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La història de l’antic territori del terme general del castell de Morella i aldees és molt rica, i
tot i la pèrdua de nombrosos testimonis documentals, encara en conservem molts, que ens
permeten la reconstrucció dels grans trets que han marcat la vida i la societat d’aquest territori.
Part d’aquests documents són coneguts, altres, en canvi, gens o no tant, raó per la qual les
pàgines d’aquesta revista són una excel.lent ocasió per donar a conéixer alguns d’aquests tex-
tos i rescatar-los de l’oblit que ha pesat a sobre d’ells durants segles.

Hem escollit per a aquesta ocasió tres documents molt importants: dos del segle XIII i un del
XIV, tot i que l’oportú estudi que els pertoca per tal d’explicar el seu significat encara trigarà a
veure la llum. Pel que el primer i tercer dels documents respecta, s’inclouran en un recull o
«Llibre de Privilegis de Morella» que des de fa anys estem preparant; i en quant al segon
document serà objecte d’un estudi a part, actualment en preparació, tant des del punt de vista
històric com filològic, aquesta darrera imatge a càrrec del professor Germà Colon.

El primer document és la carta datada en 1290, per la qual els habitants de les poblacions del
territori sota l’influència del monestir de Benifassà sol·liciten ser admesos com a aldees de
Morella, en considerar que formen part del seu territori i usen el mateix fur. És una època
d’indubtable expansió del castell, i els avantatges que podia suposar ser aldeans de Morella
devien ser molt més importants que trobar-s’hi fora. Es coneixien altres annexions a través de
la documentació dels arxius de cancelleria reial (relatives a Olocau, Xiva i Vilafranca) per
tractar-se de concessions reials, però aquesta, de caràcter privat, és quasi desconeguda, per ser
una petició feta directament per les poblacions interessades, i procedeix de la còpia del document
de tal petició, que va quedar en poder del monestir de Benifassà, que la guardava perquè tot i
aquest traspàs de jurisdicció seguiria conservant alguns drets especificats en el document.

El segon document, datat el 1296, és una peça excepcional, que ultrapassa el caràcter de
simple text local, per convertir-se en un testimoni únic que ens descriu, pas per pas, totes les
característiques, tècniques i de materials, que havia de tenir la nova església d’Olocau, a partir
del contracte de construcció que el justícia i jurats de la població fan amb el mestre d’obres
Melià Malràs, a qui pagaran amb la cessió de la meitat de les primícies durant vint anys, i
aquest construirà l’església en un termini de cinc anys.

El tercer document, datat en 1389, conté el text de la sentència promulgada pel rei Joan I,
que va servir per posar punt i final a més de huitanta anys de disputes entre Morella i les seues
aldees, per raó de l’exercici de la jurisdicció que el consell municipal de la vila exercia sobre el
conjunt de les aldees, i que aquestes consideraven sempre excessiu. Tot i que continuarien
existint certes diferències entre una i altres, el cert és que a partir del que sabem fins ara, no hi
hauria durant tot el segle XV i XVI plets tan importants com els que van mantenir al llarg del
segle XIV. Les disputes, però, tornarien a reproduir-se en el segle XVII i acabarien amb la
separació definitiva de vila i aldees, a les darreries d’aquest mateix segle.



1290, març/abril.

El consell municipal de Morella accepta com a aldees del seu terme general, els llocs de
Castell de Cabres, Coratxà, El Boixar, Fredes, Pobla de Benifassà, Bel, Ballestar i
Malgraner, que ho sol·liciten expressament.

Arxiu Históric Nacional. Madrid. Clergat. Pergamins del monestir de Benifassà. Carpeta
428, nº 14. Document original.

En nom de Déu e de la divinal gràcia d’Aquel.

[1] Coneguda cosa sie a totz hòmens, axí presentz com esdevenidors, los quals aquesta present
carta veer voldran, com nós, tot lo consell de Casteyl de Cabres, ço és yo, en Ramon Paríz,
justícia d’aquel loch, e nós, en Guiem Molés, e en Ramón Ff., juratz del dit loch, et nós en
Guiem Sellers, en Bernat Cirerola, en Guiem de Berga, en P. Lombart, en P. Agremunt, en
Berenguer Vilalta, en P. Noguer, en Domingo Noguer, en Beringuer Conpany, N’Arnau Benet,
e en Matheu Gavaldà, veÿns e estadantz del dit loch.

E nós, tot lo consell de Coratxà, ço és, yo en Ramon Ballester, justícia d’aquel loch, e yo en
Domingo Rocha Laurà, jurat d’aquel loch, e nós, en Johan Morera, en P. Aznar, en Johan
Rovira, en Guiem Batle, en Balaguer d’Abellà, en P. del Vich, N’Arnau de Penaroga, en Do-
mingo Planello, en Garcia Planello, en Gil Navarro, en Ramon de Puigcertós, en Berenguer
Giner, en Ramon Adrover, e en Michel Comes, veÿns e stadantz del dit loch de Coratxà.

E nós, tot lo conseyl del Boxar, ço és yo, en Johan Ortí, justícia del dit loch, e nós, en
Beringuer de Ferriols, e en Pere Bonfill, juratz del dit loch, e nós en Berenguer Graneyl, en
Domingo Ortí, N’Esteve de Ferrols, en Pere Ff., en Garcia Ortí, en Guiem Baldós, en Romeu
Torres, en Guiem de Ferriols, en Ramon Ballester, en Martin Salvador, en Domingo Aragonés,
en Ramon Porta, en Beringuer Torres, veÿns e estadantz del dit loch del Boxar.

E nós, tot lo consell de Fredes, ço és yo en Guiem de Muntclar, justícia del dit loch, e yo en
Thomé de Berga, veý del dit loch e tinent loch de jurat.

E nós, tot lo consell de la Pobla de Benifaçà, ço és yo, en Ramon Ros, justícia del dit loch, e
nós en Bernat Viera, e en Ramon de Montornés, juratz d’aquel loch, e nós en P. d’Oden, et P.
Riera, en P. Vidal, en P. Ramon, en Ramon Estrany, en Guiem Alegre, en P. Simó, en Beringuer
Riera, N’Arnau Torres, en Domingo de Reguel, en Johan Vidal, en Jacme Cirera, en Johan
Tarragó, en Pere Moreyl, e en Pere Forés, veÿns e estadantz del dit loch de la Pobla de Benifaçà.

E nós, tot lo consell de Bel, ço és yo, en Pere Montuyl, justícia del dit loch, e nós, en Guiem
de Munsó, e N’Arnau Montuyl, veÿns e stadantz del dit loch de Bel.

E nós, tot lo conseyl de Bellestar, ço és yo en Pere de Rafals, justícia del dit loch, e yo en
Bernat d’Osona, jurat d’aquel mateix loch, e nós, en Bernat Maestre, e en Berenguer Ff. veÿns
e estadantz del dit loch.

Tuyt nós, consells damunt nomenatz, ensemble a una veu, no destretz ni agreujatz ne forçatz,
ni per falsa suburnació o manera per alcuns enganosament amenatz, mas de bons, ferms, coranés
e agradables volentatz nostres, esguardantz e volentz observar la senyoria real, dins la qual nós
habitam e som poblatz, ço és dins lo terme del casteyl e de la vila de Morella, siam encara
poblatz al fur de la dita vila, e no a dengun altre; per nós e per totz los successors nostres, e
encara per totz los veÿns e habitantz del loch del Malgraner, des quals lur consentiment agem
ans de l’atorgament d’aquesta present carta, d’aquí avant en per totz temps, ab testimoni d’aquesta
present carta plenerament valedora, volem e atorgam ésser d’una valia e conpanyia ab vós, tot
lo conseyl e universsitat de la vila e del terme de Morella, e de les aldeyes d’aquela, atorgantz
e fermament prometentz a vós, tota la universsitat de Morella e de les aldeyes d’aquela, absent,
axí com a present, e en loch de vós al notari deiós escrit, present e per vós reebent, que pagarem
e metrem d’aquí avant en per totz temps ab vóz endesems en totes e sengles messions veÿnals,
segons e en aquela meteixa manera que les altres aldeyes apropiades de la vila del castell de



Morella, ab vós, dita universsitat, an acostumat de pagar e de metre, o d’aquí avant acostumaran.

Exceptant, enperò, tota peyta real, e totes e sengles messions que per rahon d’aquela peyta o
peytes se covendran a fer, majorment com enteniment sie de vós, dita universsitat, e de nós e
axí és, totz los consells e lochs damunt nomenatz, que són dins lo terme de Morella e en la
tinença de Benifaçà, ésser aldeyes apropiades del castell e de la vila de Morella.

