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Resum
En aquest article, pretenem estudiar l’actiu mercat 
d’animals de treball que existeix a Vilafranca durant la 
Baixa Edat Mitjana. El bestiar domèstic esdevé un ele-
ment essencial per al treball de la terra i el transport, de 
manera que la reproducció de les explotacions agràries 
depèn, en bona mesura, de la possessió d’aquest ramat. 
En conseqüència, s’articula una intensa circulació de ca-
valleries que implica a quasi tots els veïns del lloc i també 
a molts altres forasters que s’hi apleguen per intercanviar 
tota mena de productes. La nostra intenció és analitzar el 
funcionament d’aquest dinàmic sector de l’economia lo-
cal i escrutar les estratègies que posen en marxa un reduït 
grup de vilafranquins, que s’especialitzen en la cria i la 
comercialització dels animals de treball.

Paraules clau: Història rural, Ramaderia, Vilafranca, 
Els Ports, Edat Mitjana

Abstract
In this article, we aim to study the active market for 
working animals that existed in Vilafranca during the 
Late Middle Ages. Domestic livestock becomes an es-
sential element for working the land and transport, so 
the reproduction of farms depends, to a large extent, 
on the possession of this herd. As a result, there is an 
intense circulation of cavalry that involves almost all 
the residents of the place and also many other outsiders 
who gather there to exchange all kinds of products. Our 
intention is to analyze the functioning of this dynamic 
sector of the local economy and scrutinize the strate-
gies implemented by a small group of people from Vila-
franca, who specialize in the breeding and marketing of 
working animals.

Keywords: Rural history, Livestock, Vilafranca, Els 
Ports, Middle Ages

Introducció
La cultura popular reconeix Vilafranca com un poble de tractants de ramat. Aquesta 

tradició es llaura entre els segles XIX i XX, quan l’intercanvi de cavalleries esdevé 
un dels trets distintius dels seus habitants (Monferrer, 1978: 123-124). Necessaris per 
al treball de la terra i el transport de persones i mercaderies, matxos, muls, ases, so-
meres i rossins esdevenen essencials en tot el ventall de tasques agropecuàries que 
caracteritzen la vida rural de la comarca dels Ports i, amb l’encert de saber aprofitar les 
oportunitats que ofereix el mercat local, els vilafranquins es converteixen en uns au-
tèntics especialistes en la comercialització de tot tipus de bèsties. Així, durant dècades, 
s’escampen per la comarca per a tancar els seus negocis i al poble també s’apleguen 
llauradors de llocs pròxims i altres de més llunyans que hi acudeixen per obtenir els 
animals necessaris en la quotidianitat del món rural.

L’imaginari col·lectiu adjudica tota aquest paradigma i aquesta dedicació preferent 
als tractes amb el ramat al temps més recent, encara que articulat sobre un estil de vida 
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en vies de desaparició. Tanmateix, un simple escorcoll en la documentació històrica 
permet retrocedir aquesta caracterització uns quants segles enrere. De fet, Vilafranca 
també és coneguda per l’intens tràfec de cavalleries a la fi de l’Edat Mitjana, quan el 
poble esdevé un petit centre de mercat des d’on es redistribueixen per l’espai comarcal 
productes agraris, diners, llana i animals de treball. Com ocorre en les últimes dues 
centúries, aquest últim sector esdevé un dels àmbits més dinàmics de l’economia local 
en època medieval.

Imprescindible en les tasques agrícoles, la productivitat i la rendibilitat de la terra 
es troba en estreta relació amb l’equilibri establert entre el ramat i les explotacions 
domèstiques. Posseir un parell de bous, un mul o un rossí suposa poder fer una bona 
llaurada i, per tant, tenir una millor collita, a més de disposar d’un mitjà de càrrega i de 
transport per moure’s a través de les escarpades sendes que articulen la comarca. Per 
últim, cal no oblidar el tràfec de la llana que ix de Vilafranca en direcció a Morella, 
Sant Mateu i Peníscola, una matèria primera que està destinada a satisfer les demandes 
del comerç internacional i que viatja per les muntanyes dels Ports en unes caravanes 
compostes per desenes de bèsties que s’enfilen per tots els racons de la regió (Royo: 
2010a: 25-56).

Aquesta necessitat d’animals de tir i llaurada genera un actiu mercat de compra-
vendes i d’intercanvis de bestiar domèstic que implica quasi tots els membres de la 
comunitat i que serveix perquè uns pocs controlen la mobilitat de les bèsties en un 
àmbit estrictament comarcal. En efecte, a Vilafranca hi ha un reduït grup de veïns que 
s’especialitzen en el mercat d’animals domèstics i esdevenen autèntics professionals 
que, en certa mesura, monopolitzen aquest sector del mercat local. Amb la seua activi-
tat, nodreixen les necessitats bàsiques dels seus veïns i també de molts altres forasters 
que acudeixen al poble per obtenir les seues cavalleries. Ara bé, la seua oferta s’ha 
d’adaptar a la força a les característiques de la demanda, protagonitzada majoritària-
ment pels estrats mitjans i humils del camperolat.1

És possible conèixer totes aquestes qüestions gràcies a la conservació d’una magní-
fica sèrie de protocols a l’Arxiu Històric Notarial de Morella. En el nostre cas, l’anàlisi 
s’ha centrat en els llibres del notari vilafranquí Antoni Esquerdo, concretament entre 
1393 i 1410.2 Durant aquestes dues dècades, hi ha un intens moviment de compra-
vendes i lloguers d’animals de treball que permet esbrinar el funcionament d’aquest 
sector de l’economia local, els seus protagonistes i les estratègies que posen en marxa 
a l’hora d’accedir-hi, segons els seus interessos, les seues necessitats i les seues pos-
sibilitats. Abans, però, d’escrutar les característiques d’aquest mercat, cal presentar la 
comunitat rural a la fi de l’Edat Mitjana.3

1.- La caracterització de les explotacions agràries valencianes, el seu funcionamenti la seva introducció en els dife-
rents sectors del mercat, en Viciano (2012)
2.- La primera data de l’estudi la marca l’any de la instal·lació d’aquest professional del dret al lloc, mentre que 
la segona està determinada pel començament de l’Interregne, un període d’inestabilitat política al llarg de la qual 
es desencadena una guerra civil a la comarca dels Ports amb greus conseqüències per a tots els seus habitants 
(Miralles, 1971: 77-86). Al conflicte bèl·lic s’afegeix la reproducció d’epidèmies de pesta i caresties i el progres-
siu abandonament dels negocis per part de les companyies italianes instal·lades a la comarca, una conjunció de 
factors que introdueix importants canvis en l’economia local (Royo, 2018: 290-301).
3.- La síntesi que segueix es pot completar a Royo (2016: 155-174).
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Vilafranca al tombant dels segles XIV i XV
Entre 1393 i 1410, Vilafranca és una comunitat rural formada per uns 130 focs, amb 

una població que segurament oscil·la entre els 450 i els 650 habitants.4 Se situa, a més, 
al mig d’una xarxa de petits centres rurals amb un demografia força semblant, loca-
litzats en un radi inferior als 30 km de distància i repartits per la batlia de Cantavella, 
en el regne d’Aragó, el terme general de Morella i el Maestrat. En 1397, l’Anglesola 
té 130 focs, mentre que Cinctorres i Castellfort se situen al voltant de les 120 cases i 
Portell en té altres 100. Unes xifres semblants deuen assolir Ares i també Benassal –
malgrat que no s’han conservat dades per aquests anys–, mentre que Culla en 1401 té 
103 focs i en 1399 se’n comptabilitzen 65 a Vistabella. Així, doncs, existeix una trama 
de centres rurals menors a l’interior de la qual hi ha una intensa mobilitat de mercade-
ries, diners i persones. Això possibilita el desenvolupament d’un mercat local i ofereix 
als vilafranquins un determinat espai d’actuació per dur a terme els seus negocis en el 
lloc i altres pobles propers.

