francisco Javier Colomer Prades
Va ser l’últim dels germans a morir, per la qual cosa, en morir tots els seus germans 

sense descendència, va acumular un amplíssim patrimoni juntament amb la seua es-
posa Agustina Zurita. Advocat de professió, va dedicar la major part dels seus anys 
a la gestió del patrimoni familiar, i fou també regidor de Morella entre 1811 i 1814. 
El 13 de juliol de 1854 el matrimoni atorga un primer testament a Vilafamés, davant 
Manuel Rebullida, en el qual declaren que cap dels dos “tiene herederos forzosos, 
ni ascendientes, ni descendientes, y por consiguiente pueden disponer libremente de 
sus bienes”;20 però en aquest testament no s’especifica la destinació última del patri-
moni familiar, diu que “se expresará en la nota separada escrita de mano ajena pero 
firmada”.21 És en el segon testament, atorgat el 10 de setembre de 1856 per Agustina 
Zurita davant el notari de Morella, Vicente Martí,22 quan llega quasi tot el patrimoni 
acumulat per a la construcció del col·legi que seria regentat primer pels pares jesuïtes 
i més tard pels escolapis.

En definitiva, Antonio Colomer Prades descendia de dues notables famílies more-
llanes que durant els segles XVII i XVIII van posseir un més que considerable poder 
polític, religiós i patrimonial, situació que sens dubte va marcar la seua vida i el seu 
posicionament polític en els anys que ara ens ocupen.

Antonio Colomer Prades
Naix el 9 de febrer de 1771 a Morella, i és batejat l’endemà per l’arxipreste Joaquín 

Berge. Foren els seus padrins Tomás i Inés Prades.23 Coneixem poc dels seus primers 
anys de vida, sabem que va cursar estudis en Dret, sent la seua professió la d’advocat. 
La primera referència que trobem sobre ell és en la creació dels Batallons de Milícies 
en el 1809 a Morella, amb motiu de l’inici de la guerra contra els francesos. Es crea 
un primer batalló amb “320 milicianos armados con escopetas, incluidos 80 de caba-
llería; el mando lo ostentaba el gobernador, pero, dada su delicada salud, delegó en 
José Lafiguera, Bernardo Abad, Julián Piquer, Gaspar Zurita, Luís Borrás y Antonio 
Colomer”.24 Si atenem als cognoms de tots ells, ens adonem que pertanyen a les fa-
mílies més poderoses del moment a Morella, fins i tot molts d’ells estan emparentats.

La següent notícia sobre Antonio Colomer Prades la trobem el 1813, encara en plena 
Guerra de la Independència, quan concorre a les eleccions nacionals a les Corts. L’any 
anterior s’havia aprovat la Constitució de Cadis, la Pepa, i després d’això s’obri el 
període electoral per elegir els nous diputats a Corts. El procediment electoral utilitzat 
era indirecte i amb un sufragi molt censatari, es tractava d’un “complejo sistema elec-
toral que constaba de cuatro fases consistentes en la elección de compromisarios de 

20.- AHPC: Notari: Manuel Rebullida, 13 juliolde 1854, Vilafamés, pàg.139, Caixa 388, núm. protocol 757.
21.- AHPC: Notari: Manuel Rebullida, 13 juliolde 1854, Vilafamés, pàg.139, Caixa 388, núm. protocol 757.
22.- ARXIU DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA (APEPC): Testamento Colomer-Zurita (1874). Sig. 07.09-Mo-
rella, caixa 1, núm 1, pàg.12; citat a GARCIA MONFORT, M. Historia de la educación en Morella (1877-1972). 
UNED, 2016. Director: Dr. Olegario Negrín Fajardo, pàg. 500. 
23.- Ibídem 3, pàg. 40.
24.- PARDO CAMACHO, R. La Guerra de la Independencia en la Provincia de Castellón 1809, Aula Militar 
Bermúdez de Castro, Castellón, 2009, pàg.8
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parroquia, de partido y de provincia; los electores compromisarios de cada provincia, 
reunidos en la capital de la misma, elegían finalmente a los diputados provinciales a 
Cortes”.25 A aquest complex i llarg sistema d’elecció, cal sumar-li les dificultats que 
suposava obrir un procés electoral en període de guerra, tenint en compte, a més, que 
en moltes ciutats no havia sigut proclamada la Constitució, com succeeix a Morella, 
on no es proclamarà fins a març de 1814, una vegada la ciutat ha sigut alliberada dels 
francesos.26