Encara prometem a vós, dita universitat, absent, axí com a present, e al notari deiús escrit per
vós reebent, que serem e seguirem a vós en totes hostz e en totz appellidos, e en totes cavalgades
que sien per manament del senyor Rey o a profit de vós o de nós, o a defeniment de vostres
béns o dels nostres o del terme de Morella, o de totes e sengles aldeyes d’aquela.

Encara prometem a vós, dita universsitat, absent, axí com a present e al notari deiós escrit
present, per vós reebent, que serem e estarem ab vós en totz establimentz que són o seran feytz
en la dita vila de Morella; e observarem aquels en totes coses, exceptat enperò e retengut a nós
l’establiment de la fusta, de la qual puxam usar segons que havem acostumat dins lo terme de
la dita tinença de Benifaçà, ço és de la fusta que és dins aquel terme.

Encara retenim en l’establiment de lur aytal temprament, que cascuns dels veÿns dels lochs
damunt nomenatz pusquen aportar vi d’on se vullem, a obs de lurs alberchs tan solament; mas
no.n pusquen tenir venda ni taverna ni hi facen dengun frau amagadament ni manifesta.

Atorgam encara e volem, que els guardadors o vedalers dels ditz establimentz, sien meses e
eletz per la justícia e pels juratz e pels prohòmens de Morella, mas que facen sagrament en
poder dels monjes de Benifaçà, e de vós, e la calònia que d’aquen exirà sie reebuda per les
justícies de cascuns logars on serà atrobat lo frau; de la qual calònia sie dat lo terz als monjes,
quant és en lur tinença, el terz sie retengut a les messions comunes de vós, dita universsitat, e
de nós, e el terz romanent sie dat al guardador e al descobridor.

E totes les damunt dites coses e sengles, nós, totz damunt dits consells, prometem atendre e
conplir a bona fe e sens engan. Salva, emperò, e retenguda en totes coses e per totz logarz, la fe
et la lealtat en la qual som tengutz e obligatz a la senyoria del monestir de Benifaçà.

E per atendre e per conplir totes les coses e sengles damunt contengudes, nós totz damunt
nomenatz, totz nostres béns dels ditz consells, a vós, dita universsitat de Morella, absent, axí
com si present eretz, e per vós al notari deiós escrit en loch vostre reebent, obligam.

E per tal que totes les dites coses entre vós e nós sien servades e fermament obtengudes,
spresament e de certa sciència renunciam a tota excepció, fur, dret, lig, raó nova e vella, e a tot
privilegi o privilegis enpetratz o enpetradors, a demanda nostra o de qualsevulla altra vivent
persona. E generalment renunciam a totes altres coses que contra aquesta carta venir pogessen,
en tot o en partida, segons que mills e pus sencerament pot ésser dit, scrit, nomenat, cogitat e
pensat, perquè totes les damunt dites coses en sí agen perdurable fermetat.

E nós, dit consell de Casteyl de Cabres, ço és justícia, juratz e d’altres veÿns d’aquel loch ja
damunt nomenatz, estantz en consell del dit loch de Castell de Cabres, totes les damunt dites
coses loam, fermam e atorgam, sexto kalendas aprillis anno Domini Mº. CCº. nonagesimo.
Presentz testimonis en Berenguer Bremont, rector de la esgléya d’aquel loch, Johan de Corbins,
Berenguer Perdiguer e Pere Perdiguer,

Et yo, dit consell de Coratxà, ço és justícia, juratz e d’altres veÿns d’aquel loch ja damunt
nomenatz, estantz en consell el dit loch de Coratxà, totes les dites coses loam, fermam e atorgam,
el dia e en l’an damunt escritz. Presentz testimonis Guillament de Muntblanch e Garcia Sanxo
e Michel de Castelló.

E nós, damunt nomenatz consellés del Boxar e de Fredes, e altres veÿns d’aquels lochs ja
damunt nomenatz, estantz en consell el dit loch del Boxar, ço és justícia e juratz e altres veÿns,
segons que dit és, totes les damunt dites coses loam, fermam e atorgam, quinto kalendas aprilis,
e en l’an que ja damunt és contengut. Presentz testimonis Berenguer de Ferriols, Ramon Texidor,
Johan Arquer, capellà, e Johan de Corbins.



E nós, ditz consellés de la Pobla de Benifaçà, e de Bel e de Bellestar, ço és, justícia, juratz, e
d’altres veÿns d’aquels lochs ja damunt nomenatz, estantz en consell el dit loch de la Pobla, per
nós e per totz los habitantz e veÿns del loch del Malgraner, totes les damunt dites coses loam,
fermam e atorgam, quinto kalendas aprilis anno Domini Mº. CCº. nonagesimo. Presentz
testimonis en Guiem de Segur, scrivà, Johan de Corbins e Beringuer Blanch.

[2] Ahüda la veu, nós, consell e universsitat de Morella, ço és nós en Guiem Moltó, justícia
del dit loch, e nós N’Arnau Aster, en P. de Bruscha, en Bernat de Saüch e en Siurana d’En
Alda, juratz del dit loch, e nós, en Pere Çamesso, lo pare, en Ramon Leres, en Guiem Cabanes,
en Miguel d’Albareyls, en Bernat Exernit, en P. d’Areny, en P. Baldrich, en Guiem de Sent
Serní, sartre, en P. de Forés, en P. Torner, en Beringuer de Saüch, en Domingo d’Albareyles, en
Ramon d’Almenara, en Pere Sessé, e en Beringuer Casquer, veÿns del dit loch de Morella, tuyt
endesems estantz en conseyl cridat e plegat el loch del sementeri de Morella, hon moltes d’altres
jentz avie consintentz e atorgantz a les coses deiós contengudes, per tota la universsitat de
Morella e de les aldeyes d’aquela, la qual universitat nós representam; esguardantz lo profit de
la dita universitat, reebem vós, consells damunt nomenatz e els ditz lochs, per veÿns e per
aldeyes apropiades del castell e de la vila de Morella, e sotz les condicions, promessions,
atorgamentz e retenimentz per vós damunt nomenatz, los quals en totes coses atorgam obser-
var, tenir e obeyr.

Prometem contra aqueles en alcuna cossa no venir.

Prometem encara a vós e a totz los veÿns dels ditz lochs, axí presentz com esdevenidors,
reebre en totes messions comunes, veÿnals, axí com a les altres aldeyes apropiades al castell e
a la vila de Morella nós reebem.

Prometem encara defendre e ajudar a vós e als vostres béns per nostre poder, axí com als
altres veÿns e aldeyes de la vila e del terme de Morella.

E totes les damunt dites coses e sengles prometem, en bona fe e sens tot engan, atendre e
conplir a vós damunt nomenatz consellés, sotz obligació de totz los béns de la universitat de
Morella e de les aldeyes d’aquela, les quals totes e sengles promessions damunt contengudes
nós fem a vós, ditz consells absentz, axí com si eretz presentz, e en loch de vós al notari deiós
escrit, per vós rebent.

E totes les damunt dites coses e sengles nós, dit consell e universitat de Morella, ço és
justícia, juratz e altres veÿns d’aquel loch ja damunt nomenatz, estantz en consell, segons que
ja damunt és dit, loam, fermam e atorgam, pridie kalendas madii anno Domini Mº. CCº.
nonagesimo.

Presents testimonis en Cardó Terrés, N’Arnau Gasch, texidor, en Bernat Cervelló, e en
Beringuer de Creetes  e moltz d’altres qui aquí eren presents.

Sig+num Petri de Pinós, notarii publici Morelle, qui hoc scribsit et in forma publica aponit
atque pro literis dividit, de mandato et voluntate consilium predictorum, scilicet intus villam
Morelle et intus alia loca prenominata, diebus et anno prefixis, cum literis emendatis in XLª
linea, ubi dicitur «madii».



1296, novembre 19. Olocau

Compromís i contracte signat entre el consell municipal d’Olocau i Melià Malràs, mestre
d’obr es, pel qual el municipi li cedeix durant vint anys la meitat de les primícies, a canvi
de la construcció de l’església de la població, les característiques de la qual s’especifiquen
amb detall.

Arxiu Municipal d’Olocau. Pergamí original.

[1] Sie a tots coneguda cosa, com nós, en Domingo Ponz, justícia d’Olocau, e en Bernat
Torner, e en Guiem de Lyna, jurats del dit loch; conseyl cridat e ajustat en la església de santa
Maria d’aquel metex loch, axí com costum és, de assentiment e voluntat del dit conseyl, per nós
e tots los nostros, donam e liuram ab aquesta pública carta, a vós, en Melià Malràs e als vostres,
al qual o als quals vós volrets, la meytat de la primícia de la vila e de sos térmens del dit loch,
axí com és costum de reebre ni de donar primícia en lo dit loch.

Axí prometents a vós e als vostres, de donar la dita meytat de la primícia de tots los béns
nostres entro a XX ans, de toç aquels béns que avem usat ni costumat de donar primícia entro al
dia d.uy.

