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Un recurs molt important de la governació d'Oriola fou la ramaderia. Els erms, 
marjals i carritxars d'aquestes terres i fins i tot els marges de les sèquies i assarbs, com 
també els camps de conreu, quan la collita no en podia resultar perjudicada, foren 
aprofitats com a pasturatges per al bestiar vacum, cavallí, cabrum i oví. La cabanya 
autòctona augmentava temporalment a l'hivern amb els ramats transhumants que, 
procedents d'Aragó, del País Valencià i de la Manxa, baixaven cap a aquestes terres 
més càlides. 

ELS ESPAIS DE PASTURA 

Després de la conquesta del regne de Múrcia per Jaume II, les cabanyes de bestiar 
d'Aragó que baixaven al regne de València per hivernar canviaren les pastures 
valencianes per les murcianes. Quan Múrcia quedà partida, després de la sentència 
arbitral de Torrellas, entre la Corona catalano-aragonesa i Castella1, les noves 
pastures quedaren limitades en teoria a les de les terres de la governació d'Oriola, bé 
que a la pràctica els ramats aragonesos i valencians continuaren penetrant en el Camp 
de Cartagena o en el terme de Múrcia. 
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Els grans ramats transhumants procedents d'Aragó i del País Valencià solien 
entrar a la governació dellà Xixona per la banda d'Alacant i s'adreçaven després a les 
terres del terme d'Oriola situades al sud del Segura o bé entraven en el Camp de 
Cartagena. De llur pas per Alacant i per Elx, n'hi ha constància per les disputes que 
ocasionava l'ús de les deveses municipals o boalars, tal com ho veurem més endavant. 

Pel que respecta als ramats de la Manxa, baixaven a les terres de la governació 
d'Oriola, bé per hivernar-hi, bé per passar-hi només, camí del camp de Cartagena. El 
1303, per exemple, abans de la divisió del regne de Múrcia, Jaume II concedí guiatge 
a les cabanyes de Conca, Huete, Alcaraz, Molina i altres llocs perquè poguessin 
travessar els seus dominis murcians per anar a les terres que hi posseïa don Juan 
Manuel2. 

Per les notícies que tenim, posteriors a la partició del regne de Múrcia, sembla que 
les cabanyes manxegues seguien sovint el camí de Jumellaper internar-se després en 
el regne de Múrcia o bé, des de Yecla, entraven pel Pinós a les terres de la governació 
d'Oriola, baixant cap a Favanella per penetrar des d'aquest lloc en el territori murcià 
sota jurisdicció castellana. Sabem, per exemple, que el senyor de Jumella, que el 1322 
era el noble aragonès Gonçalvo García, el qual tenia el lloc sota la jurisdicció catalano-
aragonesa, es queixà perquè el batlle general del regne de València dellà Xixona, 
Jaume Andreu, exigia a les cabanyes castellanes que passaven per Jumella per anar 
cap al Camp de Cartagena l'impost anomenat carnalatge o carneratge, que en aquest 
cas concret consistia a lliurar 5 caps de bestiar per 1.000. Jaume II intervingué en 
l'afer per manar al batlle que no cobrés aquest impost ja que, si era de percepció legal, 
el cediria a Gonçalvo García, que era un dels seus millors consellers. Segons el rei, 
només es podia cobrar impost al bestiar que hivernés a Jumella, afirmació que hagué 
d'esmenar en una altra carta perquè resultà que, precisament, el bestiar que hivernava 
a Jumella no havia de pagar carnalatge i en això coincidiren Gonçalvo Garcia i el batlle 
general dellà Xixona3. 

Les desavinences entre don Juan Manuel i l'adelantat del rei de Castella a Múrcia, 
que motivaren diversos incidents els anys 1327-1328, amb la captura de súbdits 
d'aquell magnat castellà, indiquen sovint el lloc on foren presos els ramats i ens 
permeten de comprovar aquell itinerari que indicàvem abans. Un primer incident pels 
volts de novembre de 1327 no ens dóna gaire llum perquè la captura d'una important 
cabanya de 9.000 a 10.000 ovelles, pertanyent, sembla, agent de Chinchilla, s'efectuà 
ja en terres de Múrcia4; però un altre del febrer de 1328, amb la captura de 6.000 
moltons, 3 ases i altres pertinences de Domingo Pérez de Valdeganga, veí de Cabdet, 
tingué lloc a Favanella, població que llavors pertanyia a la governació d'Oriola5. El 
mateix mes i any, encara, foren presos pels murcians 2.750 caps de bestiar de gent de 
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Chinchilla (i també del veí d'Elda, Arnau Roger), al Pinós6. Tenim constància, 
altrament, de la presència de les cabanyes manxegues a la governació d'Oriola pels 
comptes del "montazgo", dels quals ens ocuparem més endavant. 

La destinació final d'aquests ramats, si es quedaven dins dels límits de la 
governació, era, generalment, l'extens territori situat al sud del Segura, entre el mar 
i la frontera murciana. En el repartiment efectuat el 1308, hom reservà 500 tafúlles 
de terra a la plana de Molina, limitant amb el terme de Múrcia, per a devesa del Consell 
d'Oriola. Aquesta devesa comprenia els saladars de Moquita i Beniximi fins a un 
assarb situat a tocar d 'una marjal, actualment desapareguda. Més avall, des de la serra 
de Rabat vers el sud, vers Cartagena, la terra quedà reservada també per al comú 
d'Oriola, per al bestiar de la vila7. D'altra banda, el camp de les Salines, situat prop 
de les salines de Cap Cerver i de la Mata i afrontant amb el terme de Guardamar, era 
un lloc usat també com a pasturatge8. L'aigua per al bestiar quedava assegurada per 
la font de les Saürdes, que es trobava en el límit del camp de les Salines; la font havia 
quedat exclosa de les quadrelles quan fou repartit aquest paratge el 1308, amb la 
indicació expressa que romania franca9. Consta que el Consell d'Oriola tingué cura 
de mantenir en bon estat els abeuradors per al bestiar durant el segle XV10. 

Els ramats transhumants pasturaven també a l'horta d'Alacant, al camp d'Agost, 
a la vall d'Elda, al camp de Xinosa, al terme de Monóver, a Favanella i, a més, als 
diferents bovalars; almenys era en aquests llocs, a més dels queja hem indicat abans, 
on s'adreçaven els cobradors del "montazgo" per tal d'exigir el pagament de l'impost 
a les cabanyes forasteres11. 

L'ús dels bovalars o deveses municipals fou motiu de discussió més d'una 
vegada. Els boalars o bovalars devien ésser en principi prats del domini públic, cedits 
als municipis per tal que els veïns hi poguessin guardar llur bestiar de llaurar i els 
carnisssers el bestiar que havien de matar. 

El rei i les Corts hagueren de vigilar els boalars o bovalars per tal d'evitar abusos. 
Així, per exemple, Jaume II prohibí el 1311 que els ramats transhumants utilitzessin 
el boalar del consell d'Alacant com a pasturatge, indicant que només hi tindrien dret 
de pas, i autoritzà el justícia i els jurats d'Alacant a multar els infractors12. A Elx 
calgué que el Consell fixés, el 1379, els límits del bovalar, situat a la torre del Pla, lloc 
anomenat actualment Carrús i Pla de Sant Josep. De tota manera, la delimitació no 
degué quedar ben resolta, perquè l'any 1408 el Consell sol·licità al procurador de 
Barcelona a Elx que fixés un lloc per a un bovalar convenient per a la vila. Sembla 
que aquest bovalar era utilitzat no solament pels ramats de la vila sinó també pels 
d'Oriola, Alacant i altres llocs més llunyans, com ara València13. Consta que el 1379 
hi hagué una qüestió amb els ramaders valencians que havien introduït llurs ramats 
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dins el boalar del Consell; alguns en mancaren quan els fou advertit que era reservat 
per a la vila, però un tal Fontanar s'hi resistí i causà danys, a més, en alguns camps 
sembrats, raó per la qual li foren confiscades ovelles i altres béns14. 

Pel que fa a Oriola, no tenim notícies del seu boalar, però sabem que els carnissers 
podien guardar el bestiar que no mataven a la serra del castell, on també, segons una 
disposició de Jaume II del 1320, els veïns de la vila podien guardar igualment llur 
bestiar en cas que es cridés apellido o sometent. Hom destinava a aquest fi el sector 
de la serra limitat pels aljubs de l'Almajana i de l'Alberca15. 

El rei Martí, a les Corts de València de 1403, precisà també algunes normes per 
les quals s'havien de regir els boalars: haurien d'estar senyalats de manera que es 
poguessin distingir; haurien d'ésser proporcionats a la grandària de la vila; els 
ciutadans de València no hi tindrien empriu d'herba; els que hi fiquessin llurs ramats 
per pasturar en podrien ésser expulsats o serien castigats amb la degolla d'una bèstia 
per infracció diürna i dues per infracció nocturna; si es tractava de bestiar gros, 
haurien de pagar 3 diners per cap; el bestiar hi tindria, això sí, dret de pas i, si s'esqueia 
l'hora de la migdiada dins el boalar, n'hi podrien fer; altrament, el boalar no podria 
ésser llogat a ningú16. 