Finalment es duen a terme les eleccions; comptant la província de València amb 36 
electors de partit, dels quals només dos corresponien al partit de Morella; dels 36 elec-
tors, Antonio Colomer va obtindre 32 vots, per la qual cosa va ser elegit diputat.27 Al 
costat d’ell, és triat també un altre morellà de notable família, Julián Piquer. En aquest 
punt cal advertir, malgrat el que en alguna ocasió se’ls ha atribuït, que tant Antonio 
Colomer com Julián Piquer, no van participar ni en el procés constituent ni en la redac-
ció de la Constitució de 1812, ja que van ser elegits diputats el 1813. No obstant això, 
les Corts van seguir establides a Cadis pel context bèl·lic, per aquest motiu, es coneix 
també a aquests diputats com a “diputados de Cádiz”.

Després de la seua elecció, Antonio Colomer comença el seu mandat com a dipu-
tat, de la qual hem trobat algunes referències. Així, atesos els Diaris de Sessions de 
les Corts, sabem que el 9 d’octubre de 1813 les Corts aproven els seus poders com a 
diputat,28 i que el 15 de gener de 1814 jura el seu càrrec.29 Però aquesta primera legisla-
tura va durar poc temps, va acabar a principis de 1814, i s’obrí una nova el 25 de febrer, 
que tan sols duraria fins al 10 de maig.30 Durant aquesta segona legislatura, sabem que 
l’1 de març de 1814 és nomenat membre de la “Comisión de Cuentas y Asuntos Rela-
tivos a las Diputaciones Provinciales”,31 i que el 14 de març del mateix any és triat per 
sorteig per a formar part dels jutges i fiscals que componen les dues sales del Tribunal 
de les Corts.32

Com hem vist, el temps de funcionament de les Corts sent Antonio Colomer diputat 
va ser molt curt, menys d’un any, ja que al maig de 1814 es van dissoldre definitiva-
ment. En els Diaris de Sessions no hem trobat cap altra referència sobre ell més enllà 
de les citades, per la qual cosa podem pensar que la seua activitat parlamentària va 
ser escassa. Per aquest motiu, a més, no hem pogut aprofundir en les seues postures 
polítiques en aquell moment.

25.- MERINO, W. La elección de los Diputados de León para las Cortes de Cádiz: 1810, en “Tierras de León. 
Revista de la Diputación Provincial”, núm. 71, 1988. pp. 73-96.
26.- ORTÍ MIRALLES, F. Historia de Morella, Segunda Parte del tomo III, Ediciones Ortí, Benimodo, 1958. pàg. 
792.

27.- PÉREZ JUAN J.A. Un proceso electoral en plena guerra de la Independencia, en “La Guerra de la Indepen-
dencia Española: una visión militar”, Actas del VI Congreso de Historia Militar”, de. Ministerio de Defensa, 2008, 
pàgs. 203-2010.
28.- Cortes. Diario de las Sesiones de la legislatura ordinaria de 1813. (Madrid, 1876). Pàg. 101.
29.- Cortes. Diario de las Sesiones de la legislatura ordinaria de 1813. (Madrid, 1876). Pàg. 117.
30.- SUÁREZ, F. Las Cortes de Càdiz, Ed Rialp, Madrid, 2002, pàg. 147
31.- Cortes. Diario de las Sesiones de la legislatura ordinaria de 1813-1814. Pàg. 7 
32.- Cortes. Diario de las Sesiones de la legislatura ordinaria de 1813-1814. Pàg. 113
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No obstant això, Antonio Colomer sí que va tindre un paper protagonista i va mos-
trar el seu posicionament polític en la dissolució de les Corts de Cadis. Prèviament a 
aquesta dissolució, el 12 d’abril de 1814, 69 diputats van subscriure el document que 
avui coneixem com El Manifiesto de los Persas,33 que va resultar crucial per al canvi 
polític que es va produir en la política espanyola. Tal com demanava el manifest, va 
tornar Ferran VII al tron, es va abolir la Constitució de 1812 i es va restituir el sistema 
de l’Antic Règim. Entre els 69 diputats signants, trobem Antonio Colomer.34 Amb 
aquesta signatura fa evident el seu posicionament polític, sent un partidari clar del rea-
lisme i l’absolutisme preconstitucional. No és d’estranyar aquest posicionament, ja que 
les oligarquies locals que havien consolidat el seu poder durant el segle XVIII, com és 

el cas dels Colomer Prades, es van decantar de forma ge-
neralitzada per fer front a les postures liberals,35 amb les 
quals no veien oportunitats per a mantindre el seu poder.