En axí, enperò, que sie entés que dintre.ls XX anys, que.y age XX esplets acabats.

Enperò retenim a nós, que a cab de V ans, que.l conseyl del dit loch que.s pusque la primícia
lo VIen an per a ses necessàries pendre, e axí d’aquí a davant, entro que.ls XX ans sien passats.

En axí que vós, dit Melià Malràs, o els vostres, que.ns entegrets de pendre la dita meytat de
la primícia oltra els XX ans, per aytants ans com lo dit conseyl la pendrà.

[2] En axí, enperò, donam a vós la dita primícia, que façats la església en lo dit loch, devant
lo ciminteri, en aquesta manera:

Que age lo solament de la església, a dareredor del sòl de la església a enjòs VIII palms de
pregon.

Et age la paret de part de la riba, del sòl de la església a enjòs VII palms de gros, VIII palms
de pregon.

Et de la part del cor e de la part del fossar, age la paret del sòl de la església a enjòs VII palms
de gros et VIII palms de pregon.

Et de la part del capanal, que age la paret del sòl de la església a enjós VIIII palms de gros e
VIII palms de pregon.

E els cantons de les dites parets daval terra, que sien feyts de bona pedra calar caregats.

Et de part de la riba, age la paret del sòl de la església enssús entro en egual de la carera, VI
palms de gros; e de la carera amont entro en egual de la cuberta V palms de gros.

Et el front del cor, que age la paret entro en gual de la cuberta V palms de gros.

Et de la part del fossar derrera, ensús entro a la cuberta, que age la paret V palms de gros, e
enmig de la paret, alí on los bons homens veuran per bé, que.y age I portal, feyt en axí d’aquela
mesura de aquel portal de la església de sent Miquel de Morella, e encara I palm o dos pus
ample, si.ls bons homens del dit loch conexeran que obs y sie.

Et de la part del campanal, que age la paret del sòl de la església a ensús, entro a la cuberta,
en egual de la clau de l’arch, VI palms de gros; e de la cuberta a ensús, entro alí on sa fiuran los
pilars de les campanes, que age la paret V palms de gros, e que age la paret X palms d’alt, de la
cuberta ensús, entro alí on sa fiuran los pilars.

Et els cantons de les dites parets, del sol de la església a ensús, que sien feyts de bona pedra
picada als cantos e reequantons.

Et el cap de la paret, alí on se fiuran los pilars de les campanes, que sie losada de bona pedra
picada.



Et de sobre.l losar, que.y age III pilars que sien feyts de pedra picada, e que agen los pilars
del losar entro en la clau de les voltes XII palms d’alt de tou, e els pilars cada un que agen IIII
palms e mig de gros, a tots cayres, e sobre les voltes dels pilars que age Ia creu de pedra picada.

Et les voltes dels pilars, que sien losades de bona pedra picada.

El les parets de la església que sien feytes de bona pedra mamposta, ab bona argamasa, e lo
morter que sie feyt per terz, en guisa que sie feyt ben gras.

Et que pugen les parets del sòl de la església a ensús, a totes parts, salu de la part del campanal,
XL et IIII palms de palm d’alna, en guisa que pusquen versar a dues parts; e en la paret de part
del cor, que age Ia finestra sorda, de bona pedra picada.

Et en la paret de part del campanal altra finestra sorda.

Et en la paret del fossar, que.y age IIII finestres sordes, en aqueles arquades on lo conseyl
veurà per bé.

Et totes les finestres sordes, que agen VI palms d’alt de tou e Ia palmada d’ample, e que sien
feytes de bona pedra blanca picada.

Et en lo cor de la església, que age IIes voltes de pedra picada blanca, per armaris, que agen
IIII palms d’ample e VI palms d’alt, et II palms e mig de pregon.

Et en la dita església, que agen VII archs de pedra picada blanca, e quada arch que age del sòl
de la església a ensús X palms de peu dret e II palms e mig d’asta e I palm e mig de seti.

Et que age cada arch, del sòl de la església entro sus en la clau de.l arch, L palms d’alna de
tou.

Et que age davant lo cor III graes de pedra picada, de la Ia paret a l’altra.

Et tot entorn dintre la església del cor a aval, que age altres IIIes graes de pedra picada.

Et de sobre les graes, davant lo cor, que sien losades II arcades de pedra picada.

Et de sobre.l losar de pedra picada, que age II alçats de pedra picada blancha.

Et l’altar de santa Maria, que age X palms de lonch e VI palms d’ample, e V palms d’alt.

E l’altar de santa Agnès, que sie de la sisa que.y bast la losa que.y bast la losa [sic] que és
sobre l’altar de santa Maria, e que age l’altar IIII palms e mig d’alt.

Et el payment dels altars que sie ample, a conexença del capelà.

Et que age d’alt lo payment sobre.l losar I forch.

Et que age la dita església XXXII alnes de tou, d’alna de València de lonch.

Et XIIII alnes d’ample de tou.

Et el respatlle dels archs, que sie feyt de bona pedra manposta ab argamassa.

[3] Et la cuberta de la església que sie feyta de fusta, en aquesta manera:

Que age en cada arcada V lomeres de meliz ben planegades, e que agen I palm d’alna de gros
a tots cayres.

Et los cabirons de la cuberta, que sien de bon meliz, e que sien serradizs e ben planegats, e
que agen mig peu d’alt e Ia palmada de gros.

Et en la cuberta de la església, que agen dels dits cabirons aytants com obs n.i age, en axí que
age de cabiró a cabiró I palm d’alna.

Et que age de cabiró a cabiró sobre les lumeres botgers, aytantes com obs n.i age, a conexença
dels bons hòmens.

Et la cuberta de la dita església, que sie feyta de bona fulya de meliz ben planegada; e que
age parafuls de Ia taula a altra, en les suintures deiòs les taules; e que sien clavades ab bones
caxes de ferre, a conexença dels bons homens; e que la cuberta que plech fora la paret a totes
parts I palm.

Et la cuberta, desús la fulya, que sie feyta de bones canals de meliz serradiçes.



Et que sien clavades ab bons claus de ferre, a conexença dels bons hòmens del dit loch.

Et entre IIes canals I listó damunt, que sien clavats ab bones caxes de ferre, a conexença del
dit conseyl.

Et que pas la cuberta de les canals e els listons, a totes parts de les parets, I palm.

Et les lumeres del cor que isquen a totes parts fora la paret I palm.

Et les portes de la església que sien feytes de bon meliz a mig amont, e que agen IIII dits de
gros, qua sien planegades dintre e de fora.

Et que sien les polegueres de les portes, alí on deuen balar, cubertes ab fulya de ferre.

Et les portes que sien ben listonades e bé obrades e clavades, segons aqueles portes de la
església de sent Miquel de Morella; e en cada porta que age I anel de ferre gros.

Et que.y age forellat, e tancadura, que cost X sous.

Et que age dintre les portes barra corrediça e balda de ferre, que sie bona per a les dites
portes.

Et les voltes dels dits armaris, que agen bones portes de meliç ben planegades dins e de fora,
e que sien ben clavades e listonades ab sos forellats e ab ses tancadures.

Et les parets de la església que sien reparades de bon morter prim.

Et encara que age en la arquada denant lo cor Ia lumera, en que balen les lancees, e que age
I palm e mig d’alt e i palm de gros.

[4] Et que sie feyta la dita obra, d’esta primer vinent Pascha de Resurecció de nostre Senyor
en V ans continuament conplits.

Et vós, feen la dita obra be e leyalment, nós e el dit conseyl, de possessió e de senyoria nos
gitam e a vós e als vostres, sens nenguna mala veu e enbarg nengú, en corporal possessió e
teneó en la meytat de la primícia metem e transportam, ad aver e a tenir e a poseyr salvament
e en pau, en tro al dit termini, a dar, a vendre, empenyorar, alienar, a totes vostres voluntats, en
per tots temps faedores, salvu a cavalers e sants.

Et d’aquí a davant nós e el dit conseyl salvarem e defendrem la dita meytat de la primícia,
contra totes persones, sens tot engan.

Et si per ventura ara, o alguns temps d’aquí a davant, qüestió o demanda vos ere feyta de la
dita meytat de la primícia, per bisbe o per reys o per fils de reys, o per potestat de terra, o per
altres persones poderoses, o per església o per altres persones seglars, prometem tantost en
continent de parar nós davant vós en pleyt, e reebre el pleyt e la demanda tantost en continent
en les nostres pròpies persones, e del dit consseyl, e ab les nostres pròpries missions dur a
acabament denant qualsevulle jutge eclesiàstich o seglar, entro a la sentència diffinitiva, de la
qual nengú no.s pusque apellar, o.l pleyt o la qüestió o demanda sie determenada per dret.

Et demanar tot ço que a vós de la dita meytat de la primícia serà tolt ni en vençut per
qualsevullye manera per nenguna persona vivent.