A banda, a l’espai comarcal emergeixen altres llocs de 
majors dimensions, que estan situats a 30-40 km i que 
tenen una caracterització a mig camí entre els centres 
rurals i els urbans. Es tracta de Cantavella, Tronxó i Mi-
rambell, en el regne d’Aragó, a més del Forcall i Catí, 
aldees de Morella, que conformen un segon segment en 
l’estructura de poblament.5 No obstant això, la vertadera 
jerarquia territorial correspon a la vila de Morella, un 
centre que desenvolupa tot un conjunt de funcions ple-
nament urbanes, esdevé un autèntic centre de mercat i 
irradia la seua influència per les comarques dels Ports, el 
Maestrat i el Baix Aragó.6 Amb un miler de focs durant 
aquests anys, la vila esdevé el tercer centre més poblat 
del país –només per darrere de València i Xàtiva– i en-
capçala també una de les peces més importants del pa-
trimoni reial en el regne de València, ja que el volum de 
població de Morella i el conjunt d’aldees del seu terme 
general supera amb escreix els 3.000 focs.7

Tot aquest territori, tanmateix, experimenta durant els 
anys de trànsit entre els segles XIV i XV una gran ines-
tabilitat demogràfica, amb una successió de períodes de 

greus davallades i altres de recuperacions suaus que finalment configuren una tendència 

4.- Concretament, en 1391 té 130 focs, en 1397 assoleix els 133 i en 1400 se’n comptabilitzen 130 de nou (Royo, 
2016: 152). El càlcul aproximat d’habitants a partir dels recomptes fiscals, en López Elum (1972).
5.- En 1397, Cantavella assoleix els 368 focs, mentre que Tronxó i Mirambell se situen al voltant dels 230 i els 280 
focs, respectivament. Per la seua banda, aquest mateix any al Forcall se’n comptabilitzen 304 i altres 272 a Catí.
6.- La vila esdevé la seu del batlia reial, encapçala la comunitat d’aldees que composen el seu terme general i es-
devé un actiu centre de mercat ramader gràcies a les dues fires que s’hi celebren al setembre des de 1256 i al juny 
des de 1312 (Royo, 2018: 104).
7.- Les xifres demogràfiques corresponents als pobles dels Ports i el Maestrat, en Guinot (1988: 229-249), Mira-
lles (1968: 88-97) i Rabassa (1996: 111-129). El número de focs dels pobles aragonesos, en Navarro i Villanueva 
(2009: 21).

Casa de la vila de Vilafranca
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clarament regressiva. En la comarca dels Ports, des de la segona meitat del segle XIV 
se succeeixen una sèrie de males collites i mortaldats que marquen el canvi de la dinà-
mica expansiva anterior. Les dificultats comencen en 1374 i, quan s’arriba a l’última 
dècada del segle XIV, Vilafranca ha passat de 209 focs als 130 esmentats abans. A par-
tir d’aquest moment, la demografia del lloc s’estabilitza al voltant d’aquesta xifra fins 
ben entrada la segona dècada del segle XV, quan el volum de població es redueix fins 
als 100 focs (Guinot, 1988: 246). En aquest sentit, un primer brot de pesta el 1395 i al-
tre més acusat el 1401 (Rubio, 1979; Gallent, 1979: 115-135), la secada de 1400-1401 
i la guerra civil suscitada entre la vila i les aldees durant l’Interregne sacsegen periò-
dicament l’estabilitat demogràfica del lloc i anul·len qualsevol intent de recuperació.

Ara bé, a pesar d’aquesta progressiva recessió demogràfica, el lloc presenta un enor-
me dinamisme econòmic i social. L’especialització ramadera i la comercialització de 
la llana impulsades per la demanda del capital estranger generen una abundància de 
matèria primera que permet el sorgiment d’una incipient manufactura tèxtil local i 
l’especialització de molts veïns en la realització de les diverses fases de tractament 
dels teixits i del cuir, una presència que sin-
gularitza l’estructura socioprofessional del 
lloc (Rabassa, 2006: 151-173). Vilafranca és 
fonamentalment una comunitat de llauradors 
i ramaders i, en conseqüència, els oficis rela-
cionats amb l’agricultura i la ramaderia ocu-
pen la meitat dels veïns. Però, al seu torn, els 
menestrals –sobretot del tèxtil i del cuir– re-
presenten el 35% de la població, mentre que 
els preveres assoleixen el 7% i els notaris 
l’altre 6% dels veïns. És a dir, quasi la meitat 
de la població de la comunitat desenvolupa, 
en principi, una professió aliena al treball de 
la terra, malgrat que bona part dels veïns pu-
guen posseir diverses parcel·les i, sobretot, 
nombrosos caps de ramat que gestionen de 
manera directa o indirecta.8

Per tot això, al tombant del segle XIV Vilafranca és una comunitat rural força dinà-
mica que, a pesar d’ocupar una posició secundària en la xarxa de poblament, coneix 
una gran diversitat de situacions. L’especialització ramadera i la comercialització de 
la llana empenten l’activitat d’un reduït grup de prohoms, capaços d’estendre la seua 
influència per tota una xarxa de petites comunitats situades en l’entorn més imme-
diat i amb una demografia semblant. A més, Vilafranca no és una comunitat integrada 
únicament per llauradors, ja que la dedicació ramadera determina profundament les 
característiques de la petita explotació familiar i possibilita el sorgiment d’un bon 
nombre d’artesans que singularitzen l’estructura socioprofessional del lloc. En última 

8.- El percentatge d’artesans, notaris i preveres existent a Vilafranca, del 48%, supera el 32% documentat a una altra 
comunitat rural com Sueca –consta de 187 veïns en els anys centrals del segle XV– (Furió, 1982: 144-146) i, fins i 
tot, el 40% d’una vila com Castelló entre els segles XIV i XV, on la composició social de la població és encara més 
variada (Viciano, 2008: 17-23).

Arcs de la llotja de Vilafranca, en la part baixa de la casa de la vila (actual 
oficina de turisme)
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instància, aquesta complexa estructura socioprofessional i la intensitat de les xarxes 
d’intercanvi que es generen al lloc expliquen l’articulació d’un intens mercat local i el 
consegüent tràfec de cavalleries.

Les característiques del mercat d’animals de treball
Entre 1393 i 1410, Antoni Esquerdo registra un total de 184 compravendes d’animals 

de treball entre quasi tots els veïns de Vilafranca i un bon nombre de forasters que arri-
ben al poble per proveir-se dels béns de consum bàsic, com són llavors, eines, farrat-
ges i, sobretot, bestiar domèstic. Pocs llauradors estan en disposició d’autoabastir-se 
d’animals, ja que això suposa disposar de femelles reproductores i mantenir les cries 
fins que puguen ser utilitzades en les tasques agrícoles. A més, l’absència d’atencions 
veterinàries i la prolongació d’un treball feixuc i continu provoquen que la renovació 
de bèsties per treballar la terra siga quasi permanent. I l’única via per aconseguir el mul, 
el rossí, l’ase o els bous necessaris per a l’explotació domèstica és acudir al mercat.9

Com ocorre en els altres sectors del mer-
cat, la manca quasi permanent de liquiditat 
obliga el camperolat a recórrer a les múlti-
ples formes de crèdit per cobrir les urgències 
de les explotacions domèstiques. Els llaura-
dors de Vilafranca estan avesats a acudir a la 
cort del justícia i a casa del notari per deixar 
constància d’una multitud de préstecs de 
quantitats baixes i, sobretot, per tancar com-
pres a terminis de molts objectes quotidians. 
Aquest recurs al crèdit estimula la circulació 
de productes agraris, béns mobles i immo-
bles, diners i tot tipus de mercaderies, amb 
un ritme que està estretament lligat als cicles 
agrícola i ramader. En el cas dels animals de 
treball, allò més normal és adquirir la bèstia 
i ajornar-ne el pagament durant un termini 

de temps relativament ample. D’aquesta manera, s’obté la força de treball en el mo-
ment que es necessita i el desemborsament s’aplaça fins que es disposa de solvència 
per afrontar la despesa.10

Mitjançant aquest sistema d’endeutament, es dinamitzen unes transaccions domina-
des per muls, ases i cavalls, presents en el 58%, el 15% i el 10% de les operacions, res-
pectivament, mentre que els bous només apareixen en el 10% de les compravendes.11 
Aquesta preferència pels equins mostra que la gran majoria dels vilafranquins opta per 
animals més resistents, amb una major longevitat i major capacitat de càrrega, i també 

9.- La cura dels animals en època medieval, en Ferragud (2009).
10.- El funcionament del mercat del crèdit i l’accés de la pagesia, en García Marsilla (2002) i Viciano (2013: 13-
43).
11.- Així, els muls estan presents en 100 operacions, els ases en 27, els bous en 18, els rossins en 17, les mulates en 
6 i les someres en 5, a més d’una vaca i 2 vedells, 4 porcs i una truja.