Segura Barreda ja havia comentat que Antonio Colo-
mer estava entre els signants del Manifest dels Perses, i 
d’aquest va dir, que “representó los sentimientos de su 
patria”.36 Alguns autors han posat en dubte aquesta afir-
mació, tot i negant que Morella es decantara clarament 
per la volta a l’absolutisme. És difícil pensar que no hi 
haguera postures oposades, encara que sí que és cert 
que la major part dels autors es posicionen en la línia de 
Segura Barreda. Servisca, com a exemple, aquesta cita 
de l’obra inèdita escrita en vers el 1817 pel comerciant 
José Ripollés Prades (1772-1853), socialment molt 
allunyat de Segura Barreda, però que d’alguna o una 
altra manera, mostra el seu favor a Ferran VII:

“Amigo a rogar a Dios […]
también porque este tranquila
la España y al rey Fernando

le de el Señor larga vida
para mandar sus estados
y aga que nosotros dos

nunca mas guerra veamos”.37

33.- El títol original del manifest, que dona compte del contingut és “Representación y manifiesto que 
algunos diputados a las Cortes Ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid, 
para que la Magestad del Señor D. Fernando el VII a la entrada en España de vuelta de su cautividad, 
se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creían oportuno; 
todo fue presentado á S. M. en Valencia por uno de dichos diputados, y se imprime en cumplimiento 
de real orden”.
34.- Representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes Ordinarias firmaron en los mayores apuros 
de su opresión en Madrid. Imprenta de Collado, Madrid, 1820
35.- SAUCH CRUZ, N. L’entramat social del primer Carlisme a les Terres de l’Ebre i al Maestrat, Recerques 51, 
2005, pp. 93-113, pàg. 96. 
36.- SEGURA BARREDA, J. Morella y sus aldeas, tom IV, ed. Ajuntament de Morella y AMYC, 1991, pàg. 22.
37.- RIPOLLÉS PRADES, J. Llibre sobre la Guerra del Francés (en vers). Es de casa Ripollés, Sol de Vila, More-
lla, inèdit, 1817. Còpia facilitada per Julià Pastor, l’original es conserva a l’Arxiu Municipal de Morella. 

Manifiesto de los Persas
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Tornant a la biografia que ens ocupa, hem de ressenyar que, a partir d’aquest mo-
ment, la situació i l’esdevenir polític d’Antonio Colomer dependran dels vaivens po-
lítics que pateix Espanya. D’aquesta manera, en el 1816, regnant Ferran VII, i resta-
blit l’Antic Règim, Antonio Colomer és nomenat Cavaller Supernumerari del Real i 
Distingit Orde Espanyol de Carles III, “orden creada para recompensar a servidores 
del Estado, con un papel importante, a los de la propia casa real”.38 Aquesta mateixa 
distinció s’entregarà al seu germà Juan Bautista l’any 1832.

Com a curiositat, apuntar que sabem que el 24 de Gener de 1817, un grup de des-
tacats morellans, format pel brigadier Sr. Rafael Pascual, el conseller en el suprem de 
la Guerra Sr. Luís Beltrán, el guàrdia del Rei Sr. Juan Cardona i Antonio Colomer es 
presenten davant Ferran VII per a felicitar-lo pel matrimoni amb la seua segona dona 
María Isabel de Braganza.39

Ja en el 1820, després de l’aixecament de Rafael de Riego i la instauració del trienni 
liberal, Antonio Colomer, al costat de la resta d’absolutistes signants del Manifiesto 
de los Persas, pateixen la persecució i càstig per part del govern liberal. Les Corts “en 
Decreto de 26 d’octubre de 1820 acordado tras importante debate, liberó a dichos di-
putados de la formación de causa (aunque mandó detenerlos), però con la condición de 
que perdieran todos los empleos, honores, condecoraciones; y se declara expresamente 
que han perdido la confianza de la nación”.40 Les Corts creen una comissió especial 
per a seguir “l’assumpte” dels exdiputats que van signar el Manifiesto de los Persas. 
En ella, el cap polític de la província de València, donant compte dels quatre diputats 
valencians signants del manifest exposa que “don Ramón Cubells falleció en esta corte 
en 6 de junio de 1817, don Antonio Colomer y don Joaquín Moliner habían sido tras-
ladados a los conventos de agustinos y franciscos de la villa de Morella, y don José 
Miralles, vecino de Orihuela, no había podido serlo al de dominicos, que se le designó, 
por estar enfermo”.41