Et açò atendre e conplir, obligam nós e tot los béns del dit conseyl on que sien.

[5] Et yo dit Melià Malràs, promet e covinch en bona fe a vós, dit conseyl, de fer la dita obra
bé e leyalment, segons que damunt és dit, entro al dit termini.

E si per aventura yo la dita obra al dit termini no avia acabada, segons que dit és, puscats
pendre [en] la dita meytat de la primícia, e de vendre aquella, e de logar maestres, tants en tro
que la obra sie complida, segons que desús és cogitada.

Et açò atendre e conplir, oblig tots los meus béns on que sien.

Et que mas segurs seyats de la dita obra, do a vós fiançés en P. Lopiz de Lison e P. Mi., e en
Pere Terça, los quals e els seus conplesquen e conplir facen la dita obra entro al dit termini, e
sien tenguts de totes aquestes coses damunt dites atenedores e conplidores ab mí e sens mí.



[6] La qual fianceria nós, dits en P. Lopiz de Lisó, e P. Mi. e P. Terça,  volenterosament fem
e atorgam per nós e tots los nostres, sub obligació de tots nostres béns, on que sien, axí com
damunt és escrit, sens engan.

[7] Feyt fo açò en Olocau, XIII kalendas de deembre en l’an de M. e CC. e XCVI.

Sey+nal d’en D, Ponz, justícia damunt dit. Sey+nal d’en Bernat Torner, jurat. Sey+nal d’en
G. de Lyna, jurat.

Sey+nal de Melià Malràs. Sey+nal d’en P. Lopiz de Lison, fiança. Sey+nal de P. Mi., fiança.
Sey+nal d’en P. Terça, fiança, nós tots ensemble, qui açò loam e atorgam e fermam.

Testimonis són d’açò Ar. Urgel, Berenguer Batlle e G. Montlober e Miquel Vilela, e R.
Aguna, veÿns d’Alocau.

Sig+num Bernardi de Segarra, notario publico Morelle, qui hoc scripsit cum literis supraponitis
in quatuordecima linea, ubi dicitur «de part», loco, die, anno prefixis.

1389, setembre 7. Montsó.

Sentència del rei Joan I d’Aragó per posar fí a les disputes entre Morella i les seues
aldees, establint un nou règimen jurisdiccional.

Arxiu Municipal d’Olocau. Còpia simple en paper, de les darreries del segle XIV o
començaments del XV.

Translatum cuiusdam sententie ultimate pronunciate per serenissimum dominum Johannem
regem Aragonum, recollende memorie, inter universitatem ville Morelle, ex una parte, et al-
deas eiusdem ex altera.

En nom de nostre senyor Déus e de la verge madona santa Maria.

Nós, en Johan, per la gràcia de Déu rey d’Aragó et cetera.

Attenens diverses contrasts en temps passats ésser suscitats e moguts e encara huy ésser,
entre la universitat de la vila de Morella, de la una part, e les universitats de les aldees de
aquella vila, ço és del Forcall, de Catí, de Vilaffrancha, de Cinchtorres, de Castellffort, de
Portell e de Valibona, l’altre; en special sobre la juredicció civil e mixt imperi e.ll exercici de
aquella, los quals les universitats de les dites aldees pretenien e pretenen haver exercit e deure
ésser exercit per los justícies de les dites aldees immediant per lo senyor rey, la universitat de la
villa de Morella afermant per fur e en altra manera la dita juredicció civil e mixt imperi deure
ésser exercida solament per lo justícia de Morella en les dites aldeyes, e no per nengun altre, e
per consegüent en les dites aldees no poder ésser exercida juredicció civil ne mixt imperi per
justícies de les dites aldeyes.

E semblantment, ésser stada qüestió sobre les contribucions universals, en les quals afermava
la universitat de la dita vila de Morella deure ab ella contribuir, les dites aldees lo contrari
afermans.

Attenens encara axí en les contribucions dels terratinens, com en los statuts e de stabliments,
com en altres coses, ésser stada e ésser qüestió entre les dites parts, les quals longament han
durat e de que.s són seguides moltes messions e despeses, e sobre los dits debats ésser stades
donades diverses sentències, axí arbitrals com judicials, per les quals encara als dits debats e
qüestions no s’és poguda donar fi effectualment de que.s s’és seguit e.s segueix gran dan e
sobiranes messions a les dites parts, e per consegüent és neccessari que per nós sie dada fe
perpètualment a les dites parts sobre los dits debats e qüestions, per bé publich de les dites vila
e aldeyes.



Vista encara e regoneguda per nós la suppliquació denant nós donada, per part de la vila de
Morella en la ciutat de Barcelona derrerament, ab volentat e consentiment nostre, per la qual és
stat supplicat a nós que una sentència derrerament donada entre les dites parts en la ciutat de
Gerona per lo senyor rey en Pere, de bona memòria pare nostre, e la il.lustre Sibília, companyona
del dit senyor, deguessem declarar ésser nul.la o, almenys revocar, axí com a injusta e donada
en lesió gran del dret de la dita vila de Morella.

Vistes les excepcions, axí perjudicials, com altres posades per part de les aldees, contra la
dita suppliquació.

Vists los procesos sobre açò accitats, e les sentències, axí arbitrals com judicials, donades
entre les dites parts, privilegi de separació, cartes e altres scriptures hinc inde produïdes, hoÿts
plenerament los advoquats de les dites parts.

Volent posar fí perpetual a les dites qüestions e debats, e que la dita vila e les aldees haien ab
la present nostra sentència entre ells certa ordenació, forma e manera, com usaran sobre les
dites coses, haüd plen acord e deliberació en nostre consell, pronunciam e sentenciam en la
forma següent:

[1] Primerament, attenens que segons fur posat sots rúbriqua “De la cort”, lo capítol “hun sol
vehí”, e alcuns altres furs del regne de València, qui són ley comuna e general en tot lo dit
regne, e en altra manera lo justícia de Morella deu ésser cort de la dita vila e en tot lo terme de
aquella, e aquell sol ha e li pertany la juredicció, conexença e determenació de tots los pleyts
civils e criminals de la dita vila e terme, los quals pleyts tots deuen ésser menats, hoÿts e
determenats, sots conexença e poder seu o de son lochtinent o subdelegat, e no sots conexença
ne en poder d’altri, axí que ell soll e no altri ha e deu haver l’exercici de tota juredicció criminal
e civil, mer e mixt imperi, en la vila de Morella e en tots los térmens generals de aquella, e per
consegüent les dites aldeyes e territoris de aquelles, com aquelles qui són situades dins lo dit
terme universal de la dita vila.

Attenents encara que jats sie les dites aldeyes o officials e justicia d’aquelles, o quals sevol
d’aquelles, hajen usat de juredicció civil e de mixt imperi, emperò lo dit ús e costum, encara
que en altra manera, per diuturnitat de temps, se’n pogués causar prescripció, és dapnat per fur
del dit regne.

Attenens encara lo dit senyor rey, pare nostre, en la qüestió que fonch gran temps ha, entre la
dita vila e la aldea de Valibona, sobre la juredicció, solempnament hoÿdes les parts, haver
pronunciat diffinitivament tota juredicció civil e criminal, mer e mixt imperi, e ús e exercici de
aquell en la dita aldea de Valibona, pertànyer per rahó dels dits furs al justícia de Morella, e no
al justícia de la dita aldea de Valibona, no contrastant tot ús e prescripció, ans aquella haver
reservada, la qual sentència per les paraules generals en aquella expressades e per altres rahons,
dech fer dret no solament entre la dita vila e aldea, mas encara entre la dita vila e les altres
aldeyes havents semblants causa o qüestió ab la dita vila.

Attenents encara que tota la juredicció de les dites vila e aldeyes, e los emoluments de la
juredicció són nostres o, a present, per títol de concessió o cambra, la recepció de aquells
pertànyer auran cara companyona la reyna; e axí de aquella principalment són e deuen ésser
regidors e ordenadors, senyaladament reduïnt-ho als furs e general pràtiqua e observança del
dit regne, dins la qual dita vila e aldeyes són situades.