Un dels arcs de la carnisseria medieval de Vilafranca (C/ Major)
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més àgils a l’hora de fer els desplaçaments i transportar les collites per l’accidentada 
orografia del terme. Es tracta també de bèsties més fàcils de mantenir i alimentar a base 
d’ordi i de l’alfals produït en els farraginals dispersos pel terme.12 Contràriament, els 
bous romanen en un segon plànol en el conjunt del mercat, però formen part del patri-
moni dels camperols més rics, que posseeixen les explotacions agràries més extenses. 
La seua possessió també esdevé un signe de prestigi que diferencia els benestants de 
la resta.13

D’aquesta manera, l’animal més freqüent i també el més car és el mul, amb un preu 
mitjà que se situa entre els 140 i els 150 sous. Per sota hi ha les mules, amb un valor 
mitjà proper als 120 sous; els rossins, amb un cost situat al voltant dels 100 sous; i els 
bous, amb un preu mitjà de 90-100 sous. Per la seua banda, les someres i els ases tenen 
un valor molt inferior, que oscil·la entre els 30-40 sous.14 Així, el preu dels animals 
està lligat a la seua potència, més que no a la rapidesa o la resistència en el treball. A 
més, sembla que comprar un animal de treball no resulta excessivament difícil per a 
amplis sectors del camperolat, ja que hi ha un ventall de preus suficientment extens 
com per resultar assequibles als llauradors dels distints nivells de riquesa.

El cost d’un mul oscil·la entre els 22 i els 400 sous; el de les mules, entre els 38 
sous, 6 diners i els 240 sous; el dels cavalls, entre 30 i 190 sous; i el dels bous, entre els 
40 i els 148 sous. Aquesta disparitat de preus segurament està en estreta relació amb 
l’estat i l’edat de l’animal –és a dir, la seua capacitat de treball– i permet als llauradors 
elegir l’animal que compraran en funció dels seus recursos, ja que pel preu d’un ase 
poden obtenir un mul que, si bé no estarà en la plenitud de les seues condicions, sí deu 
cobrir les necessitats bàsiques de la petita explotació familiar. Tanmateix, la manca 
de referències concretes en la documentació impedeix oferir una anàlisi més precisa 
sobre aquestes qüestions. A banda d’esmentar el color de pèl i algun tret que diferencia 
l’exemplar, no se sol especificar l’edat i això fa difícil realitzar un esbós més detallat 
de l’ampli ventall de possibilitats que tenen al seu abast veïns i forasters.

Més enllà d’aquestes qüestions, el mercat té unes característiques molt marcades. 
L’estacionalitat de les adquisicions palesa l’estret vincle que uneix les tasques prepa-
ratòries del cicle agrícola amb la renovació dels animals de treball. Malgrat mantenir 
certa regularitat al llarg de l’any, els mesos de maig a agost, juntament amb gener, són 
els de menor activitat –el mínim s’assoleix a l’agost, amb només cinc vendes docu-
mentades en tot el període analitzat–, mentre que la major part de les adquisicions es 
concentren a l’abril i al setembre, amb vint-i-dos transaccions cadascun.15 En efecte, 
les operacions disminueixen en els moments de major liquiditat, és a dir, en l’època 

12.- Aquest predomini dels equins sobre els bòvids en les tasques agrícoles també ha estat posada de manifest per 
al cas anglès (Langdon, 1986) i en terres valencianes, concretament a la Plana de Castelló (Viciano, 2006: 143) i 
l’horta de València (Cardells, 1998: 247-255).
13.- És el cas del mercader Berenguer Centelles, el seu fill Antoni, Garcia i Simó Ortí i Pasqual i Pere Colom, els 
compradors d’un o dos bous durant aquest període, a més de Bartomeu Sala, el qual té al corral del mas «un aradre 
sens rella e dos jous de poqua valor». Arxiu Històric Notarial de Morella (AHNM), núm. 78, 30/10/1409.
14.- Es tracta d’una estructura de preus semblant a la descrita per a Castelló, malgrat que difereixen lleugerament 
els preus dels animals, sobretot el dels muls i els bous, amb un valor mitja de 135,3 sous i 132,4 sous, respectiva-
ment (Viciano, 2006: 151).
15.- Les 184 operacions contractades es reparteixen així: gener (9), febrer (16), març (18), abril (22), maig (12), 
juny (14), juliol (11), agost (5), setembre (22), octubre (19), novembre (19) i desembre (17).
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de l’esquilada i la collita. Contràriament, els llauradors es decideixen a adquirir els 
animals en les èpoques del cicle agrícola que exigeixen una llaurada en els camps 
per a la sembra dels cereals de primavera –a l’abril– i d’hivern –entre el setembre i el 
novembre.

Així mateix, l’evolució del nombre de transaccions d’animals de treball manté tam-
bé cert grau d’estabilitat al llarg de tot el període analitzat i només hi ha dues excep-
cions. Amb una mitjana de 10-12 compravendes anuals, el mínim s’assoleix el 1393 
i el 1406 amb només dues i tres transaccions, respectivament, mentre que els biennis 
de 1401-1402 i 1409-1410 es formalitzen cada any més de vint operacions.16 Com 
succeeix en altres sectors del mercat com ara la transacció de terres, l’endeutament 
pot estar al darrere de l’augment de l’oferta en aquests dos anys. Les malles collites de 
1400-1401 i la surgència d’un nou període d’inestabilitat entre 1406 i 1409 urgeixen 
molts camperols a desfer-se d’un dels principals mitjans de producció de l’explotació 
domèstica amb l’objectiu d’obtenir liquiditat, proveir-se de cereals i satisfer la renda, 
els imposts municipals i els deutes. Una situació que, en contrapartida, afavoreix la 
capacitat inversora d’altres veïns suficientment dotats per fer front a les dificultats 
conjunturals i ampliar el patrimoni de l’empresa familiar, obtenint el bestiar domèstic 
potser a un preu més baix de l’habitual.

Les estratègies d’accés al mercat
Aquest conjunt de xifres testimonia que el mercat d’animals de treball assoleix un 

gran dinamisme i una enorme diversitat. L’amplitud de preus i els recursos crediticis 
que es posen en pràctica per estimular la circulació de bèsties suggereixen la facilitat 
d’accés a una dotació d’animals per part d’un ampli sector de veïns de la comunitat i 
molts altres forasters. Aquestes condicions i la necessària renovació de les cavalleries 
de manera periòdica expliquen l’àmplia nòmina de llauradors que participen en el 
mercat, tant del costat de l’oferta com de la demanda. De fet, en les 184 operacions 
documentades, intervenen un total de 124 compradors i altres 87 venedors. A més, 
les dues llistes presenten una estructura molt semblant. En el costat de la demanda, 
del total de compradors 99 són veïns de Vilafranca i altres 25 són forasters. A més, de 
tots ells, el 94% realitzen entre una i tres adquisicions. Pel que fa a l’oferta, 54 dels 
protagonistes són vilafranquins i els altres 33 són forans. Així mateix, el 89% realitzen 
també entre una i tres vendes.17

Aquest repartiment testimonia que molts llauradors participen en les transaccions 
de manera periòdica per escometre la necessària renovació del bestiar domèstic, de 
manera que acudeixen al mercat tant per abastir-se com per desfer-se de la força de 
treball animal.18 El cas de Pasqual Colom és un bon exemple. Aquest ramader de Vi-

16.- La cronologia de les vendes és la següent: 1393 (2), 1394 (11), 1395 (14), 1396 (10), 1397 (12), 1400 (10), 
1401 (24), 1402 (21), 1404 (6), 1405 (5), 1406 (3), 1407 (9), 1408 (14), 1409 (25) i 1410 (19).
17.- Dels 124 compradors, 80 només realitzen una adquisició, 17 en fan dos, 9 en protagonitzen tres, només un fa 
quatre compres, 4 en realitzen cinc i un últim veí de Vilafranca participa en dinou operacions. Dels 87 venedors, 54 
només protagonitzen una venda, 13 intervenen en dues operacions, hi ha 10 que en fan tres, altres 4 que realitzen 
quatre vendes i 6 més que en protagonitzen cinc, set, vuit, nou, onze i divuit vendes, respectivament.
18.- Una tendència que també es documenta en el cas de Castelló, on el 75% dels compradors i els venedors 
només participen en una operació, mentre que sols un 4% dels participants intervenen en quatre o més operacions 
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lafranca lloga el novembre de 1394 un mul a Macià Guerau per 160 sous i un altre al 
convers de Benassal Galceran de Tous per 72 sous, mentre que el gener de 1395 ven 
un ase a Martí Calbó per 55 sous i l’octubre d’aquest any compra un altre mul a Bernat 
Olzina per 220 sous. Finalment, és possible que es desfaça d’aquest mateix exemplar 
l’any següent, ja que ven un mul a Domingo Just per 189 sous.19 Per la seua banda, 
Marc Riber i la seua dona Pasquala protagonitzen un exemple de renovació del ramat 
domèstic força semblant.