L’any 1823 acaba el trienni liberal, i és restituït Ferran VII, iniciant el període co-
negut com la Dècada Ominosa (1823-1833). No sabem amb exactitud quan abandona 
Antonio Colomer el convent al qual havia sigut reclòs, però, el 9 de maig de 1823, el 
rei concedeix als 69 diputats signants una creu distintiva, i anul·la els acords de les 
Corts de 1820 pels quals perdien els seus honors, ocupacions i sous.42

Un any després, el 1824, trobem  Antonio Colomer residint a Vilafamés, on també 
es trobava el seu germà Francisco Javier i on la família aglutinava un considerable 
patrimoni. Així, en el protocol notarial atorgat davant Basilio Galindo el 21 d’octubre 
de 1824, Antonio Colomer apareix com a “heredero de los bienes de la difunta Doña 
Miguela Pastor”.43

Miguela Pastor Prades, ascendent familiar d’Antonio Colomer, havia mort el 30 de 

38.- MOLAS I RIBALTA, P. Caballeros valencianos en la orden de Carlos III, en “Estudis: revista de historia 
moderna”, núm. 25, 1999, pàg. 231.
39.- Gaceta de Madrid, núm. 20, 15 de febrero de 1817, pp. 193-195.
40.- CARRO MARTÍNEZ, A. La inmunidad parlamentaria, en “Revista de Derecho Político”, 1981, pàg. 178.
41.- Diario de las Cortes, sesión 28 de agosto de 1820. Madrid, 1820.
42.- Circulares de la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias, Madrid, Imprenta Real, mayo 1823, pàg. 32 
43.- AHPC. Notari: Basilio Galindo, Redención de censo Manuel Crisanto y Francisca Suller a Don Anntonio 
Colomer, 21 d’octubre de 1824, núm. protocol 270, pàg. 88, caixa 104
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març de 1781 a Vilafamés, deixant com a hereva a María Francisca Prades Jovaní, 
mare d’Antonio. Alhora, establia un vincle a les seues quantioses propietats, indicant 
que en cas que María Francisca no tinguera descendència masculina, la meitat de les 
seues propietats havien de destinar-se a obres pies i reformes a l’església parroquial de 
Vilafamés. Tant Antonio com Francisco Javier van gaudir dels béns d’aquesta herèn-
cia, fins que van morir els dos sense descendència, moment en el qual Agustina Zurita, 
esposa del segon, comunica les últimes voluntats de Miguela als seus marmessors.44

En el 1827, trobem una altra curiosa notícia sobre Antonio Colomer. En aquell mo-
ment, es troben l’Ajuntament i el Clergat de Morella immiscits en la tasca d’aconseguir 
una nova custòdia per a l’Arxiprestal de Santa María la Major, la qual cosa reque-
ria aconseguir una suma important de diners. El 22 de febrer de 1827 es reunei-
xen l’Ajuntament, el Clergat i algunes persones particulars de Morella per a tractar 
l’assumpte, i acorden, entre altres coses, vendre “en los términos que parezca pueda 
sacarse más valor de ella” una valuosa joia feta per un devot per a la Verge de Valliva-
na, “dando comisión en forma para la venta de dicha alhaja al Sr. D. Antonio Colomer, 
Natural de esta Villa, residente en la Corte, de cuyo Caballero tienen todos los Señores 
concurrentes cabal confianza”.45

La següent referència, la trobem ja en el 1835, en un rebut signat a València per 
Pasqual Andreu, en el qual es pot llegir, entre altres anotacions,

Y á mas he recibido del mismo Dn. Franco Colomer cuatro mil seiscientos veinte 
y dos reales vellon, los mismos que yo entregué a la Justicia de Villafamés por 
cuenta del nominado Dn. Franco. para acabar de completar la multa de mil duros 
que le impuso, juntamente con su hermano Dn. Antonio, el Sr. Gob. Militar de 
Castellón de la Plana Dn. Melchor del Castaño por haber entrado en Villafamés la 
partida del titulado el Serrador.46

Aquesta referència ens indica clarament el posicionament que van prendre tots dos 
germans en el conflicte entre isabelins i carlistes, decantant-se pels segons.47 Una altra 
pista sobre el posicionament carlista dels mateixos, la trobem en el ja citat testament 
de Francisco Javier Colomer i Agustina Zurita, en el qual nomenen marmessor testa-
mentari, entre altres, al canonge doctoral de Tortosa, Ramón Manero Meseguer (1804-
1876), natural d’Herbers, qui va ser un destacat defensor dels postulats carlistes, la 
qual cosa li va costar l’exili entre 1840 i 1849.