Vidimus

Per ço e per altres rahons movents nostre coratge, pronunciam, volem, declaram e sentenciam,
la juredicció criminal e civil, mer e mixt imperi, de e en la dita vila de Morella e aldees, e la
conexença e determenació de tots e quals sevol pleyts civils e criminals, qui sien ara o per
avant en tots temps seran en la dita vila e térmens generals de aquella, ésser del justícia de la
dita vila de Morella e a ell sol pertànyer e no a altre, e per consegüent en e de les dites aldeyes,
territoris e limitacions d’aquelles, les quals són e declaram ésser situades en los térmens generals



de la dita vila, no contrastant que les justícies de les dites aldeyes o de alcuna de aquelles,
hagen usat dins aquelles o limitacions de aquelles, de juredicció civil e mixt imperi, no
contrastants alcuns privilegis o altres provisions per les dites aldeyes impetrats o obtenguts,
impetrades o obtengudes, ne contrastants alcunes sentències arbitrals, axí per en Pere Exenç e
altres àrbitres, com per mossen Jacme Dezfar, en persona nostra stants duch donades. Ne
contrastant la sentència derrerament donada en la ciutat de Gerona per lo dit senyor rey pare
nostre. Ne encara contrastants qualsevol excepcions per empatxar proçés o toquants los mèrits
o en qualsevol manera posades per part de les dites aldeyes, contra o aprés la suplicació denant
nós darrerament donada per part de la vila de Morella, en la ciutat de Barcelona, e posades
denant nós o jutges o reladors per nós asignats, o en altra manera com nós per estament bo de
la cosa pública de la dita vila e aldeyes, la qual per los dits debats és venguda a gran destrucció,
e per altres rahons, e encara per nostre poder real de les dites sentències e altres encara qualsevulla
sentències e provisions, per les quals a la dita vila sie perjudicat en alcuna cosa de la dita
juredicció civil e criminal, e mer e mixt imperi, per fur a aquella atribuïda o donada, e per nós
aquesta present sentència a la dita vila de Morella ajutgada, segons que damunt és dit, de tot en
tot revocam e volem e declaram no deure haver alcuna efficàcia o valor.

Quod alter iusticia aldearum debent iurare in posse iusticie Morelle. Emperò, havent
sguart que de les dites aldeyes o alcuna de aquelles, ha gran distància fins a la dita vila de
Morella, attenents encara en les dites aldeyes ésser e haver poble covinent, e que si havien anar
a pledejar per los feyts civils a la dita vila, serie cosa de gran treball e messió als habitadors de
aquelles, per tal volem, ordenam e manam, de benignitat e poder nostre real, que justícia sie
elet cascun any en cascuna de les dites aldeyes, segons que és acostumat de elegir

Emperò volem, ordenam, que los justícies de les dites aldeyes, ans que puguen usar de la
juredicció de què poden usar, segons que davall se conté, se hajen representar en senyal de
superioritat en la vila de Morella, davant lo justícia de Morella, del dia de Nadal tro a la festa
dels Innoçents inclusive, e fer en poder del dit justícia de la vila de Morella lo sagrament que és
acostumat, en lo loch e hora que és acostumat de fer en regne de València per los justícies en lo
començament de lur regiment, e al qual són tenguts per fur de València, lo qual justícia axí elet
en cascuna aldea, hoge e determenen en aquella tots los pleyts e feyts civils e de mixt imperi,
en absència emperò del dit justícia de Morella.

Volents e declarants lo justícia maior de Morella ésser sobirà, e axí com a justícia de la dita
vila de Morella e térmens de aquella haver tot dret de superioritat en e sobre los altres justícies
en les dites aldees e cascuna de aquelles elegits o eligidors, jatsie hajen nom de justícies, com
aytal nom haver los justícies de les dites aldeyes no sie expressament prohibit per fur, e apparega
ésser introduhït en les dites aldeyes per ús antich, per lo qual emperò no és tolt, ans declarim
romanir e pertànyer tot dret de superioritat al dit justícia de Morella o a son lochtinent general,
en e sobre aquells qui.s nomenaran justícies de les dites aldees o sos lochtinents, e declaram
aquells deuran exercir e usar la dita juredicció per lo dit justícia de Morella, e lo dit justícia
major de Morella poder-se proposar e scriure primer. E ab paraules dehim e manam, e semblants
segons altres justícies e officials acostumen de scriure a aquells qui per ells exerçexen juredicció,
e aquells justícies de les dites aldeyes scrivint al dit de Morella, se hajen a postposar e usar de
paraules, requerim e pregam, e nomenar-se en letres e actes “justícies per lo justícia de Morella”.

Açò encara declarat, que los justícies de les dites aldees puxen usar e usen, absent emperò lo
justícia de Morella o son lochtinent general, de juredicció mera civil e encara mixt imperi, ço
és donar e assignar tudors e curadors, e dar e subrogar marmessors, metre en possessió per
primer e segon decret e tots altres actes qui.s pertànyen deuen a mixt imperi e exercici d’aquell.
E encara puxen fer guayta sobre armes e pendre criminosos e malfeytors, los quals criminosos
e malfeytos sien tenguts remetre al dit justícia de la vila de Morella, dins un dia natural, aprés
comptador que.l criminós o malfeytós serà pres, però a despeses e messions de la part a instància
de la qual serà pres lo malfeytor. E si ere cars que per mer ofici fos pres en los cases permeses



per fur, que de continent lo justícia de Morella hagués a pagar les messions al justícia de les
dites aldeyes, com seria feyta la remissió, e encara puguen levar tots bans e calònies e fer altres
semblants coses necessàries e profitoses al regiment de cascuna aldea.

De Olochau. Emperò per la present sentència no entenem perjudicar en res ni derogar a la
juredicció del loch de Olochau, aldea de la dita vila, a la qual pertany haver justícia, segons és
estat usat per privilegi e costuma antiga, e de la qual és stada feta menció en la dita sentència
promulgada per lo dit en Jacme Dezfar e per lo senyor rey pare nostre en la ciutat de València,
les quals sentències en aquell cars volem ésser tengudes e observades, hoc encara en ço que
toque lo fet de la apellació pertanyedora al justícia de la vila de Morella, com en lo fet de la
juredicció criminal exercidora solament per lo justícia de Morella, o per lochtinent seu general,
e no per los justícies d’aquelles aldees, ne en les apellacions dels fets civils e del mixt imperi
fahedores dels justícies de les aldees, de les quals pertany al dit justícia de Morella la conexença,
no sie stada, feta, ne moguda, qüestió entre les dites parts.

[2] Com deuen cessar los justícies de les aldeyes, com lo de Morella hui és. Pronunciam
encara, declaram e sentenciam, que com lo justícia de Morella, o son lochtinent general, serà
present en les dites aldees o alguna de aquelles, que lo justícia de aquelles aldees o lochtinent
de aquell en aquelles aldea o aldees, haje a çesar de tot en tot, e que no puga usar de la dita
juredicció civil e mixt imperi, si donchs lo dit justícia de la vila de Morella, o son lochtinent
general, primerament no eren requests si volien usar de la dita juredicció; e si requests no.n
volien usar o no podien usar de aquella, que en aquell cars o cases, los dits justícies de les dites
aldees o lurs lochtinents puxen usar de la dita juredicció civil e mixt imperi per lo dit justícia de
Morella, o sots ell, segons que damunt és dit.

E entenem lo dit justícia de Morella no voler o no poder exercir la dita juredicció, si estant
present en les aldees o alcuna de aquelles, no volie o no podie venir o ésser la hora o loch
acostumats per exercir la juredicció en les dites aldees, aprés que request ne seria per los
justícies de les dites aldees.

[3] Que.l justícia de Morella no puga traure ne alargar alcun plet de les aldees. Item,
pronunciam, ordenam e sentenciam que si lo justícia de Morella, o son lochtinent general,
estant en les dites aldees o alcuna de aquelles, e usant de la juredicció civil e mixt imperi, haurà
començat conéxer d’alcun fet, e ans que lo fet sia determenat se volia partir de les dites aldees,
e volia traure los litigants de les dites aldees, per pledejar dins la vila de Morella, no puga los
litigants ne los fets traure ne tirar de les dites aldees, per conéxer, ne dins la dita vila o en altre
loch fora la dita aldea on serà començat lo dit fet, ans romanguen los dits fets a conexença e
determenació de les justícies d’aquelles aldea o aldees, on serà començat lo dit fet, axí que
d’aquelles lo dit justícia de Morella o son lochtinent general no puxa conéxer, si no era present
en les dites aldees. Encara lo justícia de Morella no pugue sobreseure, alargar, ne reservar, ne
advocar alcuna causa o pleyt de les dites aldees, començades o començadores per los justícia
de les dites aldees, ne en altra manera embargar los dits justícies de les dites aldees o lochtinents
lurs, si donchs lo dit justícia de Morella o son lochtinent general no eren presents, e que volguesen
usar segons que damunt és dit. En açò, però, no és entés res de les apel.lacions, ne de la
juredicció criminal, com aquelles, en tot cars, se pertanguen al dit justícia de Morella; e volem
que de aquelles apellacions e juredicció criminal sie conegut en aquell loch o lochs on d’abans
se conexia.