A més, els ramats usaven altres pastures, finques de la Corona o de particulars 
situades generalment prop de les marjals o en els erms de muntanya, que els propietaris 
llogaven als pastors. El canon que hom cobrava, per la cessió de l'ús de l'herba, era 
l'herbatge, però aquest nom s'usà a vegades també com a sinònim de l'impost del 
"montazgo", com ho veurem després, i és en aquest darrer sentit que el solem trobar 
citat en els comptes de la batllia general dellà Xixona. 

Sembla que el rei es va anar desprenent de l'usdefruit de les herbes a favor de les 
viles reials o de nobles. Ens consta, per exemple, que el rei de Castella, Alfons X el 
Savi, havia cedit l'ús de les herbes del seu terme a la vila d'Alacant el 1252 i que 
probablement Oriola adquirí aquests mateixos drets en rebre els privilegis i franquícies 
d'Alacant el 126517. Altrament, pel que fa a Oriola, aquest mateix monarca prohibí, 
el 1272, que es venguessin les herbes del seu terme i disposà que tots (tots els veïns, 
suposem) se'n poguessin aprofitar comunament18. Més tard, el 13 08, Jaume II concedí 
a l'arraís de Crevillent l'herbatge de Crevillent, Albatera i Coix, i suposem que els 
nobles cristians gaudiren també d'aquest dret en llurs llocs19. El tenia, almenys, 
l'infant Martí en el terme d'Elx, com a senyor que era de la vila a la darreria del segle 
XIV. Ho sabem perquè hi hagué queixes dels veïns de la vila que pretenien tenir dret 
a pasturar i abeurar llur bestiar a la partida de terra dita la Casa Blanca, dret que els 
era denegat pel batlle de 1' infant Martí. El 13771'infant els concedí dret a usar aquestes 
pastures durant cinc anys20, però el dispenser de l'infant, Jordi Joan, havia arrendat 
l'herbatge d'aquesta partida als moros durant dos anys i aquests l'havien sots-



PASTURES I RAMADERIA 83 

arrendat a cabanyes forasteres, raó per la qual calia que tots plegats es repartissin 
l'empriu21. 

Només tenim notícia que el rei cobrés arrendament d'herbes en alguns casos en 
què llocs atorgats per la Corona a nobles o a membres de la família reial retornaren 
al Patrimoni, com fou el cas d'Asp després de la guerra amb Castella dita dels dos 
Peres a causa de la mort de l'infant Ferran, senyor del lloc. Així, veiem com el 1366 
el batlle general dellà Xixona arrendà a Martín de Sayona, de Chinchilla, per 150 sous 
l'herba d'Asp per a la seva cabanya d'ovelles22. 

Hi hagué també la tendència a apropiar-se els emprius d'herbatge i aigües que 
corresponien al rei per part dels propietaris veïns. El 1304, el guardià de les cabanyes 
d'Aragó, Sancho Navarro, s'havia queixat al rei perquè homes del regne de Múrcia, 
especialment de Bussot, Agost i Alacant, havien venut l'herbatge i el pasturatge 
d'aquest terme als ramats que hi eren, els havien pres penyores i els havien obligats 
a pagar indegudament. Jaume II havia manat llavors al batlle general que investigués 
la qüestió i, si calia, fes restituir els diners, ja que només la Corona podia cobrar 
l'herbatge23. 

Però el 1308 sembla que el problema continuava, perquè el mateix Sancho 
Navarro es queixava que la gent estava viciada "en vender las vuestras yervas e las 
vuestras aguas e en ropar las cabannas", cosa que, deia, no se solia fer a la seva terra 
i que a ell li portava molta feina24. 

El problema continuà durant anys perquè en molts llocs de la governació els 
particulars, aprofitant-se de la imprecisió dels termes, venien l'herbatge d'erms i 
muntanyes que no eren seves i que pertanyien a la Corona o a altres persones, cosa que 
provocava, com és prou comprensible, nombrosos litigis. Per aquest motiu i per 
salvaguardar els drets de la Corona, Jaume II havia prohibit, pel març de 1318, que 
els particulars venguessin l'herbatge de llurs dominis fins que els temies no fossin ben 
establerts, llevat que poguessin demostrar llurs drets o privilegis clarament25. 

D'altra banda, cal recordar que el repartiment de terres maijalenques i saladars 
durant el regnat de Jaume II limità molt els pasturatges públics. Ens consta, per 
exemple, que abans del 1321 el rei havia concedit a Bernat Pasqual l'heretat dita el 
Fondo, entre Elx i Crevillent, que era bona per al pasturatge. El 1321, almenys, Bernat 
Pasqual es queixava que els pastors forasters feien pasturar llur bestiar a la finca sense 
pagar-li'n res26. 

Les pastures murcianes 

L'ús d'aquestes pastures féu que sorgissin alguns conflictes per qüestió d'impostos 
sobre els ramats o bé sobre ús de pastures en general, entre els pastors i les autoritats 
murcianes. 
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Les topades pels impostos es produïren amb els oficials de don Juan Manuel, 
perquè li pertanyia el camp de Cartagena, on acudien majoritàriament els ramats 
catalano-aragonesos, o bé amb els del rei de Castella o bé amb tots alhora. L'any 1308 
Jaume II, atenent les queixes de Sancho Navarro, un guardià de les cabanyes d'Aragó, 
protestà en carta al lloctinent de don Juan Manuel perquè tant ell com l'almoixerif del 
regne de Múrcia demanaven serveis injustos i no acostumats, a més de l'herbatge, als 
pastors que entraven en el dit regne; sol licità el cessament d'aquest greuge i, a més, 
la restitució del que havia estat estorquit indegudament27. Sembla que el rei es queixà 
també a l'adelantat del rei de Castella a Múrcia perquè l'alcaid de Cartagena 
demanava impostos nous als ramats transhumants, però el lloctinent de l'adelantat 
declarà que no podia intervenir en els afers de Cartagena per prohibició expressa del 
rei Ferran IV de Castella28. 

Després de la presentació de la carta reial al lloctinent d'adelantat sol·licitant la 
devolució dels diners extorquits als pastors, que pujaven de 600 a 700 sous, el guardià 
de les cabanyes, Sancho Navarro, informà Jaume II de la negativa del lloctinent a fer 
la devolució; al·legava que els pastors havien signat un document on reconeixien que 
havien lliurat un servei o ajuda. Però Sancho Navarro sabia que el procediment per 
obtenir aquest servei havia estat forçat: un home del rei de Castella havia pres cent 
ovelles de les cabanyes d'Aragó i les havia portades a Múrcia. Quan els pastors 
acudiren a l'adelantat per demanar-ne el retorn, hagueren de negociar, amb la 
intervenció de torsimanys, el lliurament de la meitat de les ovelles a ell i 100 maravedís 
a Vidal Jodio, que representava Pero López de Ayala, i els pastors es veieren obligats 
a acceptar el tracte. A més d'aquesta extorsió les autoritats de Cartagena també havien 
exigit impostos no acostumats de les cabanyes29. 

Pel que fa a l'ús de les pastures, consta que el 1336 Múrcia i Oriola arribaren a 
un acord que autoritzava el pasturatge dels ramats respectius a ambdós termes durant 
deu anys. Les disputes, però, havien recomençat el 1354, altra vegada per impostos 
que hom exigia als ramats d'Oriola a Múrcia i a Cartagena, on fins llavors pasturaven 
sense pagar30. Més endavant, l'any 1374, els ramats aragonesos i valencians veieren 
com els era vedat el pas a les pastures de Castella quan ho necessitaven més, a causa 
de la terrible secada que havia provocat fam a la Corona catalano-aragonesa. Malgrat 
que la secada no havia afectat Castella, Enric de Trastàmara al·legà que l'entrada dels 
ramats aragonesos i valencians perjudicaria els seus regnes31. Ignorem si més tard 
aquests ramats tornaren a usar les pastures murcianes, tan freqüentades en altre 
temps. Precisament, una de les coses que prometé Ferran d'Antequera als oriolans, 
si esdevenia rei, en una carta escrita el 27 de febrer de 1412, a Conca, com a resposta 
a la que li havien tramès ells amb un missatger, era que podrien "comúnmente passar 
las hierbas y beber las aguas y cassar, según antiguamente lo acostumbrastes" amb 
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la ciutat de Murcia. Sabia que era una cosa que els interessava molt i que podia ajudar 
a atreure'ls al seu bàndol32. 