Aquesta jove parella del sector mitjà de la comunitat, que comença la seua singla-
dura matrimonial en 1403, incorpora anualment a l’explotació un mul o un rossí entre 
els mesos de març i juliol per fer front al període més intensiu del cicle del cereal.20 Els 
animals segurament completen la dotació domèstica i, amb el temps, deuen substituir 
els més vells, venuts a un preu inferior. Pot detectar-se, fins i tot, la millora progressiva 
de les adquisicions realitzades pel matrimoni. Així, el juny de 1406 reconeixen deure 
61 sous a Jaume Centelles per un mul, el juliol de 1407 li’n compren un altre per 80 
sous i l’abril de 1408 el mateix Jaume els ven un rossí per 143 sous. Finalment, entre 
març i abril de 1409 compren un rossí a Miquel Angosto per 137 sous, 6 diners i un 
mul al paraira de Cantavella Jaume Ferrer per 38 sous, 6 diners.21

Tot i que no és possible identificar moltes de les bèsties per la manca de referències 
concretes que s’ha al·ludit abans, segurament aquest alt nivell de mobilitat dels ani-
mals de treball no serveix per introduir exemplars nous, sinó que deu predominar la 
circulació de les mateixes bèsties entre els camperols. El març de 1410, per exemple, 
Jaume Centelles reconeix deure 341 sous a Pere Carrascull per un mul que aquest havia 
comprat el desembre de 1409 al notari de Morella Pere Català pel mateix preu, mentre 
que el 1402 Berenguer Centelles i el seu fill Antoni venen per 140 sous a Guillem Ortí 
un mul que ells havien adquirit abans de Pasqual de la Viuda.22 Aleshores, l’intercanvi 
constant dels animals de llaurada serveix per redistribuir-los en el mateix marc local i 
també comarcal, segons les circumstàncies pròpies de cada empresa domèstica.

En aquest sentit, l’adquisició d’un animal de llaurada esdevé una de les despeses 
més fortes per a bona part de les famílies i això fa que, de vegades, parents i veïns 
s’associen per fer front a una despesa d’aquesta envergadura.23 En conseqüència, un 
15% de les adquisicions estan protagonitzades per llauradors insolvents que pretenen 
accedir a un animal de llaurada i, sobretot, per altres camperols més bé mitjans que 
desitgen adquirir un bon exemplar per al treball agrícola i el transport, els uns i els 
altres a la recerca del suport financer d’un altre veí que els permeta assegurar el paga-

(Viciano, 2006: 149).
19.- AHNM, núm. 69, 13/11/1394 i 20/11/1394; núm. 71, 14/01/1395 i 24/10/1395; i núm. 73, 16/04/1396.
20.- Marc, procedent de Vistabella, i Pasquala, filla del difunt vilafranquí Pasqual de la Vida, formalitzen el seu 
matrimoni el 21 d’octubre de 1403 i s’instal·len al poble per traure profit al patrimoni que ha heretat la núvia. De 
fet, Pasquala aporta al matrimoni un mas, tres trossos de terra campa i dues cases, a més de «totes les altres robes, 
aynes e hostilles que tinch a present en les dessús dites cases». AHNM, núm. 107, 21/10/1403.
21.- AHNM, núm. 82, 20/06/1406; núm. 84, 26/07/1407; núm. 85, 30/04/1408; i núm. 86, 17/03/1409 i 16/04/1409.
22.- AHNM, núm. 87, 16/03/1410; i núm. 77, 19/01/1402.
23.- Segons la taula de preus comentada abans, el valor d’un mul al mercat pot assolir els 300 o 400 sous, de manera 
que supera el dot de les joves procedents de les famílies més humils, que se situa al voltant dels 300 sous (Royo, 
2009: 168).
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ment.24 Ara bé, com també ocorre en la resta de sectors, el mercat local està fortament 
despersonalitzat. Així, només un 33% d’aquestes unions associen dos membres de 
la mateixa família, mentre que la resta estan protagonitzades per llauradors units, en 
principi, solament per lligams veïnals i d’amistat, que comparteixen el risc de la inver-
sió i l’animal que han comprat.25

En aquesta mateixa dinàmica i per una qüestió lògica, no són comunes les associa-
cions de veïns i forasters, perquè no té sentit adquirir una bèstia per a compartir-la en 
les èpoques de més treball si hi ha una distància considerable entre els llocs de residèn-
cia dels compradors. De fet, només hi ha dues compres fetes per un veí de Vilafranca 
i un altre foraster. És el cas dels germans Francesc i Guillem Calbó, el primer veí de 
Mosquerola i l’altre de Vilafranca, que en 1401 compren un ase a Joan Navarro per 55 
sous, mentre que en 1405 Pasqual Peris, de Vilafranca, i Nadal Fabregat, de Vistabella, 
reconeixen deure 168 sous a Pere Camús per un mul. En aquest últim cas, uns dies 
després de l’adquisició del mul, Pasqual signa a Nadal instrumentum indempnitatis ... 
super fideiussioni et principali obligationi quam erga Petrum Camuç, Villefranche, 
factam super pretio mule.26

A banda de les associacions, un altre mecanisme que els veïns de Vilafranca posen en 
pràctica per dinamitzar la circulació dels animals de treball és el lloguer o l’intercanvi 
temporal. Hi ha un total de vuit barate contractades, en les quals un camperol deixa a 
un altre la seua bèstia o bé intercanvien dos animals durant un període de temps que 
no solen especificar, computen el valor d’un i altre i estableixen un acord per pagar la 
diferència. En 1396, per exemple, Gil de Cabrielles reconeix deure 72 sous a Aparici 
Ivanyes per cuiusdam barrate inter me et vos facte, mentre que en 1410 Pasqual Julià 
reconeix deure a Garcia Barraxina, veí d’Ares, 100 sous pretio sive ex turnis quod vo-
bis feci pro una mula mea quam alternareri vobiscum cum alia mula vestra.27

Mitjançant aquest sistema, normalment s’aconsegueix un mul durant un termini prè-
viament estipulat per un preu inferior al que assoleix al mercat. De fet, la majoria de 
les operacions se situen entre els 70 i els 100 sous, mentre que el preu mitjà d’aquest 
animal a les transaccions és de 150 sous.28 Més encara, aquest recurs segurament res-
pon a la necessitat de disposar d’un animal de treball o de completar el bestiar domès-
tic per afrontar determinades tasques agrícoles, especialment la verema i la preparació 
de la sembra del cereal d’hivern, perquè bona part dels contractes es formalitzen als 
mesos de setembre i novembre.29 D’aquesta manera, els llauradors que s’ho poden per-
metre obtenen la força necessària per afrontar el treball agrari en un moment concret 
de major intensitat, sense haver d’adquirir la bèstia i assumir les despeses derivades. 
Així eviten fer un desemborsament major per la compra i, després, s’estalvien la ma-