[4] Com deuen ésser vil.la e aldeies, a fer stabliments generals, e fer-ne de particulas.
Item, pronunciam, ordenam e sentenciam, que les dites aldees hajen a servar los statuts,
ordenacions e stabliments generals, que.l justícia e consell de la dita vila de Morella faran o
volran fer, servadors en les dites aldees o alcuna d’aquelles, però volem, ordenam e sentenciam
que si lo dit justícia e consell volrà fer los dits statuts generals, servadors en les dites aldees o
alcuna de aquelles, que en fer aquells statuts sia servada la forma següent, ço és que sie denunciat
a comuna messió a les dites aldees, e que cascuna de aquelles trameten un hom a la dita vila,



que sie present en fer los dits statuts, e que ab consentiment d’aquells hòmens de les dites
aldees, o de la major partida d’aquelles, qui presents hi seran, se hajen a fer los dits statuts.

Però si dins tres dies naturals, aprés que.ls serà notificat, les dites aldees o alcuna d’aquelles
no.y trametien, que lo justícia e consell, per sí, puguen fer los dits statuts sens los hòmens de les
dites aldees, fer alcuns statuts entre ells. Ans si neguns ne volran o n’auran a fer de particulars,
façen-se lavors com se faran los altres generals en la dita vila, però si o de cascuna de aquelles
volien fer alcuns statuts o ordenacions particulars entre ells conçernens administració e
endretament de lurs fets o béns propriis e de les aldees, los quals statuts e ordenacions no
fossen jurediccionals, ne toquen en res fet de juredicció, ne contrariassen ne adversasen als
stabliments generals de la dita vila, fets segons que és dit, ne en altra manera fossen ambicioses,
que açò sie legut a ells e a cascun d’ells, axí com a cascun singular és legut posar ordinació a sa
casa e a sos béns, e que per la present declaració aytals statuts no.ls sien prohibits.

[5] Com se poden imposar peytes e talles entre vila e aldeyes. Item, sobre.l fet de la
contribució, declaram, ordenam, pronunciam e sentenciam, que totes les dites aldees, les quals
segons que dit e declarat és, són constituhïdes dins terme general de la dita vila, e los habitants
e habitadors en aquelles e lurs béns, sien d’ací avant en per tots temps de universal e general
contribució de aquella vila, però en les contribucions e exaccions d’aquí avant fahedores e
imposadores, e no en les passades, e que.ls jurats de la dita vila e consell, qui ara són o per
temps seran, hajen plen poder que per profit o interés comú de la dita vila o aldees, puxen tatxar
o imposar qualsevol talles, peytes, exaccions e contribucions, axí en la dita vila com les dites
aldees o habitants en aquelles.

En aquesta, però, manera, que com los jurats e consell de la dita vila, volran fer o imposar les
dites contribucions, hajen a trametre a les dites aldees, notifficant-los-ho, e que les dites aldees
e cascuna d’aquelles trametan un prohom de cascuna aldea, e que de consentiment e consell
dels dits prohòmens, o de la major part d’aquells, qui presents hi seran, pus a totes sia notifficat,
se façen e.s haien a fer les dites talles, peytes e contribucions, però si dins tres dies aprés que.ls
serà notificat per los dits jurats e consell de la dita vila, les aldees no.y volien trametre alcú dels
dits prohòmens, que en aquell cas, sens ells, los dits jurats e consell de la dita vila, puguen fer
les dites talles, peytes e contribucions.

Et en cars que alcunes de les dites aldees n.i trametessen e altres no, que ab aquells qui.ls hi
seran tramesos, passats los dits tres dies, los dits jurats e consell de la dita vila puguen fer les
dites talles, peytes, e contribucions, e que los dits prohòmens hajen a fer sagrament bé e lealment
consellar. E si ere cars que fos discòrdia entre aquells de la vila de Morella e aquells de les
aldees, sobre açò, si és a profit comú de la dita vila e aldees, o no, que en aquell cars sobre açò
sie servat lo capítol que davall parle d’aquesta matèria.

[6] Com deuen ésser scrits los lochs de VI en VI anys. E axí matex los scrivans de
consell. Volem encara, pronunçiam e sentenciam, per çessar molts fraus e molts perjuris e
grans messions, qui.s fahien en lo nombre de les lletres qui.s solien fer, que d’aquí avant les
dites peytes, collectes e exaccions, se façen segons lo nombre dels alberchs qui són poblats en
la vila e en les aldees, axí que de la vila sien trameses prohòmens a les aldees per comptar e
scriure los alberchs o mases de aquelles, e semblantment de les aldeyes sien trameses prohòmens,
hun de cascuna aldea e atrestants prohòmens sien trameses de la vila a les aldees, a scriure e
comptar los alberchs de la dita vila e dels mases e lochs de pròpria contribució  de aquella, e
que.ls jurats de la dita vila e aldees, e de cascun dels lochs de la comuna contribució, sien
tenguts manifestar als prohòmens qui tramesos hi seran per la dita rahó, los alberchs e vehins
de la dita vila e aldees, mases e lochs de la dita contribució, ab lo libre de les peytes e ab
sagrament, sens frau, e que dels dits alberchs se façen libres comuns, segons que.s solien fer
dels libres de la peyta, e que.ls dits libres sien mesos en una caxa comuna, ab dues tancadures,
e ab dues claus, la una de les quals claus tenga la part de la dita vila, e l’altra la part de les dites
aldees.



Axí entés que dels dits libres, del nombre dels alberchs e encara dels libres dels comptes dels
caxoners de la dita vila, de les contribucions comunes sie donat translat a cascuna de les dites
parts, ans que sien mesos en la dita caxa, e açò cascun any que.l caxoner retrà son compte, e
que.ls dits alberchs sien scrits e regoneguts de VI en VI anys, però si aquells que serien trameses
per la vila e aldees volien cascun menar son propri scrivà per comptar los alberchs, que açò
puguen fer.

E si de VI en VI anys no.s comptaven los dits fochs, e açò per culpa de la vila, ço és que ella
no comptàs, dins XV dies aprés que.n fos requesta per les dites aldees o la major part de
aquelles, que les aldees no fossen tengudes a pagar en la contribució comuna, d’aquí avant, fins
que fossen comptats.

E per tal com se poria dir que pagar les dites contribucions per nombre dels alberchs és cosa
no egual, car comunament són pus opulents los alberchs de la vila que de les aldees, volem e
declaram per alcuna smena e satisfacció de ço que los salaris qui.s pagaran o.s deuran pagar als
homens tramesos, axí per les aldees a la dita vila, per nombrar los fochs, com a aquelles trameses
per la dita vila a les aldees, se paguen e.s hajen a pagar tots per la vila de Morella tant solament,
e no per a les aldees; e semblant en los salaris dels scrivans propriis si us manaven, e en totes
altres messions fahedores per la dita rahó, però és nostra intenció que feta talla per nombre de
alberchs de la dita vila e cascuna aldea per sí pusca fer son compartiment entre sí, per sou e per
lliura, d’açò que li vendrà per nombre de fochs, segons que a cascuna aldea seria vist fahedor.
E que.ls scrivans del consell, en poder de qui vendran los comptes comuns, hagen a dar translat
franquament, sens alcun salari dels dits comptes; e no res menys de letres comunes, respostes
e altres scriptures comunes que tro assí, en lo temps passat han acostumades fer, franquament,
e semblant de altres scriptures comunes toquants los negocis comuns de la dita vila e aldees. E
semblantment sia entés en los comptes contenguts en los libres dels caxoners. E les dites coses
volem ésser observats per les dites parts, no contrastants qualsevol sentències arbitrals o judicials,
privilegis, provisions, uses e qualsevol altres rahons o excepcions, les quals aytant com poden
obviar a les coses damunt dites e davall scrites, volem per nostre poder real e per bon estament
de la cosa pública de la dita vila e aldees no haver alcuna efficàcia o valor.

E per tolre e cesar alcuns duptes qui entre les dites parts porien ésser suscitats sobre los fets
de les dites contribucions, e occasió de aquelles, per declaració d’aquelles pronunciam e declaram
ço que.s segueix.

[7] Lo salari dels jurats et caxoner. Primerament pronunciam e declaram, que lo salari dels
jurats de la dita vila de Morella sie aytal, per tots temps, com és acostumat, ço és CCC sous, al
jurat qui és caxoner de la dita vila, e als altres jurats C sous, e que en aquell salari los habitants
de les dites aldees hajen e dejen contribuir segons que.y contribuexen los vehins de Morella.

Quant és ço qui toque los scrivans e missatgers de consell, hajen lo salari segons que los
jurats de la vila ab ells mills se poran convenir, e en aquell paguen e contribuesquen los habitants
en les aldees, semblantment car és presumpció que.ls dits jurats qui fan sagrament de guardar
tot profit, axí de la vila com de les aldees, ne hauran com millor mercat ne poran haver, car per
diverses rahons denant nós proposades, vehents forts duptes que per altra via, a profit de la
cosa pública de la dita vila e aldees pogués altra ordenació mills star, volents expressament que
los jurats de Morella, d’aquí avant juren en lo començament de lur regiment, axí per lo profit
de les aldees com de la vila, com sie tot d’un terme, e no.y dege haver diversitat, e lo jurat
caxoner faça sagrament en lo començament de la sua administració, que facen libres de reebudes
e de dates comunes, separadament, e que a son enteniment no.y mesclarà res de reebudes o de
dates del propi de la dita vila, e que si procurador o procuradors de les aldees volran veure com
se farà lo sagrament del dit jurat caxoner, que açò puxen fer, e ésser-hi presents, si.s volran.