ELS ATACS ALS GRANS RAMATS 

Tot aquest territori situat al sud del Segura era molt poc poblat i adequat, per tant, 
per a la ramaderia, però tenia l'inconvenient que estava molt exposat a les incursions 
sarraïnes. L'abundància de talaies en aquesta zona, deixant de banda la torre de 
Salines33, és prou reveladora de la perillositat del lloc. El repartiment d'Oriola en cita 
unes quantes com a referència per tal d'establir els límits de les quadrelles de terra: 
les de Pergamisa, les Quebrades, l'Algepsar, Benibrafim i Beniçacanet34. Notes de 
despeses de la batllia general dellà Xixona, del 1385 i 1386, ens informen, a més, de 
la tramesa d'una companyia d'almogàvers d'Oriola a les Saürdes o Safúrdes i al port 
de Sant Pere per tal d'apresar moros collerats de Granada, que havien entrat per 
aquella zona amb la intenció de capturar cristians35. No creiem que fos un cas aïllat. 
Només cal veure la insistència de Jaume II de prohibir durant molts anys el pas dels 
ramats al Camp de Cartagena i a les terres del terme d'Oriola situades sota el riu. 

Al Camp de Cartagena, no cal dir-ho, el risc d'ésser capturat pels granadins era 
més fort perquè la frontera era més pròxima; però les herbes d'aquella comarca devien 
ésser més bones o més abundants; altrament, els pastors no s'hi haurien exposat tan 
repetidament, malgrat el perill d'atacs granadins o, durant la guerra amb Castella, 
d'algun dels contendents. El 1302, en plena guerra amb Castella, Jaume II hagué de 
manar als guardians dels ramats d'Aragó que sortissin del Camp de Cartagena perquè 
hi havia perill d'un atac enemic i hagué d'amenaçar-los amb mesures coercitives si no 
obeïen36. Pel setembre de 1303, el rei prohibí que les cabanyes passessin més enllà de 
Xixona37, però algunes cabanyes ja devien haver passat i, malgrat l'ordre d'abandonar 
el regne de Múrcia, a causa del perill que corrien, van moure tots els ressorts possibles 
per quedar-s 'hi, fins i tot van pagar un suborn de 400 sous a Arnau Millars, l'algutzir 
del procurador Pere de Montagut, que tenia l'encàrrec de fer-los sortir del regne. Pel 
febrer de 1304, la qüestió havia transcendit fins al rei perquè, després d'haver cobrat 
aquella quantitat i encara una altra contribució en diners i bestiar a cada cabanya, 
finalment Arnau Millars havia expulsat els pastors i les cabanyes, amb la lògica 
indignació dels pastors. El monarca ordenà que, si era així, fossin restituïdes les 
quantitats extorquides i en fos castigat el culpable38. No sabem si fou amb motiu 
d'aquest incident, a la temporada de pastura 1303-1304, o d'un nou intent d'expulsar 
les cabanyes del camp de Cartagena a l'inici de la de 1304-1305, que es va arribar a 
un cert grau de violència, i Arnau Millars perdé un rossí quan intentava fer-ne marxar 
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els pastors; per tal d'esmenar aquesta pèrdua, el procurador del regne féu confiscar 
108 moltons de la cabanya de Pedro d'Iranzo, que probablement era el culpable de 
l'incident; per la seva banda, el rei demanà el nom dels pastors de les cabanyes que 
eren al regne de Murcia per tal de fer-los pagar la multa per haver desobeït la 
prohibició39. Durant els anys 1310i 1311, les prohibicions es van repetir, però no pas 
tan àmpliament. Les cabanyes van poder arribar fins al Segura, el primer any, i van 
poder-lo traspassar i pasturar fins a la frontera amb Múrcia, el segon40. 

Els incidents amb Granada a causa de la presa de bestiar foren molt freqüents. 
L'any 1314 fou especialment crític; malgrat les recomanacions reials, fetes el mes de 
març, perquè els ramats no fossin portats a llocs perillosos41, hi hagué durant l'any 
pèrdues molt elevades perquè els ramaders no en van fer cas. Pel juliol de 1314, per 
exemple, nombroses vaques de propietaris oriolans i algunes persones, segurament els 
pastors que les guardaven, foren capturades per genets granadins en el curs d'una 
incursió d'aquests per terres murcianes42. Posteriorment, Jaume II tingué ocasió de 
protestar en carta al rei de Granada per un altre robatori perpetrat per genets granadins 
prop d'Oriola, el mes de novembre de 1314: mataren dos homes, se n'endugueren dos 
més de captius i 1.200 caps de bestiar menut; el mes de desembre, a causa de dues 
incursions més per Rabat, partida del terme d'Oriola, quatre homes més resultaren 
captivats, sense que aquesta vegada es parli de presa de ramats. A mitjan desembre, 
una incursió de 800 genets pel Camp de Cartagena comportà una altra pèrdua greu 
en ramats i en persones; i una altra de cent genets, que recorregué des del cap de les 
Salines fins a Guardamar, tingué com a conseqüència cinc homes morts, sis de captius 
i alguns de desapareguts43. Els homes de Terol avaluaren les pèrdues en bestiar 
d'aquestes diverses incursions entre 20.000 i 25.000 caps, però, malgrat les protestes 
a Granada i les peticions de devolució de la presa i de les persones, Jaume II no 
aconseguí més que evasives, ja que, malgrat que hi havia hagut declaracions de bona 
voluntat per carta entre ambdós reis, no s'havia signat encara la pau i aquest fou el 
pretext del monarca nassarita per no retornar la presa44. Jaume II insistí en les 
reclamacions: el procurador de les cabanyes d'Aragó, Martín Domínguez Ladrón, 
acompanyat del jueu torsimany Çulema Abenmenixa, portà a terme una missatgeria 
a Granada, pel març de 1315, per protestar de les preses de bestiar efectuades per 
cavallers granadins en el Camp de Cartagena, territori pertanyent a don Juan Manuel, 
que estava en pau amb Granada45; i, el 28 del mateix mes de març, el rei Jaume II 
enviava una altra carta de reclamació al mateix rei de Granada i demanava a don Juan 
Manuel que també protestés ell per aquesta presa, que havia afectat gran nombre de 
bestiar dels seus regnes que pasturaven sota la seva protecció al Camp de Cartagena; 
els granadins, a més, havien mort o capturat els pastors que guardaven el bestiar, quan 
tots confiaven que el rei de Granada respectaria la pau que tenia signada amb don Juan 
Manuel i les seguretats que havia donat al rei Jaume II46. 



PASTURES I RAMADERIA 87 

Però, al mateix temps que pels canals diplomàtics pressionava per obtenir la 
devolució de la presa, Jaume II reprenia els ramaders de Terol perquè havien desobeït 
l'advertència que havia fet al guardià de les cabanyes, Martín Domínguez Ladrón, 
quan visità la cort a Lleida, pel setembre de 1314, perquè no portessin les cabanyes 
més enllà del Segura, i el monarca afegia al reny la sentència: si resultaven 
damnificats, la culpa era d'ells47. 

L'any 1316, el rei tornà a prohibir que els ramats aragonesos passessin més enllà 
de Xixona, perquè no hi havia treva amb Granada i hi havia perill; manà, doncs, al 
guardià de les cabanyes aragoneses, Martín Domínguez Ladrón, que confisqués el 
bestiar dels qui transgredissin aquesta ordre48. Tal com passava sovint, però, els 
pastors van desafiar el perill i van entrar a les terres dellà Xixona. Aquesta vegada el 
monarca els perdonà la pena de confiscació en la qual havien incorregut49. A la tardor 
de 1317, Jaume II autoritzà les cabanyes a entrar en aquestes terres amb la condició 
que no travessessin el Segura ni anessin cap a les zones muntanyoses al nord del riu, 
sota la mateixa pena de confiscació del bestiar, mentre no fos signada la pau amb 
Granada50. També hi va haver transgressors, però el rei continuà mostrant-se 
benevolent i manà a Acard de Mur, procurador de les terres dellà Xixona, que retornés 
a dos pastors del lloc de Cervera, aldea de Daroca, dues cabanyes de ramat oví, que 
sumaven 2.000 caps, que els havia confiscat per haver passat el riu; només en el cas 
que reincidissin havien d'ésser castigats51. L'any següent, 1319, Jaume II repetí 
l'ordre de no passar el Segura ni els termes d'Oriola i d'Elx vers la muntanya52. Com 
cada any, hi hagué qui no va obeir, aquesta vegada veïns d'Oriola, però el rei també 
els perdonà53. 

El 1321, en canvi, malgrat que perdonà a les cabanyes aragoneses la pena 
d'incautació del bestiar, en la qual havien incorregut pel fet d'haver travessat el 
Segura sense llicència, volgué que paguessin una multa de 6 diners jaquesos per cap 
de bestiar, llevat de les cabanyes de Pasqual Marzo, de Cervera, i de Salvador de 
Navarret, d'Alcalà, que tenien llicència del procurador per passar el riu54; però el 
procurador, Acard de Mur, rebé una reprensió del rei perquè havia atorgat aquestes 
llicències, no obstant el seu manament en contra55. Alguns cabanyers que van suplicar 
al rei el perdó de la multa van obtenir rebaixes: Mateo d'Escucha, veí de las Cuevas, 
aldea de Terol, obtingué que només haguessin de pagar-la les mares i els marrans del 
ramat i no pas els anyells, mentre que 300 caps dels ramats de García Letuix i de Pedro 
Galve, de Terol tots dos, aconseguien franquícia de la mateixa multa56. 