24.- Les associacions, això si, són minoritàries, perquè de les 184 operacions només 27 estan protagonitzades per 
dos o més camperols en el costat de la demanda.
25.- Ara bé, aquestes xifres sempre s’han de prendre amb cautela perquè el fet de no compartir un mateix cognom 
no significa que no hi haja vincles familiars entre els compradors. Amb tot, aquest perill s’ha intentat minimitzar 
amb una minuciosa tasca prosopogràfica.
26.- AHNM, núm. 76, 18/12/1401; i núm. 81, 28/09/1405.
27.- AHNM, núm. 73, 18/01/1396; i núm. 87, 27/04/1410.
28.- En total, hi ha una operació estipulada en 44 sous, altra en 55 sous, dues més en 72 sous, una de 99 sous, altres 
dues de 100 sous i una més de 160 sous.
29.- Així, quatre intercanvis han estat acordats al novembre, dos al setembre, un al gener i altre a l’abril.
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nutenció i les cures veterinàries.30

Aquest seguit de pràctiques testimonia que, a pesar de les facilitats d’accés que hi 
ha al mercat de bestiar domèstic, no són els estrats més febles del camperolat els que 
protagonitzen les compres d’animals de treball, sinó que més bé el gruix de compra-
dors prové dels sectors mitjans de la comunitat. En bona mesura, la seua participació 
majoritària té una certa lògica. Els llauradors que ocupen aquestes posicions intermè-
dies en l’estructura social i econòmica del lloc disposen dels recursos necessaris per 
avalar l’ajornament del pagament de les bèsties que adquireixen i, doncs, desperten 
més confiança als venedors. Tenen els béns mobles i immobles suficients per a ser 
executats per la cort del justícia si no són capaços de fer front a la quantitat acordada, 
al mateix temps que també gaudeixen del suport d’altres veïns, familiars i amics que 
poden respondre per ells si les coses es compliquen. Finalment, aquests camperols són 
també els que accedeixen amb més assiduïtat a l’arrendament de terres i masos. Per a 
formalitzar els contractes de cessió, els titulars de les explotacions busquen a llaura-
dors que tenen els mitjans de producció adients –entre els quals, hi ha els animals de 
treball– o la capacitat econòmica per aconseguir-los i, així, garanteixen el bon mante-
niment de les terres.31

Si fa no fa, ocorre el mateix en el costat de l’oferta. El protagonisme recau en els 
llauradors del sector mitjà de la comunitat, encara que també hi ha la presència d’algun 
especialista en el comerç del ramat domèstic situat en l’estrat dels llauradors benes-
tants. Com s’ha dit, muls, rossins i ases circulen constantment d’unes cases a altres del 
poble, ja que bona part dels veïns renoven la dotació d’animals de llaurada periòdica-
ment i això fa que estiguen presents tant en el costat de l’oferta com de la demanda. 
Només cal recordar alguns dels exemples esmentats més amunt, en els quals els cam-
perols adquireixen les cavalleries, les utilitzen un temps i, després, es desfan d’elles 
per unes altres, segons les possibilitats de cada moment.32 Tot i això, la nòmina de 
venedors és molt més reduïda que la de compradors –87 venedors davant 124 compra-
dors– i, a més, sobresurten alguns veïns que controlen bona part del mercat d’animals 
de treball. En aquest sentit, el ferrer Joan Ivanyes, l’hostaler Antoni Florenç i els llau-
radors Miquel Esquerdo, Joan Manxó i, sobretot, Jaume Centelles, que només suposen 
el 5% dels venedors, controlen el 29% de les vendes.

Ens ocuparem en l’apartat següent de les estratègies d’aquests especialistes, un com-
portament que, en menor mesura, repeteixen altres forasters. Vilafranca rep la visita 
constant de molts llauradors dels centres pròxims i, de fet, la presència de venedors 
i compradors que no són del poble assoleix el 38% i el 21%, respectivament.33 Els 
primers arriben de viles i llocs que no se situen més enllà dels 30-40 km de distància, 
procedents sobretot de Morella, l’Anglesola, Cantavella, Mosquerola, Portell, Culla, 
Benassal, Ares, Vistabella i Mirambell. I només hi ha tres casos, un notari de Xert i 

30.- Els lloguers poden ser, fins i tot, d’uns pocs dies, per escometre una tasca molt concreta. El 23 de setembre de 
1410, Pere Fontes lliura una faneca de forment i una barcella de civada a Jaume Centelles pel jornal d’un mul que 
li ha prestat un únic dia. AHNM, núm. 87, 23/09/1410.
31.- Més detalls del mercat de la terra a Vilafranca, en Royo (2009: 61-86). El cas valencià, en Mira i Viciano (2002: 
481-500).
32.- Vegeu els casos de les notes 20 i 22.0
33.- Hi ha vint-i-cinc compradors i altres trenta-tres venedors que no són de Vilafranca.
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dos veïns de València, naturals de Vilafranca, que superen aquest àmbit.34 Hi ha, tan-
mateix, diferències significatives en la participació d’uns i altres.

Dels llocs més menuts –cas de Culla, Benassal, Ares, Vistabella i Mosquerola– o 
més allunyats –Xert, Mirambell i València– solament hi arriben un o dos camperols 
per realitzar una sola venda. En canvi, d’altres centres més importants, com ara Mo-
rella i Cantavella, s’apleguen paraires, notaris i mercaders que sovint efectuen dues 
o tres compravendes i, fins i tot, fan d’intermediaris entre els mateixos veïns de Vila-
franca. Aquest és el cas dels paraires de Cantavella Martí Asensi i Jaume Ferrer, que 
realitzen tres i cinc transaccions, respectivament; el notari de Morella Pere Català, que 
n’estableix cinc més, i els mercaders també morellans Pere Brusca, Guillem Brusca i 
Jaume Morató, que apareixen amb dues operacions cadascun.

Vilafranca exerceix també un important paper de redistribució en un ampli àmbit 
local i comarcal. Fonamentalment d’origen camperol, entre els forasters la demanda 
està molt més atomitzada que l’oferta, ja que un 92% dels compradors només realitza 
una operació davant d’un 77% dels forasters que fan solament una venda. Això sí, 
els compradors provenen, en bona mesura, dels mateixos llocs que els venedors. En 
conseqüència, la major intensitat d’intercanvis s’estableix amb els pobles de l’espai 
estrictament local: entre els compradors, hi ha set veïns de l’Anglesola, quatre de 
Mosquerola, tres de Benassal, dos de Morella i un de Cantavella, Culla, Portell, Ares i 
Cinctorres. Ara bé, aquesta major afluència no evita la presència de llauradors proce-
dents de llocs més llunyans, com és el cas dels tres camperols que són de la Serra d’en 
Galceran, Vilanova d’Alcolea i l’Alcora.

El dinamisme de l’economia local i un cert grau d’especialització en l’àmbit del bes-
tiar domèstic expliquen aquesta fluïda arribada de forasters, especialment de centres 
que tenen una demografia semblant o inferior a Vilafranca i un mercat menys desenvo-
lupat. Els seus habitants aprofiten la proximitat geogràfica i la intensitat dels intercan-
vis que hi ha al lloc per aplegar-s’hi i posar en circulació les bèsties, sobretot per a ven-
dre-les.35 La seua intervenció imprimeix una gran agilitat al comerç local i contribueix 
a convertir Vilafranca en un centre més bé importador que no exportador d’animals 
de treball en un àmbit marcadament comarcal. En última instància, l’existència de 
tractants professionals al lloc atrau els forasters, que veuen el poble com un escenari 
idoni per tancar els seus negocis. L’arribada dels forans, al seu torn, encara reforça més 
la dedicació especialitzada d’alguns vilafranquins, que s’encarreguen de redistribuir 
entre els seus veïns les bèsties obtingudes en altres centres. El seu paper és, doncs, 
fonamental en l’articulació de tot aquest comerç.