Duptes concorrents entre vila e aldeies, com s.a a determenar. Item, pronunciam, declaram
e sentenciam, que de les dites aldees hajen a contribuir ab la dita vila, en la peyta reyal e çena,
la qual munta XVIIm. sous cascun any; no res menys hajen contribuir en les messions dels



murs e valls de la dita vila, axí emperò que dos manobres, ço és un elegidor per part de la vila,
altre elegidor per part de les aldees, reeben e contribuesquen totes aquelles quantitats qui.s
hauran a collir per a obs de les dites obres de murs e de valls, e que sien tenguts de metre e
posar totes les dites quantitats en una caxa comuna, en la qual sien dues tanquadures e dues
claus, de les quals claus tinguen cascun dels dits manobres la sua. E les dites coses hajen a
servar los dits manobres, sots pena de C sous per cascuna vegada que contra faran, de la qual
pena sien guanyades les dues parts als murs de la dita vila, e la terça a nós.

E si per alcuna necessitat o evident rahó, lo nombre dels dits manobres se havia a créxer, que
aytal creximent no.s pogués fer sens exprés consentiment del procurador de les dites aldees. E
si per aventura la part de la dita vila o lo procurador de les aldees, no eren concordades en fer
lo dit creximent, en aquell cars los jurats de la dita vila e lo procurador de les aldees elegesquen
cascun d’ells un prohom, ço és un de la vila altre de les aldees, los quals dos prohòmens fet
sagrament de bé e lealment haver-se en declarar si.s deu fer o no fer lo dit creximent, que ço
que los dits dos prohòmens determenaran sobre.l dit creximent si és fahedor o no sie servat,
tota apellació remoguda. E si aquells dos prohòmens no concordans, se alongaran lo fet que lo
justícia de Morella man, sots pena de C sous reals als dits dos prohòmens, que dins hun terme
per aquell assignador se sien avenguts o discordats; e si no.s són avenguts ne.s poran concor-
dar, d’allí  avant lo batle de la dita vila e son general lochtinent present a ell, absent son lochtinent
general, se pugue ab un d’aquells concordar. E ço que.l dit batle ab lo un dels dits prohòmens
declararan, hajen a tenir e servar les dites parts e cascuna d’aquelles, sens tota apellació e
reclamació que no puxa ésser feta a nós ne a negun altre. Però volem que lo dit batle haje a fer
sagrament de fer en aquell feyt ensemps ab l’altre ab lo qual se concordarà, ço que de bona
rahó e egualtat li parrà fahedor, tota aficció e parcialitat apart posada. E que en la contribució
de murs e de valls sien compreses les stimes dels alberchs per un passaran los dits murs e valls,
per què ço que s’aurà de la menobre dels dits alberchs se haje a convertir en la obra dels dits
murs.

La casa de la cort et del consell, com s.a a tenir en condret de messió comuna. Item, sien
tengudes contribuir les dites aldees en les messions e salaris qui.s faran per rahó d’osts, axí en
salari de justícia, regidor, panoner, necessàries a la host, e en messions qui.s façen en defensions
de térmens e d’emprius que la dita vila e aldees han en altres lochs, en defensió de franqueses
e libertats de la dita vila, si la dita vila havia a pledejar ab lochs, ordens o altres senyorius, e en
les messions qui.s faran en la casa comuna de la cort de la dita vila, e en la casa del consell e en
les messions qui.s seran mester en les dites coses, axí com huy són a tenir-les en condret per sí,
ultra la casa de la cort qui vuy és, e la casa de consell la universitat de la vila, per créxer-les hi
volien comptar alcunes cases o patis, que en açò no sien tengudes contribuir les dites aldees, si
donchs en açò expressament no consentien.

Noresmenys sien tengudes contribuir les dites aldees en los D sous que la vila de Morella
acostume donar als frares menors de la dita vila per a vestiari, e encara si alcuna cosa per
necessitat dels dits frares s.i havia anedir, que en allò semblantment les dites aldees
contribuesquen, car axí mateix los dits frares són tenguts a servir a les dites aldees en confesions,
sermons e altres coses.

Vedalers. Item, en lo salari dels vedalers qui han a guardar los boschs comuns dels térmens
de la vila de Morella e aldees de Morella.

Missatgeries. Item, en totes missatgeries de corts e parlaments generals e d’altres qui.s
hajen a fer per fets comuns de la dita vila e aldees, emperò ordenam, volem e manam, que
aquells missatgers qui seran elets per la dita vila de Morella a corts o parlaments generals,
hajen a fer sagrament en poder del justícia de Morella, que no impetraran o impetrar faran
alcuna carta o rescrit fahent per la vila de Morella contra les aldees, ne per les aldees contra la
vila. Et si o fahien, que no hajen valor, ne una part no pusque usar contra l’altre, e semblantment
façen sagrament en poder del dit justícia que en les cartes, gràcies, franqueses e libertats, e en



totes altres provisions e rescrits que empetraran en la dita missatgeria que faran, tot lur poder,
lealment, en quant en ells sie, que les dites aldees sien nomenades e compreses en les dites
cartes, gràcies, provisions e rescrits. E en cars que nós o nostres successors no volguessem
que.y fossen compreses, que la vila de Morella, en quant en ella sie, en usar de les dites gràcies,
franqueses, libertats, provisions e rescrits, los haje per compreses e lexar usar d’aquelles, pagant
les dites aldees lur part en ço que costaran los béns, cartes, gràcies e rescrits.

Furs e privilegis. No resmenys, volem e ordenam que les dites aldees contribuesquen ab la
dita vila de Morella, en totes e sengles coses en que deuen contribuir per furs vells e nous, e
encara en les messions que.s faran en defendre furs e privilegis comuns.

Camins, ponts. Però en les aldees de la dita vila haje moltes messions de mudar e fer les
carreres e camins públichs, de ponts, de fonts, aygües, basses, de céquies, de bassals, de
abeuradors, per què pronunciam que la dita vila de Morella no sie tenguda ab les aldees, ne les
aldees ab la dita vila, ensemps contribuir en les messions que.s hajen a fer per les dites carreres,
camins, ponts, fonts, aygües, basses, çéquies, bassals, abeuradors, en la dita vila o aldees, e
térmens e terratoris lurs, propis e singulars, ans cascuna part haje a fer les messions sues per les
dites rahons.

[8] Hereters. Item, pronunciam, declaram e sentenciam sobre la contribució dels terratinents
en les aldees domiciliats en la vila de Morella, e de la contribució dels terratinents en la vila
domiciliats en les aldees, que degen los terratinents contribuir en lo loch hon seran terratinents,
ensemps ab los habitadors d’aquell loch, ço és que los dits vehins de Morella, per les terres que
tindran dins les aldees, contribuesquen ab aquella aldea o aldees d’on seran terratinents, segons
la valor de les dites terres. E semblant los vehins de les aldees qui són terratinents en la vila de
Morella, contribuesquen per les dites terres, segons valor de aquelles, ab la vila de Morella, en
los cases però davall scrits. Açò però declarat, que lo vehí de les dites aldees, qui ara serà
terratinent en la vila de Morella, com a vehí de la dita aldea, contribuescha més avant en la
contribució universal de Morella, segons que damunt és dit, e segons que fan los altres de les
dites aldees qui no han possessions ne béns en la dita vila, e per ço que de les cases de la
contribució dels terratinents no puscha ésser debat entre les dites parts.

Heres. Pronunciam e declaram que los vehins de Morella, terratinents en les aldees, territoris
e limitacions propis e particulars de aquelles et econverso los vehins de les aldees terratinents
en la vila de Morella e terme propi singular restret d’aquella, contribuesquen en los cases
solament compreses en una sentència donà per lo governador en la ciutat de València en lo fet
de Çuequa, e confermada per lo dit senyor parte nostre, e de la qual aprés per lo dit senyor és
estada feta prachmàtica sancció, servadora per tot regne de València, e sagellada ab son sagell
pendent, dada en València sexta die septembris anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº
primo. Però volem e declaram que la extimació de les terres fahedora en lo loch hon seran
situades, per fer la contribució en los cases damunt dits, e en la dita prachmàtica expressats, se
façe bé e lealment e sens frau, e que no sien més extimades que no són les altres de semblant
valor qui són dels vehins de aquell loch. E si o fahien, que.n puxa ésser haüd recors ab lochtinent
de portant veus de governador en la Plana de Burriana, lo qual a mesió de aquell que caurà de
la qüestió, vengue al dit loch e façe justícia espatxada, tota apellació remoguda.