Jaume II tenia raó de recomanar precaució perquè el mes de març uns almogàvers 
de Granada realitzaren una incursió per les valls del Vinalopó i capturaren cinc pastors 
que guardaven ramats que pasturaven a la font d'Asp, prop de Crevillent, és a dir, en 
territori al nord del riu, bé que prop de la zona muntanyenca, considerada també 
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perillosa. Els pastors capturats eren Domingo Sánchez de Utrellas, Joan de Villalba 
i dos més que s'anomenaven tots dos Pasqualet de Valdeconejos57. 

La treva amb Granada, que se signà finalment el 16 de maig de 132158, semblà 
que assegurava la tranquil·litat a la frontera i, per tant, el rei autoritzà Simó de Bell-
lloc, procurador del regne de València dellà Xixona, per revocar la crida que prohibia 
als ramats transhumants de passar el Segura i concedí fins i tot que poguessin anar 
al Camp de Cartagena59. 

Però la bonança no durà gaire, perquè un tal Garcia Saltamates atacà un 
ambaixador de Granada i hom considerà que el fet podia desencadenar represàlies. 
Així, doncs, el mes d'octubre de 1322 Jaume II respongué negativament a la sol·licitud 
de Guillermo del Monge, guardià de les cabanyes d'Aragó, que li havia consultat si 
podien portar el bestiar al Camp de Cartagena; i, més encara, el monarca mantingué 
la prohibició de traspassar el Segura, encara que els ramats romanguessin dins del 
terme d'Oriola60. Malgrat la prohibició, 30.000 caps de bestiar van passar el Segura 
per anar al Camp de Cartagena; hi eren pel març de 1323 i, per tal de castigar la 
desobediència, els cabanyers hi foren retinguts fins que no hagués estat acordada la 
multa; però davant el perill que corrien d'ésser presos per saltejadors granadins, el 
monarca ordenà al procurador del regne de València dellà Xixona, Pere de Queralt, 
de fer sortir tot seguit les cabanyes aragoneses del Camp de Cartagena i de deixar-les 
anar on volguessin. Jaume II anuncià, però, el seu propòsit de no perdonar-los la multa 
per haver traspassat el Segura61. 

A causa dels rumors que corrien sobre un atac que els granadins preparaven 
contra els seus regnes aquest mateix any 1323, Jaume II manà a Ivanyes de Galve, 
porter de l'infant Alfons i guardià de les cabanyes d'Aragó, que els ramats no 
passessin el riu Segura62. Un manament similar fou expedit el 1325 i el 1326 adreçat 
als guardians de les cabanyes d'Aragó, Pedro Sánchez de Valdeconejos i Juan Gil 
Muñoz, de Terol, respectivament, i també al mateix procurador del rei en aquelles 
terres frontereres, Guillem Ramon de Montcada63. 

Suposem que el 1328 també devia ésser vigent una ordre semblant, però els 
pastors la van desobeir i van entrar dins el Camp de Cartagena, malgrat el perill que 
corrien. Una gran part d'aquestes cabanyes que havien traspassat el Segura per anar 
al Camp de Cartagena foren preses, amb llurs pastors, pels genets granadins. El batlle 
general del regne de València dellà Xixona, Jaume Andreu, era partidari de confiscar 
el bestiar restant per desobediència, però el guardià de les cabanyes aragoneses, Juan 
Gil Muñoz, s'hi oposava aferrissadament, raó per la qual consultà al monarca, Alfons 
el Benigne, què havia de fer64. En aquest cas no sabem quina fou l'actitud del rei, però, 
el 1329, fou la de confiscar el bestiar de Domingo Caldero, que l'havia portat Segura 
enllà65. No sabem si és que Domingo Caldero s'havia endinsat ja pel terme de 
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Cartagena, perquè la veritat és que, pocs mesos abans, el mateix rei havia autoritzat 
els veïns d'Oriola perquè poguessin travessar el riu amb llurs respectius ramats 
sempre que els portessin a pasturar dins del terme de la vila, ja que s'havien 
compromès a vetllar per la seguretat del bestiar66. 

La croada que va començar aquell any contra Granada provocà danys al bestiar 
que pasturava a les terres de la procuració dellà Xixona, especialment l'any 1331, en 
què una incursió nassarita féu caure Guardamar; en aquesta incursió les tropes 
invasores s'endugueren 800 eugues, 2.000 vaques i un nombre no estimat de bestiar 
menut67. Com a conseqüència d'aquest incident, el bestiar foraster s'allunyà de les 
comarques frontereres. Bartomeu Dos, un veí d'Alzira que havia arrendat l'herbatge 
0 carneratge del regne de València, l'any 1331, per 4.750 sous reials de València, es 
va trobar en fallida a final de l'any perquè les cabanyes d'Aragó no van baixar a causa 
de la guerra; les poques que ho van fer van anar a la vall d'Aiora o a altres senyorius 
1 tant la reina Elionor com els senyors impediren que hi cobrés l'herbatge. Com que 
no podia pagar, hagué d'exiliar-se i fins el 1337 no aconseguí del rei, queja era Pere 
el Cerimoniós, una condonació de la meitat del deute i l'ajornament de l'altra meitat 
del preu de l'arrendament per quan hagués pogut refer-se econòmicament68. 

Alguna vegada, el Camp de Cartagena resultà, en canvi, el lloc més segur per a 
les cabanyes d'Oriola. L'any 1406, un plet entre la ciutat de València i Oriola feia 
témer als oriolans represàlies contra els seus ramats si els portaven a la vall d'Aiora, 
com sembla que ho solien fer i per això la vila demanà al rei Martí l'Humà que, malgrat 
la prohibició de comerç amb Castella, que era llavors vigent, poguessin portar el 
bestiar a pasturar al Camp de Cartagena. El rei ho concedí i manà al batlle general del 
regne de València dellà Xixona, Joan de Roncesvalls, que no els inquietés per aquesta 
causa, mentre es comprometessin a tornar el bestiar a les seves terres.69 

DANYS CAUSATS PELS PASTORS I ELS RAMATS 

Com a totes les terres situades en els llocs de pas dels ramats transhumants o 
de llurs terminals de pasturatge, hi hagué a les comarques de la governació dellà 
Xixona dificultats entre ramaders i agricultors pels danys causats pel bestiar als 
conreus. Sota el domini de Castella encara, en temps de Sanç IV, consta que a les 
alqueries de "Benihuazil" i "Benamoquetib" fou feta una carrerada vora el riu i fins 
a la marjal a fi que els ramats poguessin entrar i sortir de les alqueries del terme 
d'Oriola sense causar perjudicis; igualment fou construïda una estacada al cantó de 
la vinya de Gil de Vilafranca fins al Segura, pel mateix motiu, mentre que els 
abeuradors i les altres carrerades, queja hi eren en temps del domini islàmic, havien 
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d'ésser mantingudes70. Les solucions degueren ésser prou satisfactòries per a 
ambdues bandes, perquè hem trobat poques notícies de danys als conreus llevat de la 
queja hem comentat abans esdevinguda a Elx, és a dir, la imposició d'una multa a un 
pastor valencià que havia fet entrar el seu ramat en un sembrat71, i una altra a Alacant. 
L'any 13 82, els alacantins es queixaren, en efecte, perquè el batlle general, que també 
tenia ramats, els feia pasturar no solament per erms i muntanyes sinó també per camps 
sembrats, vinyes i fíguerars, amb considerable perjudici per als propietaris. Pere el 
Cerimoniós hagué de fer-li notar que les lleis obligaven tothom, inclosos i primer que 
ningú els oficials reials72. 

Suposem que la manca de notícies es deu a la reglamentació tant de les carrerades 
com de l'ús de les terres de conreu per a pastura. Ja hem vist que l'horta d'Alacant és 
citada com a lloc de pasturatge i és que, en determinades èpoques de l'any, els ramats 
podien entrar a les terres de conreu per pasturar-hi sense que els propietaris poguessin 
protestar, ja que és considerava que no podien fer-hi mal; per exemple, a les vinyes 
entre el 15 d'octubre i el 15 de febrer, i suposem que en dates semblants també als 
fíguerars; en canvi, els olivars estaven vedats al pasturatge entre el primer de setembre 
i el primer de març73. A Elx les dates eren diverses: de 1' 1 de novembre a 1' 1 de febrer 
els ramats podien entrar a les vinyes, mentre no fossin vinyes joves, on els ceps 
tinguessin menys de tres anys. Als altres conreus hi podien entrar si no hi havia fruit, 
no eren llaurats i no eren regats. A més, el bestiar dels carnissers no podia anar per 
l'horta més que en grups reduïts de no pas més de cent caps74. 