34.- Intervenen sis veïns de Morella, altres cinc de l’Anglesola, quatre de Mosquerola i Portell, tres de Cantavella, 
dos de Benassal, Ares i València, i un de Culla, Vistabella, Mirambell i Xert.
35.- Per exemple, de l’Anglesola hi ha cinc venedors i set compradors, de Mosquerola arriben quatre compradors i 
altres quatre venedors, i de Portell s’apleguen quatre venedors i un comprador. 
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Els tractants de ramat
Ja s’ha esmentat adés que només cinc vilafranquins controlen quasi el 30% de les 

vendes, això és, un total de cinquanta-tres operacions. Els mateixos personatges tam-
bé realitzen altres vint-i-sis adquisicions, que suposen el 14% de les compres. Així, 
doncs, Jaume Centelles protagonitza trenta-set operacions, el ferrer Joan Ivanyes 
n’efectua quinze, l’hostaler Antoni Florenç en fa onze, Joan Manxó altres nou i, final-
ment, Esquerdo en realitza set. Per tant, aquests personatges estan presents en quasi la 
meitat de les operacions documentades. Aquest volum de transaccions els converteix 
en els principals factors locals per redistribuir els animals entre els camperols del po-
ble, introduir-ne de forasters i traure’n cap als pobles dels voltants. De fet, articulen 
una mena de clientela local i també una xarxa de circulació de bestiar domèstic amb 
veïns d’altres llocs.36

Bona prova de la intensa activitat que assoleixen aquests intermediaris és que en 
un mateix dia poden vendre dos animals, comprar-ne altres dos o bé adquirir-ne un 
i vendre’n un altre. Per exemple, el 4 de juny de 1402 Joan Ivanyes ven un rossí a 
Pasqual Colom per 181 sous, 6 diners i també un mul a Jaume Centelles per 165 sous. 
D’altra banda, el 12 d’octubre de 1408 Jaume Centelles reconeix deure 275 sous a Mi-
quel Riello per un mul i, només dos dies després, en compra un altre a Jaume Marí per 
126 sous, 6 diners. El 9 de maig de 1409, el mateix Jaume Centelles compra un mul a 
Pere Català, notari de Morella, per 341 sous i aquest mateix dia en ven un altre a Joan 
Trilles per 266 sous, 9 diners.37

Aquests especialistes coneixen perfectament el mercat local i manegen una quantitat 
d’informació que els ofereix la possibilitat de tancar negocis d’aquesta mena. Tenen 
un control quasi absolut dels animals que hi ha al poble i a altres llocs pròxims, gràcies 
a la seua xarxa de contactes. Saben l’estat de salut de les bèsties, la seua edat, les tas-
ques per a les quals han estat utilitzades i el rendiment que han donat al llarg dels anys. 
Així mateix, coneixen l’equipament dels seus veïns, de manera que són conscients de 
les possibilitats i les necessitats que tenen. Aleshores, saben el preu que poden arribar 
a pagar i, sobretot, són coneixedors de la seua solvència. En aquest sentit, avaluen la 
situació del comprador per descobrir si podran fer front al pagament i, si no donen 
moltes garanties, han de valorar la seua trama de relacions familiars i d’amistat per 
veure qui els pot avalar. Finalment, a banda dels càlculs i les estratègies, sempre estan 
alerta al davant de les oportunitats que ofereix el mercat.

El 5 d’abril de 1401, Joan Ivanyes i el paraire Andreu Serra tanquen una operació 
que implica a altres dos tractants. En origen, Serra havia venut un ase a Jaume Ferrer, 
però aquest paraire de Cantavella decideix no fer front al cost total de l’animal. Ales-
hores, per resoldre el deute, vol desfer-se de la bèstia i Ivanyes se n’interessa. Al remat, 
adquireix l’ase en qüestió de Ferrer i es compromet a satisfer a Andreu Serra els 33 
sous que restaven a pagar del tracte inicial. Per efectuar el pagament, Ivanyes cedeix 
a Serra el dret a cobrar un deute també de 33 sous que Jaume Centelles s’havia com-
promès a pagar-li l’1 de novembre de 1400 per la compra d’un altre ase. Així, doncs, 

36.- Es desenvolupa, doncs, una mena d’especialització que no apareix en el cas de Castelló, on els intermediaris 
no superen el 4% de la quota de mercat (Viciano, 2006: 148).
37.- AHNM núm. 77, 04/06/1402; núm. 85, 12/10/1408 i 14/10/1408; i núm. 86, 09/05/1409.
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serà finalment Centelles qui haurà de satisfer a Serra una quantitat de diners que, en 
teoria, ha de resoldre una operació en la qual no ha participat de manera directa.38

Ben mirat, el cas de Jaume Centelles exemplifica a la perfecció l’actuació d’aquests 
professionals de la circulació d’animals de treball. Aquest jove llaurador efectua dinou 
adquisicions i altres divuit vendes entre 1400 i 1410, de manera que manté una activi-
tat constant durant aquests anys.39 Com no podia ser d’una altra manera, l’animal més 
comú en aquestes transaccions és el mul, però Jaume també opera amb rossins, ases i 
bous. Això sí, es tracta d’animals d’una qualitat mitjana i alta, ja que, a banda de les 
relatives als ases, bona part de les compravendes superen els 150 sous. A més, hi ha 
un determinat grup de veïns que recorren a ell per renovar periòdicament la dotació 
d’animals de l’explotació domèstica i també manté un volum de negoci constant amb 
els altres intermediaris locals i forasters.

En el cas dels clients locals, només cal recordar les tres adquisicions que realitzen 
Marc Riber i Pasquala en 1406, 1407 i 1408, totes tres a Jaume Centelles, esmentades 
abans.40 Entre els propis especialistes, Jaume Centelles tanca cinc compravendes amb 
Antoni Florenç i Joan Ivanyes, respectivament, quatre amb Miquel Esquerdo i altres 
tres amb Joan Manxó. De la mateixa manera actua amb altres llauradors, mercaders i 
paraires forasters que s’apleguen a Vilafranca per comprar o vendre cavalleries. Una 
de les seues múltiples actuacions testimonia la funció econòmica d’aquests interme-
diaris. En 1402, Centelles encara no ha pagat part dels 300 sous que deu al veí de 
Benassal Joan Flor per raó d’un mul que li comprà i, per a fer-ho, li cedeix el reconei-
xement de deute de 148 sous que ell mateix obtingué del notari morellà Pere Català 
després de vendre-li aquest mateix animal.41 D’aquesta manera, els tractants fan cir-
cular els diners, els crèdits i els animals en el mercat local, sempre a la recerca de les 
millors oportunitats.

Ara bé, per desenvolupar aquests negocis han de tenir els mitjans necessaris. Per 
començar, deuen disposar d’uns mínims coneixements tècnics i comptables que els 
permeten conèixer bé els animals i, sobretot, realitzar els càlculs que han de garantir 
l’èxit i la rendibilitat de les operacions. De la mateixa manera, resulta imprescindible 
tenir una xarxa de contactes molt àmplia, per tal d’obtenir un gran volum d’informació 
en l’àmbit local i també comarcal. Per tot això, no és gens estrany trobar entre els 
principals tractants de ramat a un hostaler, com Antoni Florenç, i a un ferrer, com Joan 
Ivanyes. Tots dos tenen oficis que els obliguen a mantenir una relació molt fluïda amb 
veïns i forasters. Per la taverna que arrenda el primer passen quasi tots, per prendre uns 
gots de vi o per fer nit quan es dirigeixen a un altre poble, i a la ferreria que regenta 
el segon acudeixen molts llauradors per ferrar els animals domèstics. Per tant, tots 
dos tenen un excel·lent coneixement del mercat, que també aprofiten per participar de 

38.- AHNM, núm. 75, 01/11/1400; i núm. 76, 05/04/1401.
39.- En total, són trenta-set operacions que es divideixen així: en 1400, realitza quatre adquisicions; en 1401, fa 
quatre vendes i tres compres; en 1402, tres vendes i altres tres adquisicions; en 1404, només efectua una venda; en 
1406, una venda i una compra; en 1407, efectua tres vendes i una adquisició; en 1408, dues vendes i dues compres; 
en 1409, quatre vendes i altres quatre adquisicions; i en 1410, una venda i tres compres més.
40.- Vegeu la nota 22.
41.- AHNM, núm. 77, 06/03/1402.
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manera molt activa en altres sectors de l’economia local.42

A banda de tot això, els especialistes també deuen disposar de les bases pertinents 
per a mantenir el ramat després de comprar-lo i abans de tornar a vendre’l. Així, han 
de tenir corrals i estables per arrecerar els animals, de la mateixa manera que neces-
siten la varietat de terres suficient per a produir els diferents tipus de productes que 
consumeixen les bèsties al llarg de l’any. L’alimentació del ramat és molt heterogènia i 
cada espècie requereix un tractament diferenciat, com també ho exigeixen els animals 
de distintes edats i amb usos diversificats. Els bovalars i les deveses comunals que hi 
ha al terme municipal i aquelles que els vilafranquins poden aprofitar al terme general 
de Morella –juntament amb la vila i les altres aldees de la comunitat– garanteixen el 
nodriment bàsic per al ramat domèstic. Tanmateix, aquests espais no estan oberts tot 
l’any i, a més, s’imposen certes restriccions en l’accés, precisament per evitar que els 
tractants exploten aquestes reserves col·lectives amb fins individuals.43 En conseqüèn-
cia, els propietaris dels animals han de tenir les instal·lacions preceptives i també una 
diversitat de parcel·les que els ajude a complementar l’alimentació de les bèsties amb 
les quals trafiquen.