[9] De profertes e dons. Item, pronunciam, ordenam e sentenciam, que en les profertes e
dons que.s faran a nós e la reyna, e a nostre primogènit o semblant a nostres succesors, en corts
e parlaments, e axí mateix en los covits qui.s faran, se facen axí com és acostumat en temps
passat, ans del privilegi de la separació. Quant als altres dons qui.s faran menys de corts o
parlaments, sie servada la forma següent, ço és que sia notifficat a les dites aldees, e que
cascuna de aquelles trametre un prohom a la dita vila, e que ab e de consell e consentiment dels
dits prohòmens o de la major partida, se facen los dits dons e no en altra manera, però que dins
tres dies aprés que.ls serà notificat, hajen les dites aldees trametre los dits prohòmens, en altra
manera que en absència lur o si alguns de les dites aldees hi havien tramesos los dits prohòmens



e altres no, que ab volentat e consentiment de aquells qui tramesos hi seran, o de la maior part,
pusquen fer los dits dons segons que los serà ben vist fahedor. És entés, emperò, que.ls dits
prohòmens de les aldees, hajen a fer sagrament en poder del justícia de la vila, e presents los
dits jurats e consell de la dita vila, de bé e lealment consellar en los dits fets, segons que damunt
és dit.

[10] Missatgeries. Item, pronunciam, ordenam e sentenciam, que en les misatgeries que.s
faran per la vila de Morella, per fets comuns de la dita vila e aldees, exceptades corts e parlaments,
hajen a ésser e entrevenir alcú o alcuns de les dites aldees, segons que la qualitat del fet o
requerrà, en axí que si en l’acte qui.s farà ha mester dos misatgers, que.y vaja hun misatger de
la vila e altres de les aldees; e si més avant n.i hauria mester que en semblant nombre n.i haie de
les aldees com de la vila, però si lo fet era tal que hun misatger sol hi fos bastant, e en la
misatgeria hagués asats de un, que en aquell cas sie elet aquell un misatger de la vila de Morella
per la dita vila. E si era discòrdia entre los jurats e consell de la dita vila e de les aldees sobre
açò, si en lo negoci és mester hun misatger o dos, que tota vegada en cars de discòrdia hi
haguessen ésser dos, un de la vila altre de les aldees, per bé que en lo fet un sol hi fos bastant.

[11] De contribució generall. Item, pronunciam que en tots altres cases, negocis e fets, ultra
los damunt expressats, los quals toquesen e concernessen comú profit e utilitat o interés comú
de la dita vila de Morella e de les aldees damunt dites, que en tots aquells cases e cascun
d’aquells les dites aldees hajen a contribuir ab la dita vila, com sien de universal o general
contribució, segons que damunt és dit. Et si algun fet o negoci toquave solament propi e singu-
lar interés de la dita vila, e no de les aldees, que en allò no sien tengudes contribuir les dites
aldees.

[12] Los duptes, com s’an a determenar en la contribució comuna. Item, pronunciam e
declaram que si entre la dita vila e aldeyes ere contrast o dupte, si alcun acte o fet toquave
interés o profit comú de la vila e aldees, o no, que sie servada en declarir lo dit dupte en la
forma següent, ço és que la vila e aldees hajen a elegir dos prohòmens, un de la vila altre de les
aldees, o dos de cascuna part, per los quals, de paraula, sumàriament e de pla, ab sagrament
pronuncien e declaren ja lo dit fet si toquarà comú interés de la dita vila e aldees o no, e que en
açò los dits dos prohòmens, per virtut del dit sagrament, hajen comunament a entendre que los
dits fets tro fins que sie declarat, e que les parts stiguen a conexença de aquells.

E si alcun dels prohòmens o dos elets per la una part, no.s poden avenir ab los altres en
pronunciar e declarar en lo dit fet, que lo justícia de la dita vila de Morella, a instància de les
dites parts, o de la una d’aquelles, constrenga los dits prohòmens ab manaments penals, que
dins çert temps per ell assignador se avenguen de tercera persona, si avenir se’n poden; e si
se’n poden acordar que aquella terçera persona determen ab la hun d’ells ço que li serà vist
fahedor.

Et si acordar ni avenir no.s poden de terçer, que en aquell cars los dits prohòmens hajen a
recórrer e haver consell dels advocats comuns benefficiats de la vila e aldees, e ab consell de
aquells fet per ells primerament sagrament de bé e lealment consellar, e no en altra manera,
pronuncien en lo dit fet, e ço que pronunciat e declarat serà, se haje a servar entre les dites
parts, e per tolre malignitat qui poria ésser entre les dites parts dessús dites, les mesions qui
seran fetes o.s hauran a fer per la dita rahó, sien pagades per aquella part contra la qual los dits
advocats hauran feta declaració.

De donar trellats. Volem encara e declaram, que la dita vila sia tenguda donar translat
auctèntich a les aldees e als singulars d’aquelles, e les dites aldees a la vila, e als singulars
d’aquella, de totes cartes, privilegis, e totes altres scriptures comunes a les dites vila e aldees, si
requests ne seran, pagants aquells qui requerran los dits translats, ço que costaran de transladar.

[13] Los justícies de les aldeies, com an a retre compte al justícia de Morella. Item,
declaram e sentenciam, que los justícies de les dites aldees, cascun any a la fí de lur regiment,
hajen a retre compte al justícia de Morella o a son lochtinent, de qualsevol coses que hauran



reebudes de lurs oficis, e retre e tornar al dit justícia de la vila de Morella, o a son lochtinent, ço
que romandrà en lur poder, exceptat les despeses que justament hauran fetes, e los salaris a ells
pertanyents per rahó de lurs ofici, però dels quarts a la cort pertanyents, los dits justícia de les
dites aldees no.s pusquen res tenir per lurs oficis, com no sie acostumat, mas dels altres
emoluments de què han acostumat retenir, s.i retenguen los dits salaris e mesions.

[14] Dels murs del Forcall. Item, pronunciam, declaram e sentenciam, que los murs e cases,
murs del loch e aldea dal Forcall, sobre.ls quals entre la universitat de la dita aldea, de una part,
e la universitat de la dita vila, de la altra, és stada moguda qüestió, no sien enderrochats ne
crescuts, ans sien e romanguen en aquell stament en que huy són, saül, emperò, que si a nós o
a nostres succehidors, per guerra o qualsevol necessitat o rahó, era vist fahedor que.ls dits murs
e cases murs deguessen [ésser] enderrochats, fortificats o crescuts, que axò pusquam nós fer o
manar que.s face, e negun altre oficial nostre no hajen poder de açò fer o atorgar. Però si cars
venia que enamichs, impetuosament vinguessen, per lo qual cas fos dupte o perill si ells murs
o cases murs romanien, axí com estan, que en aytal fossen nós o nostre primogènit consultats.
Et en cars que no pogués ésser haüd spay a fer la dita consultació, fos-ne consultat lo governador
del dit regne de València o son lochtinent, e que ladonchs s.i hagués ço que seria notificat per
nós o nostre primogènit o governador, o son lochtinent, per la dita consultació, però si la dita
necessitat era tal que no s’oferís la dita consultació, que.l justícia de la dita vila de Morella hi
pusqua provehir segons que ben vist li serà.

E açò declaram e sentenciam, no contrastants alcuns pactes o covinençes fetes entre les dites
parts, cor per aquelles al dret e poder nostre, al qual se esguarde, la ordenació dels murs del
loch no pot en res ésser perjudicat.

[15] E com per speriència de fet, sapiam que les dites vila e aldees són vengudes a diverses
scàndells e perills, per rahó dels dits pleyts e qüestions, e rahó de la dita juredicció, o encara
fetes grans e immoderades despeses, noresmenys que per sentències arbitrals ne judicials no
s’és poguda donar fi a les dites qüestions, per ço, per nostre poder reyal e bé de la cosa pública
de la dita vila e aldees, la qual és venguda a irreparable destrucció, e vendrien ja molt més, si
per nós ja provehit no era, volem, pronunciam e manam, les dites coses per nós damunt dites,
ordenades e sentenciades, e cascuna d’aquelles, deure ésser servades perpètualment per les
dites parts, no condempnants ex causa la una part ne l’altra en les messions, ans de nostra
benignitat reyal remetem a la una part e a l’altra totes calònies e penes en que fossen cayguts
per rahó de suplicacions fetes, o en qualsevol altra manera, per rahó dels dits pleyts e qüestions,
manats e enseguits davant nós.

Donada fon la present sentència per lo dit molt alt senyor rey don Johan, en huna canbra del
castell de Monçó, a VII de setembre any M.CCC.LXXXIX.