Entre els danys provocats pels pastors figuraven també els incendis forestals, i 
d'aquests sí que n'hem trobades algunes referències. El 1312, per exemple, sabem que 
hi hagué un litigi entre el justícia i el Consell d'Oriola d'una banda i el guardià de les 
cabanyes d'Aragó, Ximèn Ortiz de l'altra, a causa de l'acusació formulada pels 
oriolans contra els pastors aragonesos d'haver calat foc a les muntanyes de llur terme 
(vell recurs per a obtenir herbes millors). L'acusació fou rebutjada pels pastors, que 
asseguraven que el foc s'havia produït de manera fortuïta; però dos d'ells estigueren 
empresonats quatre mesos per aquest motiu i hagueren de pagar una multa de 400 
sous. Arran d'aquest foc, que potser no era el primer, Jaume II prohibí que els pastors 
calessin foc a les muntanyes75. 

També hem trobat alguna notícia referent als danys que causava el bestiar a les 
sèquies o als assarbs quan pasturava pels marges o s'hi abeurava. El 1386, per 
exemple, els arrendadors de l'albufera d'Elx es queixaven perquè les nombroses 
vaques que Genis de Santa Creu portava a pasturar als marges de la sèquia que 
desembocava a l'albufera destrossaven i engrunaven aquests marges, que eren 
simplement de terra, i en reblir la sèquia, hi impedien el pas del peix; resultaven inútils, 
així, els costosos treballs de neteja anuals76. Incidents similars sembla que es repetiren 
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a la darreria del segle XV a causa dels danys produïts pel pas de les vaques d'Oriola 
per l'assarb de la reina. En aquesta ocasió el consell d'Oriola protestà perquè, segons, 
digué, les marjals sempre havien servit per a sostenir el bestiar d'Oriola, que, al seu 
torn, sostenia la ciutat, i que no se'n podien aprofitar si no travessaven l'esmentat 
assarb, on s'havia deixat un pas quan es construí, pas que després, en una de les 
neteges de l'esmentat assarb, havia estat suprimit77. 

ELS IMPOSTOS RAMADERS 

En terres on la ramaderia era important els impostos sobre el bestiar també eren 
importants. Ja n'hem mencionat alguns: l'herbatge, pel dret de pasturar a les terres 
públiques (dret que també posseïen els senyors en llurs terres), i el carnalatge o 
carneratge, anomenat a vegades també passatge o carnatge, que els ramats forasters 
havien de pagar quan entraven en el regne de València, o en algun altre regne de la 
Corona catalano-aragonesa i que en realitat era el mateix impost que l'herbatge. A la 
governació dellà Xixona, per influència castellana o aragonesa, aquest impost 
s'anomenava "montazgo" o, més exactament i per deformació de laparaula, "muntalgo" 
o "montatgo", derivada de la llatina "montaticum"; segons la definició del 13 76, aquest 
dret "se acostuma arrendar e collir dels bestiars no havents franquea del dit dret 
erbejants en qualsevol térmens dels dits lochs"78. Si és que abans havien estat impostos 
diferents, des de mitjan segle XIII, herbatge i "montaticum" o carneratge foren, per al 
fisc reial, un sol impost79. 

Mentre que a la primera meitat del segle XIV era més freqüent la denominació 
"herbatge", a la segona meitat del segle fou més usada la de "carneratge" o 
"montazgo"; els comptes de la batllia del regne de València dellà Xixona, que després 
comentarem, en són una bona prova. A les enumeracions d'impostos, però, l'herbatge 
figura sovint al costat del carneratge (dit a vegades també carnatge, com ja ho hem 
indicat) com si fossin impostos diferents, mentre que altres vegades herbatge i 
carnatge apareixen com a sinònims80. 

El mancús o assadura era, en canvi, una taxa de pas per les carrerades. Segons 
Klein, en efecte, de les carrerades hom en deia al País Valencià assadors ("azadores 
reales", diu ell); pel que fa a Castella, el Diccionario de Autoridades recull una cita 
documental que defineix l'assadura com a "vectigal ex gregum transitum"81. A les 
terres meridionals del regne de València sembla que l'assaduraera cobrada conjuntament 
amb el "montazgo", però apareixen esmentats com a impostos diferenciats82. 

A més del fisc reial, sembla que també solien demanar l'assadura o carnatge els 
alcaids de castells a costum d'Espanya, dependents del rei, que completaven així llurs 
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ingressos de retinença. Era un impost més reduït que el carneratge: un moltó per cada 
cabanya de bestiar menut. L'any 1308 Miquel de Llibià, alcaid de Castalla, s'havia 
queixat al rei perquè, malgrat que tots els seus predecessors en el càrrec, des del temps 
de Jaume I, havien cobrat l'impost de carnatge, un moltó per cada cabanya de bestiar 
menut que entrava en el terme de castell, darrerament algunes cabanyes es negaven 
a pagar-lo. Per això el rei manà a Sancho Navarro, guardià de les cabanyes de bestiar 
en el regne de València, que s'informés sobre la qüestió i, si l'alcaid tenia raó, fes que 
els pastors el paguessin83. Sembla, però, que només tenien dret a exigir aquest impost 
els alcaids de castells de primera categoria. Això és el que deixa suposar la queixa del 
Consell d'Oriola contra Francesc Bisbe, que tenia la castellania del castell de 
Guardamar i que prengué una bèstia per dret d'assadura a un ramat que passà per 
Guardamar el 13 81. El Consell assegurava que no podia exigir aquest dret perquè no 
tenia el castell amb homenatge a costum d'Espanya sinó per casa plana, és a dir, per 
a habitar-hi84. 

També hi havia municipis que cobraven impostos als ramats transhumants. El 
1272, el rei Alfons X de Castella prohibí als veïns d'Oriola cobrar impostos als ramats 
que venien a "estremo" en cap lloc del terme. Només els podrien cobrar algun dret quan 
baixessin de la muntanya per anar-se'n: "si non quando deszendieren de la sierra pora 
yrse su vía"85. Es difícil de saber si era un dret de passatge o bé es justificava per l'ús 
de l'herba del terme. 

Altres impostos posteriors eren els peatges de ponts com, per exemple, el creat 
el 1320 a Oriola d'un cap de bestiar per mil, destinat a la reconstrucció i conservació 
del pont de la vila sobre el Segura, que era utilitzat pels ramats que baixaven cap a 
Molina, Rabat o el Camp de Cartagena. El mateix caràcter tenia el dret cobrat als 
ramats que passaven pel pont de Guardamar el 138 186. 

Els documents citen encara dos impostos més sobre els ramats: el borregatge, que 
suposem que és un altre sinònim del carneratge87, i el carnatge. Aquest darrer impost 
era en realitat el delme de la llana i dels formatges i, com s'esdevenia amb tots els altres 
delmes del regne de València, l'Església en tenia dos terços i el rei o el senyor del lloc, 
si era cavaller, en els senyorius, l'atre terç restant. Però el nom de carnatge s'usava 
també per a designar l'assadura i el carneratge; la semblança de les paraules, en aquest 
darrer cas, explica que es produïssin errors d'interpretació88. 

A la governació d'Oriola aquest delme pertanyia totalment al bisbat de Cartagena 
des que Alfons el Savi de Castella en cedí la seva part a l'Església89, bé que abans havia 
condonat als oriolans el delme de llurs ramats90. El 13 89 el bisbe de Cartagena disposà 
que les cabanyes que fossin tretes del seu bisbat del mes de març en endavant paguessin 
el delme de la llana en el lloc d'on fos veí el propietari, encara queja hagués pagat el 
delme en el lloc on els ramats haguessin herbejat o esquilat91. Es evident que el bisbe 
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de Cartagena no volia perdre els seus ingressos a causa de la transhumància estival 
que practicaven els ramats de la governació d'Oriola, que anaven a buscar les terres 
més fresques de la serra d'Aiora (on no hi hauria hagut dificultat perquè pertanyia al 
mateix bisbat) i en alguns casos fins i tot de Castella92. El delme també es cobrava 
sobre el bestiar vacum; consistia en quinze diners per vedell, bé que els arrendadors 
del delme del bisbe de Cartagena pretenien el 13 78 que fos un vedell per cada deu. Per 
obtenir una confirmació d'aquesta pretensió van acudir al bisbe, cosa que causà la 
indignació de l'infant Martí, senyor d'Elx, que ho va interpretar com un menyspreu 
a la seva jurisdicció93. 

Sens dubte, però, l'impost més important sobre la ramaderia transhumant era 
l'herbatge, anomenat també carneratge o "montazgo", com ja ho hem comentat abans. 
L'herbatge o "montazgo" es pagava en espècies i suposava lliurar sis moltons per cada 
miler d'ovelles. Cal assenyalar, però, que els comptes de la batllia general dellà 
Xixona de 1376-1378 assenyalen una diferència entre les cabanyes del regne de 
València, o d'Aragó, que pagaven sis moltons per miler, i les castellanes, que en 
pagaven el doble, 12 caps per miler. Són els únics comptes que fan la diferència; els 
d'altres anys indiquen una tarifa única. A les terres dellà Xixona, que és on fixarem 
el nostre estudi, l'impost es cobrava entre els mesos de setembre i octubre, puix que 
el bestiar hi anava a hivernar94. 