Aquestes necessitats expliquen que els altres tres especialistes documentats a Vila-
franca durant aquest període siguen llauradors que fonamenten la seua riquesa en el 
patrimoni agrari i els negocis en el mercat d’animals de treball. Dos d’ells pertanyen, a 
més, al sector mitjà de la comunitat i disposen d’un volum de béns mobles i immobles 
suficient per a gaudir d’una situació relativament còmoda. Tot i que la desgràcia i la 
mala fortuna encalça totes les explotacions domèstiques, el patrimoni agrari, ramader 
i creditici d’aquests vilafranquins els permet disposar de més garanties per sobreviure 
a les dificultats, sense arribar de cap de les maneres al nivell de riquesa d’altres veïns 
més ben posicionats. Aquest és el cas de Jaume Centelles. El principal factor en el 
mercat local gestiona un patrimoni format com a mínim per tres trossos de terra i una 
vinya –entre alodial i emfitèutica– que completa en 1405 amb l’arrendament d’un 
farraginal, una parcel·la regada destinada a la producció d’alfals.44 Ara bé, Centelles 
maneja moltes bèsties i necessita més camps per a obtenir els cereals òptims per a 
l’alimentació del ramat. Per això, en 1409 adquireix un altre farraginal gran, que eixe 
mateix any produeix setze cafissos d’ordi.45

42.- De fet, Antoni Florenç s’especialitza en el comerç de la llana i de draps, a més d’invertir 1.157 sous en sis 
operacions creditícies que li reporten anualment dos cafissos i mig de formen cada any en concepte de pensions. Per 
la seua banda, a banda de l’ofici de ferrer, Joan Ivanyes destina al voltant de 2.000 sous al mercat del crèdit i també 
disposa d’un sòlid patrimoni agrari format per diversos camps de cereal, tres vinyes i un safranar, tot acompanyat 
per una petita rabera d’una vintena d’ovelles (Royo, 2009: 66, 97, 133-134). Més detalls sobre els diferents sectors 
de la indústria a Vilafranca, en Royo (2013: 193-208).
43.- Per norma general, els establiments municipals i les ordenances comunes a Morella i les aldees del terme 
general només permeten que cada veí puga introduir en les reserves els animals que usa en les tasques agrícoles. 
En canvi, es prohibeix rotundament l’accés d’altres bèsties que no són utilitzades en el treball agrari de l’empresa 
domèstica, amb la imposició d’una sèrie de penes segons els espais i el període de l’any. Alguns exemples, en 
Guinot (2006).
44.- Sabedor dels beneficis que pot aportar a la terra pel número d’animals que posseeix, el propietari del farraginal, 
Joan Alamany, exigeix a Centelles a l’hora de formalitzar el contracte que, ad sex expleta in antea per vos colligen-
da de anno in anum ...  giteu en lo dit ferreginal XXX càrregues de fems quiscun any. AHNM, núm. 81, 03/06/1405.
45.- AHNM, núm. 86, 16/06/1409.
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L’exemple de Miquel Esquerdo és sensiblement diferent, ja que la seua participació 
en aquest sector del mercat completa una estratègia d’inversions molt més diversifi-
cada. Aquest prohom, que posseeix una de les explotacions agràries més extenses i 
riques de Vilafranca, és el menut de tres germans que pertanyen a un dels llinatges més 
antics del lloc. El gran, Antoni, és el notari més afamat d’aquests anys. El segon, Pere, 
és prevere i esdevé una de les figures amb més transcendència del poble.46 El menut, 
Miquel, assumeix les regnes de l’explotació familiar i encara eixampla més aquest 
patrimoni amb l’adquisició de sis trossos de terra, tres vinyes i cinc cases.47 Si bé és 
cert que arrenda una part d’aquestes terres i, especialment, les cases, la resta són ges-
tionades –que no treballades– per Esquerdo, el qual disposa de les bases necessàries 
per a la manutenció dels animals amb les quals comercia. A més, la cessió dels camps 
i la inversió de vora 3.000 sous en el mercat del crèdit li proporcionen cada any al vol-
tant de 12 cafissos de diferents cereals –sobretot, forment–, que li permeten garantir 
el consum domèstic i encara té reserves suficients per reintroduir una part important 
al mercat i alimentar les bèsties que arrecera als seus corrals (Royo, 2009: 133 i 135).

El seu cas testimonia que, si bé el mercat d’animals de treball no atrau l’atenció ma-
joritària dels veïns més rics de Vilafranca, sí es converteix en un sector molt dinàmic 
que els més poderosos no desatenen. Saben que pot arribar a deixar bons rendiments 
i tenen una àmplia xarxa de contactes per tot l’espai comarcal que els ajuda a tenir 
la informació pertinent sobre els exemplars. Així mateix, com evidencia l’exemple 
d’Esquerdo, són els titulars dels masos i dels patrimonis agraris més extensos, de 
manera que disposen de les infraestructures necessàries per mantenir un bon número 
d’animals. Per tant, tot i que centren més la seua atenció en el mercat del crèdit, la lla-
na i l’abastiment de cereal, els llauradors benestants no obvien aquest dinàmic àmbit 
de l’economia local.

Això és el que fa Berenguer Centelles, el vilafranquí més ric i influent d’aquest pe-
ríode de trànsit entre els segles XIV i XV. El febrer de 1402, reconeix deure a Antoni 
Calbó, veí de Mosquerola, 181 sous, 6 diners per dos bous, un de pèl vermell i altre 
de pèl «vayuela ab la cara fosqueta», que tot seguit ven al també veí de Mosquerola 
Miquel Monsó pel mateix preu.48 Aquestes operacions il·lustren a la perfecció el seu 
estatus. El mercader trafega amb uns animals que, més que per l’ús agrari que se’n 
fa, destaquen pel simbolisme que tenen, ja que són el millor signe de la riquesa i la 
potència de les cases. Així mateix, Centelles té una xarxa de contactes per tot l’espai 
comarcal que li permet tancar operacions més enllà de l’àmbit estrictament local i, 
amb això, contribueix a donar una major dinamització al mercat d’animals de treball.49

Alguns prohoms, fins i tot, destinen una part del seu extens patrimoni agrari a la criar 
de diferents exemplars, com fa el gendre de Berenguer Centelles, Nicolau Sorita.50 En 

46.- Pere és vicari de les esglésies de Vilafranca i l’Anglesola, i ostenta el càrrec de comissari de l’oficial epis-
copal amb seu a Morella. Així mateix, és el prevere beneficiat en diverses capellanies instituïdes en els temples 
d’Atzeneta, Xodos i les Useres, a més de les dues que patroneja a Vilafranca. Finalment, és escollit de manera 
majoritària pels seus veïns per cantar les diferents misses d’aniversari que encomanen per la salvació de les seues 
ànimes (Royo, 2009: 158-159).
47.- La cessió dels drets del seu germà Pere sobre l’herència familiar, en AHNM, núm. 68, 08/10/1393.
48.- AHNM, núm. 77, 02/02/1402.
49.- Més detalls de la trajectòria de Berenguer Centelles, en Royo (2016: 577-595).
50.- Una bona mostra de la transcendència de Nicolau Sorita en la regió és que, en el context de l’Interregne, esdevé 
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1406, aquest prestigiós jurisperit de Mosquerola lloga a Francesc Calbó quandam tu-
rrim cum suis hereditatibus situada al terme de la comunitat rural aragonesa. El termini 
del contracte és de 6 anys i l’arrendament es fa en nombre et a costum de buen laura-
dor a canvi d’un cens anual de vuit cafissos de forment. A banda d’això, el jurisperit fa 
un préstec de tres cafissos de blat al tinent i estableix que·l pan que yo le prestar para 
sembrar la primera anyada, que en la primera culida sea tenido dármelo et yo prender 
lo pan por pan, mentre que el pan que·l enprestar para comer, que me lo pague al pre-
cio que Antoni Ezquierdo ho Antonio Centelles los venderá. A més, l’arrendatari haurà 
de tenir «a mig guany» tot el ramat llaner que Sorita voldrà i també haurà de criar en 
cada un anyo dos docienas de cavales, asentadas en el cerado de Buena Luna, al ma-
teix temps que haurà de respectar-li el dret de prelació si vol vendre l’herba produïda 
en els prats. Finalment, Sorita exigeix que·l dito sementero sea a mi obligado ... et que 
non lo pueda obligar a otro, a més de retenir-se la producció del safranar, la tore para 
yr e avenir, et la cozma que sea comuna et la estabilia.51