No resulta d’estranyar que tots dos germans es decantaren pel bàndol carlista, ja que 
trobem moltes famílies de tradició conservadora que van potenciar el projecte contra-
revolucionari, primer amb el realisme, i després amb el carlisme.48 Van ser aquestes 
famílies de burgesos enriquides en el segle XVIII les que, unides als llauradors i arte-

44.- OLUCHA MONTINS, F. y ALLEPUZ .MARZÀ, X. Quatre-cents anys de l’església parroquial de Vilafamés, 
ed. Diputació de Castelló, Col·leciió Universitària, 2012, pàg. 91.
45.- Acta de la reunió de l’Ajuntament, Clergat i perones particulars de Morella per tractar de l’assumpte de la 
nova custòia de l’Arxiprestal de Santa María la Major. Morella 22 de febrer de 1827, transcrita en ALANYÀ I 
ROIG, J. El Corpus Christi i les custòdies de Morella, 1358-2008, ed Ajuntament de Morella y AMIC, Morella, 
2008, pàgs. 99-101.
46.- AHEM: Colomer-Zurita, 6x2, 1835, F. IV.
47.- El Serrador va ser un dels principals guerrillers carlins de la província.
48.- SAUCH CRUZ, N. L’entramat social del primer carlisme a les Terres de l’Ebre i al Maestrat en “Recerques 
51”, 2005, pàg. 93113, pàg. 96.
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sans més desfavorits, van nodrir les files del carlisme.49 Vegeu en el cas de Morella, no 
sols la família Colomer Prades, sinó els Zurita, Ram de Viu, La Figuera, Borrás, etc.

Ja al final de la seua vida, sabem que Antonio Colomer va testar davant el notari 
de les Useres, Vicente Roca. Molt al nostre pesar, no hem trobat aquest testament; ja 
que havia de trobar-se en l’arxiu notarial de les Useres, destruït durant la guerra civil 
espanyola (1936-1939).

Finalment, Antonio Colomer Prades va morir a Vilafamés, com consta en el Registre 
Civil d’aquesta població de la manera següent:

Villafamés a cuatro de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y cinco. Hoy ha 
.-muerto Don Antonio Colomer, natural de Morella, provincia de Castellón, de 
edad de setenta y cinco años, su estado soltero del estado noble, de profesión 
Doctor en leyes, Su enfermedad pulmonia. Testamento hizo ante D. Vicente Roca, 
Escribano de Useras. Vivia en la plaza Se ha enterrado en el cementerio gene-
ral. Padres: D. Antonio Colomer, de Morella. Su profesión Abogado. Dª Mariana 
Francisca Prades y Jovaní.50

Per acabar, transcrivim aquestes sentides paraules que Francisco Javier Colomer va 
escriure als pocs dies de morir son germà, són part d’una carta conservada en l’ AHEM 
dirigida a Ramón Marqués, persona que ens resulta desconeguda:

Participo a V. con el mas vivo dolor de mi corazón el fallecimiento de mi aprecia-
ble hermano ocurrido la tarde del 4 de este mes; muerte mucho mas sensible para 
mi qe. las otras dos, por haberme arrebatado al único qe. me quedaba y suplia en 
mucha parte la falta de los demás. Pues el Sor ha tenido abien llevárselo para si 
porqe. estaba escrito ab eterno en el libro de los finados, del año 45, cúmplase pues 
su SSma voluntad y no la mia. […] Hasta el punto de espirar tubo un conocimiento 
tan cabal como qe. pocos minutos antes dijo en voz clara in manus tuas Domine 
comendo Spiritum meum y terminó su vida rezando la letanía mayor […].51 

49.- SANZ ROZALÉN, V. Los condicionantes sociales del carlismo. El caso valenciano, en “Millars: Espai i 
història”, núm. 23, 2000, pàgs. 99-114, pàg. 107. 
50.- Arxiu Històric de Vilafamés: Registre Civil de Vilafamés - Registro Civil de Muertos de la Vlla de Villafamés, 
1-1-1841 a 29-12-1845. f. 175. Nota facilitada per Xavier Allepuz Marzà.
51.- AHEM: Família Zurita, 8/12/1845, documentos sueltos no catalogados.
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