L'herbatge era un impost reial, però alguns nobles i fins i tot petits senyors a les 
terres dellà Xixona van intentar recaptar-lo en llurs dominis, cosa comprensible, atès 
que era un impost tan substanciós. L'any 1308, els ramaders d'Aragó a les terres 
situades més enllà de Xixona es queixaven que, a part del rei, molts altres senyors 
demanaven herbatge per pasturar als erms dels seus senyorius i asseguraven que era 
un costum nou, que no es practicava en el temps en què aquestes terres pertanyien al 
rei de Castella, en què es pagava únicament al monarca95. Però més al nord, en el regne 
de València, hi havia molts nobles que també l'exigien. Alfons i Pere de Xèrica, per 
exemple, s'enfrontaren, vers 1335, amb la ciutat de València a causa de l'exacció del 
carnalatge o passatge a Xèrica i a altres terres llurs. Els nobles esmentats argumentaven 
que sempre n'havien gaudit (fent una excepció a favor dels carnissers). El rei volgué 
fer de mediador en aquest plet96. En el darrer terç del segle XIV diversos nobles del 
País Valencià devien exigir el carneratge als ramats que passaven per llurs terres. 
L'any 1370, Pere el Cerimoniós, tan gelós de les seves regalies, intentà tallar el que 
ell considerava un abús i prohibí la recapta d'aquest impost perquè, deia, a més de 
lesionar les seves regalies, perjudicava els habitants dels llocs reials de València97. 

Cal destacar que a les terres dellà Xixona, segons per a quins casos, hi hagué una 
certa col·laboració entre els regnes de Castella i la Corona catalano-aragonesa per a 
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cobrar els impostos als ramats que passaven d'un territori a l'altre. L'any 1314, a 
petició de l'adelantat del regne de Múrcia, Gonçalvo Pérez de Messía, Jaume II manà 
a Arnau de Torrelles, procurador del regne de València dellà Xixona, que lliurés al dit 
adelantat del regne de Múrcia una part del "montazgo" i assadura que pagaven els 
ramats castellans que pasturaven al seu regne, si abans havien pasturat a Castella i 
no els havien pagats allà. Caldria abonar a Castella la part proporcional pel temps que 
haguessin pasturat en aquest regne98. 

L'herbatge o montazgo tingué un rendiment molt irregular a les terres dellà 
Xixona. Després de l'ocupació del regne de Múrcia, Jaume II devia pensar que 
reportaria molt, com ho demostra el fet que, l'any 1301, assignés 3.000 sous anuals 
a Acard de Mur sobre aquest impost en paga del servei que li havia de prestar amb tres 
cavalls armats; aquesta assignació, anys després, hagué d'ésser canviada perquè 
l'esmentat noble no pogué percebre res de l'herbatge, en part perquè no devia rendir 
prou a causa del clima bèl·lic d'aquelles terres, que potser retreia els ramats d'entrar 
a la zona conflictiva, i en part perquè després de la partició del regne, el 1304, degué 
disminuir força99. 

Un parell de llibres de comptes del batlle general dellà Xixona ens dóna 
informació sobre el rendiment de l'herbatge entre 1316-1324 i demostra que, 
efectivament, l'herbatge produïa molt poc en aquests primers temps100. 

La col·lecta de l'herbatge fou arrendada normalment i hom establí un preu per 
cada cap de bestiar procedent de l'impost, de manera que la liquidació al fisc pogués 
fer-se en diners. El preu per cap oscil·là segons els anys entre deu sous, un diner i 8 
sous 7 diners. Per exemple, l'any 1316 l'herbatge fou arrendat a Guillem Rovira, 
d'Elx, que es comprometé a pagar 9 sous per cap de bestiar. Sabem que el fisc ingressà 
per l'herbatge 184 sous i 6 diners; d'aquesta xifra en podem inferir el rendiment en 
caps de bestiar i el nombre de caps de bestiar contribuents, puix que sabem el preu 
pagat per cap (només ens falta el corresponent a l'any 1324) i el nombre de caps que 
els ramats havien de lliurar per l'impost, 6 per miler. En el quadre hem indicat aquestes 
xifres; si són inferides, entre claudàtors i, si són explícites, sense. Són xifres 
aproximades perquè pot ésser que hi hagués descomptes en les quantitats lliurades al 
fisc pels salaris dels col·lectors, però sovint anaven a càrrec de l'arrendador; cal tenir 
en compte, a més, que només reflecteixen la presència de cabanyes no privilegiades, 
subjectes a tributació. 

Després d'aquests anys 1316/1317 i 1324 la nostra documentació fa un salt a la 
segona meitat del segle XIV, als comptes del batlle general Joan d'Olit (1366-
1368)101, als de Domingo Borràs (1376-1383)'°2, als de Pere Mir (1384-13 87)"03 i als 
de Joan de Roncesvalls (1387-1398)104. 
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RENDIMENT DE L'HERBATGE-"MONTAZGO" 

Any Rendiment Rendiment en Caps de bestiar 
en diners caps bestiar contribuents 

1316 184 s. 6 d. [20] [3.333] 
14105 [2.333] 

1317 346 s. 4 d. [40] [6.600] 
1324 2.477 s. [45.870] 
1366 res 
1367 res 
1368 res 
1376 2.779 s. 6 d. 327 [31.140] 
1377 572 s. 57 9.625 
1378 852 84'5 [14.000] 
1379 776 s. 5 d. 77 [12.727] 
1380 405 s. 4 d. 38 [6.333] 
1381 2.216 s. 4 d. 21.8 36.333 
1382 1.530 s. 167 27.833 
1383 554 s. 72 12.000 
1384 143 s. 18 [3.000] 
1385 160 s 20 [3.333] 
1386 192 s. 24 [4.000] 
1387 798 s. 3 d. 93 [15.000] 
1388 315 s. 2 d. 39 [6.500] 
1389 835 s. 8 d. 92 [15.000] 
1390 1.017 s, 4 d. 112 18.666 
1391 1.020 s. 120 20.000 
1396 344 s, 3 d. 40'5 6.750 
1397 550 s. 7 d. 61 '5 10.250 
1398 800 s. 10 d. 107'25 17.875 

El quadre permet de veure l'extremada variabilitat del rendiment de l'impost en 
relació directa amb la presència també variable dels ramats transhumants a la 
governació d'Oriola, que depenia de les condicions de seguretat (si hi havia estat de 
guerra amb Granada o Castella eren pocs els ramats que s'hi arriscaven), de les 
condicions climatològiques, etc. Els comptes del batlle Joan d'Olit, de 1366-1368, 
demostren el que hem dit: l'impost del "montazgo" no proporcionà aquests anys cap 
benefici perquè la guerra amb Castella havia impedit que els ramats s'aventuressin 
cap a una zona fronterera tan perillosa106. Els comptes del batlle Domingo Borràs, de 
1376-1383, corresponen al període posterior a la pau amb Castella i revelen ja una 
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situació més tranquil·la i, per tant, el nombre de caps de bestiar que aprofità les 
pastures fou molt més elevat. Pel que fa a la influència de les condicions climatològiques, 
la trobem demostrada en el descens del rendiment del "montazgo" l'any 1380, que fou 
un any de gran secada a la zona107. 

En alguns casos, els comptes ens donen indicacions molt completes respecte a la 
procedència dels ramats. Sabem així, per exemple, que els anys 1376, 1381, 1382 i 
1383 ramats procedents de la Manxa van pasturar en aquestes terres i que també hi 
van acudir ramats aragonesos els anys 1380, 1381 i 1382, mentre que la resta eren 
valencians. En conjunt podem dir que, en contrast amb el que era norma al 
començament del segle, els ramats aragonesos havien deixat d'acudir en massa a la 
frontera meridional valenciana, llevat, és clar que molts llocs de procedència 
haguessin adquirit franquícia i fos aquesta la causa de l'absència en els comptes de 
l'impost108. La major part de les cabanyes, que són especificades pel nom del 
conductor i nombre de caps lliurats, oscil·len al voltant dels 1.000 caps. Moltes eren 
originàries de poblacions pròximes del País Valencià: Ontinyent, Biar, Cocentaina, 
Xixona, Bocairent, Relleu, Penàguila, Xàtiva, Castalla i Gandia, d'Aragó, com per 
exemple Manzanera (un ramat de 1.333 caps el 1380) o Sarrión (un ramat de 3.000 
caps el 1382), o de poblacions manxegues com Villena, amb ramats importants 
gairebé cada any, Chinchilla (amb un total d'uns 12.625 caps el 1382 i amb un de 
6.000 caps el 1383), Yecla (amb un ramat de 1.666 caps el 1382) etc. 