Mitjançant l’arrendament del mas, Sorita obté, entre altres coses, les infraestructures 
necessàries per al manteniment d’un bestiar domèstic que serà criat en l’explotació 
i, després, com és lògic, serà introduït en el mercat local per satisfer la demanda de 
veïns i forasters. Fet i fet, el mas es concep com una explotació compacta que permet 
el desenvolupament de diferents activitats agropecuàries i, així mateix, esdevé una 
font de renda per al propietari, en cas de ser arrendat. Per tant, el mas es converteix 
en una peça fonamental en el sosteniment de la riquesa agrària dels prohoms perquè 
proporciona un quantitat important de cereal cada any i permet col·locar el ramat exce-
dentari, que queda sota la custòdia del tinent a canvi del lliurament de la meitat de les 
cries, la llana i els formatges. Finalment, és un excel·lent indret per a la reproducció i 
el manteniment de les bèsties de treball, que serveixen per a diversificar les estratègies 
d’inversió dels més rics en el mercat local i comarcal.52

Conclusions
Els llibres del notari vilafranquí Antoni Esquerdo testimonien l’existència d’un actiu 

mercat d’animals de treball al lloc al tombant dels segles XIV i XV, amb quasi dues-
centes operacions en menys d’una vintena d’anys. Ara bé, aquestes xifres podrien ser 
encara majors. Durant aquest període, a Vilafranca treballen altres sis notaris i, malgrat 
que no tots tenen el mateix volum de treball, és molt possible que arriben a recollir un 
conjunt de transaccions força semblant al que registra Esquerdo. Per tant, es podria 
donar el cas que hi haguera vora un miler de compravendes i lloguers durant aquest 
temps, una xifra que converteix aquest sector en un dels àmbits més dinàmics i més 
transcendents de l’economia local, fonamentalment per dues causes.

Per un costat, el bestiar esdevé un complement bàsic en les explotacions agràries 
i, doncs, això n’estimula l’intercanvi. Per l’altre, les empreses domèstiques tenen la 

lloctinent del governador general del regne de València, la màxim autoritat del país en absència del rei (Miralles, 
1971: 77-86).
51.- AHNM, núm. 82, 19/05/1406.
52.- La funció del mas en les estratègies productives del camperolat i la seua importància en l’articulació del pai-
satge de muntanya d’aquestes contrades, en Royo (2010b: 273-298).
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necessitat de renovar de manera periòdica la seua dotació de bèsties i això li atorga un 
caràcter estructural a la demanda, que està molt estretament lligada a l’estacionalitat 
que marca el cicle agrícola i, en certa mesura, també ramader. Així mateix, el funcio-
nament del mercat està influït per la pròpia caracterització de les empreses camperoles. 
En conseqüència, les possibilitats d’inversió de les famílies vilafranquines determinen 
els preus dels animals i les condicions d’accés, raó per la qual es desenvolupen meca-
nismes que faciliten l’obtenció de la força de treball en els moments de més urgència 
per a les explotacions agràries.

Aquests condicionants expliquen l’alt grau de participació en el mercat de bona part 
dels integrants de la comunitat i també de molts forasters que troben bones oportuni-
tats per comprar i vendre cavalleries al lloc. De fet, veïns i forans intervenen activa-
ment tant des del costat de l’oferta com de la demanda i cobreixen la majoria de les 
transaccions. Aquesta fluïda participació determina el predomini dels equins sobre els 
bòvids, atesa la seua agilitat, velocitat i resistència, a més de la facilitat per alimentar-
los. Ben mirat, només hi ha unes poques operacions amb bous que, a banda de la 
capacitat laboral, també assoleixen un elevat valor intrínsec per l’aprofitament de la 
carn i, sobretot, per allò que simbolitzen. Mentre matxos, ases, muls i someres són 
assequibles pràcticament per a tothom, els bous esdevenen un signe d’abundància i 
de riquesa que és exclusiu de les llars més ben dotades. Per tant, les transaccions amb 
bòvids són molt menors i, a més, solen estar relacionades amb uns pocs prohoms, que 
mostren un interès desigual per aquest sector de l’economia local.

Si bé és cert que alguns dels personatges més rics de la comunitat participen acti-
vament en l’intercanvi de cavalleries, la seua dedicació no és exclusiva. Ans al con-
trari, les operacions que contracten en aquest àmbit del mercat local ocupen una po-
sició força secundària en les seues estratègies econòmiques. Els tractes amb el bestiar 
domèstic requereixen una atenció quasi permanent al mercat pel caràcter estructural 
de la demanda i tenen un marge de benefici molt ajustat perquè la majoria dels clients 
són camperols mitjans i humils. A més, l’especialització exigeix disposar de terres i 
infraestructures que s’utilitzen majoritàriament per a la ramaderia ovina, molt més 
rentable perquè el pasturatge és menys exigent –el paisatge està organitzat per a des-
envolupar activitats extensives i no intensives– i, sobretot, per l’estímul de la deman-
da estrangera. Per tant, els membres de l’elit rural no obvien el mercat d’animals de 
treball i, de fet, hi participen amb una certa periodicitat perquè mai no desatenen una 
bona oportunitat i perquè, al cap i a la fi, viuen en un entorn rural, en el qual estan 
plenament inserits. Ara bé, aquest sector no sol atraure la seua atenció preferent, com 
sí ocorre amb uns pocs veïns del sector mitjà de la comunitat.

En aquest sentit, el mercat d’animals de treball requereix una capacitat d’inversió 
que no assoleix xifres estratosfèriques, sinó que està adaptada a la força a les caracte-
rístiques de la petita empresa familiar. Això afavoreix que molts llauradors amb una 
explotació agrària solvent puguen intervenir-hi amb freqüència i, en aquest context, 
emergeixen alguns pocs criadors i intermediaris que s’especialitzen en els tractes amb 
el ramat domèstic. Per norma general, aquests experts pertanyen a l’estrat intermedi de 
la comunitat i tenen un perfil molt marcat. D’una banda, es tracta de personatges que 
tenen un contacte molt estret amb el mercat per la seua professió i, per tant, manegen 
un volum d’informació i una xarxa de relacions que afavoreixen aquest paper de nexe 
en la trama d’intercanvis. De l’altra, hi ha llauradors que tenen les infraestructures 
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necessàries per mantenir les bèsties i, amb el temps, assoleixen els mitjans tècnics, 
comptables i socials necessaris per desenvolupar una tasca especialitzada.

Gràcies a aquestes condicions, uns i altres són capaços de crear unes clienteles en 
l’àmbit estrictament local i això els permet tenir un cert control d’una important quota 
de mercat. Evidentment, les seues estratègies econòmiques són molt àmplies i diversi-
ficades, com no pot ser d’una altra manera. Tanmateix, atorguen una certa preferència 
a aquesta dedicació d’intermediaris de cavalleries i, doncs, el seu paper és essencial 
per a dinamitzar un actiu sector de l’economia local, que d’una manera o d’una altra 
implica a tots els veïns de la comunitat. El seu exemple és el millor testimoni de la 
diversitat d’una societat rural que, lluny de l’homogeneïtat que molt sovint li ha estat 
atorgada, esdevé una complexa construcció que reuneix al seu interior una variada 
multitud de situacions. En última instància, juntament amb notaris, preveres, merca-
ders, llauradors i artesans de tota mena, els tractants de ramat completen l’heterogeni 
mosaic que constitueix Vilafranca en època medieval.
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