En conjunt, malgrat les oscil·lacions habituals, el quadre ens permet observar una 
disminució important en el rendiment de l'impost els darrers anys del segle XIV, 
disminució que no sembla que vagi lligada a secades o altres accidents conjunturals 
sinó que més aviat pot atribuir-se a possibles privilegis d'exempció d'aquest impost. 
Sabem, per exemple, que el 1374, atenent un greuge presentat per la ciutat de 
València, que es queixava que el batlle general del regne de València dellà Xixona 
exigia als seus conciutadans el pagament del carneratge o "montazgo", el rei decidí que 
no l'havien de pagar, ja que n'estaven exempts per privilegi en tot el regne de València, 
i les comarques dellà Xixona havien estat agregades a aquest regne en època de Jaume 
II109. És possible que altres poblacions que gaudien de franquícies semblants en el 
regne de València aconseguissin veure-les ampliades a aquest impost, que era una 
resta de les antigues estructures independents del regne de Múrcia, sobretot després 
que Oriola, invocant la seva agregació al regne de València i la seva franquícia 
d'impostos reials, havia obtingut una sentència de l'infant Joan el 1373 en la qual 
reconeixia que els ramats d'Oriola no havien de pagar carneratge quan entraven en 
l'antic regne de València110, franquícia que fou reconeguda també a Alacant no gaire 
més tard111. Biar, per exemple, pretenia tenir franquícia de "montazgo" i assadura a 
la batllia dellà Xixona el 1382112, bé que no ens consta que li fos reconeguda 
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oficialment fins el 1397. En aquesta data, el rei Martí l'Humà concedí des d'Ajaccio, 
en el seu camí de retorn a Catalunya, el 22 de febrer de 1397, exempció de carneratge 
i de borregatge a les viles d'Alacant i Oriola, per si no havien estat prou clares les 
concessions anteriors, i de "moixerifat" i "montazgo" a les viles de Biar, Ontinyent i 
Xixona113. 

Possiblement, entre unes franquícies i unes altres, el "montazgo" anà decreixent 
de tal manera que Martí l'Humà s'avingué a suprimir-lo a les Corts de València del 
1403 per als naturals del regne de València, no per als forasters, que haurien de 
continuar pagant-lo114. L'ordre no menciona el "montazgo" sinó el carneratge, que era 
el nom que hom donava a aquest impost a les terres de l'antic regne de València. 
Suposem, però, que des del moment que hom no fa excepció del "montazgo" i que els 
límits del regne de València comprenien també les comarques dellà Xixona, és que 
també quedava afectat. 

ELS GUARDIANS DE LES CABANYES 

Atesa la importància que tingué l'herbatge o el "montazgo" durant el segle XIV, 
es comprèn que el rei procurés controlar el moviment de les grans cabanyes de bestiar 
transhumant per tal de poder cobrar-lo; tenim constància que el rei reclamà en alguna 
ocasió l'herbatge impagat per cabanyes aragoneses que havien pasturat en el regne de 
València115. Els guardians de les cabanyes foren les persones encarregades d'evitar 
que això passés. Sembla que hi havia un guardià de les cabanyes a cada regne; hem 
trobat notícies, per exemple, dels guardians de les cabanyes que entraven en el regne 
de Múrcia, abans de la partició del regne, i més tard d'uns guardians de les cabanyes 
d'Aragó en el regne de València i un guardià de les cabanyes en el regne de València116. 
Sembla que eren de nomenament reial, ja que n'hem trobat alguns. Llur tasca devia 
ésser la de vigilar que les cabanyes no causessin danys, representar els interessos dels 
propietaris i dels pastors prop de les institucions públiques, especialment quan eren 
atacades117 i, sobretot, percebre els impostos del rei. El nomenament de Guillem de 
Vilaragut com a guarda de les cabanyes de bestiar del regne de Múrcia del 24 de gener 
de 1301, per exemple, demostra el vessant fiscal del càrrec quan especifica que el 
nomenat haurà de retre comptes a la persona que el rei designi; evidentment, no hauria 
de retre comptes si no cobrés impostos pertanyents a la Corona. Consten encara més 
obertament les atribucions fiscals del guardià en el nomenament de Pere de Bonvilar, 
del 1303118. Unes funcions semblants degueren tenir els guardians de les cabanyes 
d'Aragó, als regnes de València i Múrcia. 
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GUARDIANS DE LES CABANYES D'ARAGÓ 

Pedro Ortiz, abans del 1296 
Ramon Astorí, de la casa del rei, 1296119, 
Sancho Navarro, entre 1303 i 1308120, 
Ximén Ortiz, entre 1310 i 1312, 
Martín Domínguez Ladrón, entre 1314 i 1316, 
Ximén Sánchez Navarro, el 1321, 
Guillermo del Monge, el 1322, 
Ivanyes de Galve, porter de l'infant Alfons, 1323 
Pedro Sánchez de Valdeconejos el 1325121 

Juan Gil Muñoz, 1326-1328122. 
Tenim notícia d'alguna de llurs actuacions: Sancho Navarro apareix com a 

interlocutor del rei en la reclamació d'un impost que l'alcaid del castell de Castalla 
reclamava als pastors de les cabanyes aragoneses, com a valedor dels mateixos 
pastors davant les extorsions dels oficials reials castellans o com a defensor dels 
interessos del rei contra els propietaris que s'apropiaven l'herbatge i l'empriu de 
l'aigua123; Ximèn Ortiz és l'encarregat de controlar que les cabanyes no passin més 
enllà dels límits ordenats pel rei i defensa prop del monarca alguns pastors acusats 
d'haver provocat incendis de boscos124; Martín Domínguez Ladrón arribà a portar a 
terme una missatgeria a Granada per reclamar bestiar robat pels granadins125; Ximèn 
Sánchez Navarro actuà com a agent del rei quan segrestà les cabanyes que, contra les 
ordres reials, havien traspassat el Segura126 i Guillermo del Monge també intervingué 
en una qüestió semblant el 1323127; pel que fa a Juan Gil Muñoz, sabem que defensà 
aferrissadament les cabanyes que els oficials reials volien confiscar el 1328 pel mateix 
motiu128. 

Hem dit que, probablement, aquests guardians de les cabanyes tenien, entre 
d'altres, funcions fiscals, però no sabem com s'articulava exactament el sistema 
impositiu. Si més no, devia ésser eficient perquè el 1314 l'adelantat castellà del regne 
de Múrcia demanà l'ajut de Jaume II per cobrar el "montazgo" i l'assadura a les 
cabanyes castellanes que, després d'haver passat i pasturat per terres del rei de 
Castella, entraven en terres del rei catalano-aragonès129. 

COL.LECTORS I ARRENDADORS DE L'HERBATGE I EL "MONTAZGO" 

En alguns casos, l'herbatge s'arrendava, com per exemple es féu el 1316, però 
no és segur que l'arrendador tingués cura de la col·lecta de l'impost. Sembla més aviat 
que, simplement, es comprometia a comprar el bestiar que lliuraven els pastors per 
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pagar l'impost, a un determinat preu fixat amb anticipació (el 1316 fou sensiblement 
més alt el preu d'arrendament, 9 sous per cap de bestiar, que el que hom obtingué en 
vendre una segona partida de bestiar procedent de l'herbatge el mateix any: 6 sous per 
cap)130. 

Més endavant, trobem notícia de dos col·lectors de l'herbatge: el primer fou 
Guillem de Junyent, que ho fou el 1323131, i el segon Pere Martí, que el succeí i a qui 
fou concedit el càrrec amb caràcter vitalici el 1326132. 

La figura del col·lector fou compatible amb la de l'arrendador, com ho demostren 
els comptes del batlle Domingo Borràs, de 1376-1378 i 1379-1384133. En els comptes 
del batlle Pere Mir, de 1384-1386, també continua com a col·lector Antoni García de 
Mena i ja no apareixen arrendadors. El col·lector vengué en encant els moltons de 
l'impost134. Els comptes de 1388-1391 i 1396-1398 són menys detallats i només 
esmenten els arrendadors135: 

Any Arrendadors Col·lectors 

1316 Guillem Rovira 
1317 Domingo Miquel 
1376 Tomàs de Maçanet Antoni Garcia de Mena 

Pere Llosa 
Joan Castell 

1377 Pere d'Empúries Pere Llosa 
Joan Colom 
Bernat de Molins 

1378 Berenguer d'Aler Antoni Garcia de Mena 
Pere Granyana Pere Llosa 

1379 Domingo Martí Antoni Garcia de Mena 
1380 Ferrando Martínez Antonio García de Mena 
1381 Antoni del Bosc Antonio García de Mena 
1382 Domingo Martí Antoni Garcia de Mena 
1383 Guillem Penarroja Antoni Garcia de Mena 
1384 Antoni Garcia de Mena 
1385 Antoni Garcia de Mena 
1386 Antoni Garcia de Mena 
1387 Domingo Dotos, 

carnisser d'Alacant 
1388 Joan Gras 
1389 Jaume Franc 
1390 Joan de Mena 
1391 Francesc Medina 
1396 Joan Martínez 
1397 Jaume Bernat 
1398 Joan Martínez 
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Les despeses dels mateixos comptes ens donen, a més, notícia dels pagaments 
efectuats al dit Antoni Garcia de Mena, veí de Nompot, i als seus ajudants per les dietes 
de llurs desplaçaments per cobrar el "montazgo". La gràcia principal d'aquests 
pagaments és que ens indiquen els llocs on els col·lectors de l'impost anaven a trobar 
les cabanyes i que eren, doncs, els llocs de pasturatge. Els indrets citats són: la Torre 
del Pla (on hi havia el boalar d'Elx), el camp d'Agost, la Vall d'Elda, el camp de 
Xinosa, el camp de les Salines, el terme de Monòver, l'horta d'Alacant i Favanella. 
Tant a la Vall d'Elda com al camp de les Salines, com al terme de Monòver, consta 
que hi havia bestiar castellà, mentre que a l'horta d'Alacant n'hi havia d'Alcoi136. 

L A RAMADERIA A LA GOVERNACIÓ D'ORIOLA 

De l'organització de la ramaderia de les comarques dellà Xixona en sabem menys 
que de la ramaderia transhumant. Sembla que els propietaris de bestiar s'associaven 
cada any per constituir una mesta, almenys a Elx des del 13 82, any en el qual el justícia 
i els jurats de la vila acordaren encarregar aquestes qüestions a persones enteses, que 
haurien de redactar uns capítols o estatuts sobre aquesta associació. La notícia indica 
que l'associació s'havia de constituir cada any al començament de març137. La data 
està relacionada probablement amb la transhumància estival dels ramats autòctons i 
amb la constitució, per a aquesta finalitat, de les cabanyes de bestiar, en les quals els 
petits propietaris agrupaven voluntàriament llurs ramats per aconseguir una seguretat 
més gran i una reducció de despeses. 

Hem pogut citar xifres relatives al bestiar transhumant que hivernava a la 
governació d'Oriola perquè el "montazgo" ens en dóna informació. En canvi, és molt 
difícil saber el nombre de bestiar autòcton. Malgrat tot, hem de suposar que el bestiar 
era força abundant a la governació. El 1306, un tal Juan de Cayo, de la vila manxega 
d'Alcaraz, prengué en una incursió per l'horta d'Oriola, en el lloc dit Escorratell, 250 
vaques i de 800 a 1.000 moltons pertanyents a veïns d'aquesta vila138. Més tard, quan 
el 1331 l'exèrcit nassarita destruí Guardamar i arrasà les alqueries d'Elx i d'Oriola, 
s'endugué d'aquesta zona, segons documents coetanis, 800 eugues, 2.000 vaques i 
innombrable bestiar menut139. 

Aquestes xifres i les de l'"atzaque", que era l'impost que es cobrava als sarraïns 
pel bestiar menut que tenien, són les úniques que posseïm. Aquelles xifres correspondrien 
només a la comarca Oriola-Elx, mentre que les de 1' "atzaque" corresponen a Asp, Elda 
i Novelda, llevat de la mitjana referida a Elx que es troba en el memorial de les rendes 
reials de Catalunya, Aragó i València publicat a la "Colección de Documentos 
Inéditos de la Corona de Aragón"; aquest memorial dóna per l'"atzaque" dels sarraïns 
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d'Elx devers el 1315 la renda de 500 sous, que equival, comptant que cada cap de 
bestiarpagavados diners, a3.000 caps de bestiar menut. Les xifres de l'"atzaque"d'Asp, 
Elda i Novelda són les dels anys 1355-1358: 2.744 caps de bestiar menut a Asp (no 
sabem si només de bestiar oví o si també hi entrava el cabrum en aquesta xifra), 2.280 
caps a Elda i 2.039 a Novelda. Els comptes del batlle general per als anys posteriors 
a la guerra entre els dos Peres ens indiquen un canvi radical amb xifres que són prou 
reveladores, encara que només sigui en aquest sector, del desastre que havia suposat 
la guerra: res de bestiar menut ni a Asp ni a Elda, i 280 caps a Novelda. Es cert, però, 
que només al cap de dos anys Asp ja tenia novament 783 caps de bestiar140. 

Malgrat que són xifres parcials, ens semblen força indicatives del que podia tenir, 
més o menys, cada nucli de població. 

ELS PRODUCTES DERIVATS DE LA RAMADERIA 

Les xifres de bestiar que hem citat semblen importants i, si a cada població hi 
havia bestiar en la mateixa proporció dels llocs que hem citat, la cabanya de les terres 
valencianes dellà Xixona era prou important. Així i tot sembla que no era suficient ni 
per a l'aprovisionament de carn ni per a fornir prou llana per a la indústria tèxtil local. 
Els carnissers de la governació havien de comprar bestiar a Múrcia o a les terres 
manxegues pròximes, compres que a vegades es veien dificultades per les picabaralles 
frontereres, pels robatoris i per les represàlies consegüents. El 1305, en el moment de 
la delimitació de fronteres entre ambdós estats, el mestre de Santiago, Juan Osórez, 
prohibí a Múrcia la treta de cavalls, armes, or o plata sense amonedar, carn, bestiar 
i pa141. D'altra banda, consta que el 1329 Oriola tenia dificultats per al seu 
aprovisionament de carn perquè els carnissers que acostumaven d'entrar a les terres 
de don Juan Manuel per comprar-hi bestiar no podien fer-ho a causa d'una marca 
decretada contra els habitants d'aquelles terres, que podia comportar represàlies 
contra els esmentats carnissers. Oriola havia demanat que no s'intentés executar la 
marca contra els que portessin bèsties d'aquelles terres i el rei accedí a la petició142. 
Més tard, al començament del segle XV, la ruptura del comerç amb Castella a causa 
del desacord sobre la política de duanes produí també dificultats a l'aprovisionament 
d'Oriola i, el 1405, el rei Martí hagué de concedir autorització als veïns d'Oriola per 
a entrar tantes vegades com els convingués a Castella durant un any, del 12 de 
desembre en endavant, per anar a comprar moltons, xais i altra carn, com també 
formatge143. 
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Quant a la llana, Oriola intercanvià el seu blat per llana mallorquina; en tenim 
constància, almenys, per als anys 1315 i 1316144. Més tard, qui assegurà la matèria 
primera a la indústria tèxtil llanera d'Oriola fou el regne de Castella i per això el 
trencament del comerç amb aquest regne al començament del segle XV, al qual ja hem 
al·ludit, provocà també dificultats en aquesta indústria. Oriola hagué de trametre un 
síndic al rei, al començament de febrer de 1406, per demanar permís d'importació de 
llana castellana, ja que una qüestió que enfrontava la vila amb la ciutat de València 
li impedia trobar altres fonts de proveïment. El rei concedí un permís per importar 200 
càrregues de llana i més endavant autoritzà també Llop Alvarez d'Espejo, d'Oriola, 
per comprar 50 càrregues de llana o anyins a castellans, que la tenien dins del terme 
de la vila145. 

En canvi, altres productes derivats de la ramaderia, cuiram i sèu, podien ésser 
exportats. El cuiram figura entre els productes que sortien del port d'Alacant en temps 
d'Alfons el Savi de Castella i figura també entre les mercaderies que portaven dos dels 
tres vaixells que arribaren a Gènova el 1392 procedents d'Alacant146. 

Pel que respecta al sèu, greix fos dels animals remugants, que servia per a fer 
candeles i sabó, era i és encara un producte usat a la marina per a untar els pals per 
sobre dels quals llisquen les barques quan són tirades o avarades a la platja i, en 
general, per a protegir la fusta. Per causa d'aquestes darreres aplicacions el sèu era 
considerat matèria estratègica, com la pega, el quitrà, el cànem etc. i per tant la seva 
extracció requeria un permís especial. Els llibres de comptes del batlle general del 
regne de València dellà Xixona conservats indiquen les quantitats de sèu extretes en 
diversos anys. Per Alacant, per exemple, sortiren el 1366 4 quintars i 5 roves de sèu; 
2 quintars, el 1379; 13 quintars i una rova, el 1380; 5 quintars i 3 roves, el 1382; 14 
quintars, el 1384 i 12 quintars i mig i una rova i mitja, el 1386, mentre que per 
Guardamar sortiren, el 1385, 5 quintars i 3 roves de sèu147. 

CONCLUSIONS 

El clima benigne i la disponibilitat d'extensos espais no conreats feien de les terres 
de la governació d'Oriola un lloc ideal per a la ramaderia; els ramats de les terres més 
fredes de Terol o de la Manxa o del mateix regne de València hi baixaven a hivernar. 
Però la disponibilitat d'espais no era pas fruit de la casualitat sinó de la proximitat de 
la frontera amb Granada, que determinava que aquestes terres fossin especialment 
perilloses per als agricultors i també per als ramaders. Tanmateix, les pastures eren 
tan bones que els pastors desafiaven el perill dels saltejadors i acudien igualment a la 
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frontera meridional; només les incursions poderoses de l'exèrcit nassarita, o de 
l'exèrcit castellà en temps de guerra amb Castella, feien desistir els ramats de baixar 
a aquestes terres. La Corona, a través dels seus oficials, s'esforçà a imposar unes 
zones prohibides, les més perilloses, al sud del Segura o a les zones muntanyenques, 
menys poblades; però les captures de bestiar i de pastors foren freqüents. La figura 
del guardià de les cabanyes aragoneses fou una peça clau per al control de les cabanyes 
per part de la Corona. Els comptes del rendiment de l'impost de l'herbatge, anomenat 
després "montazgo", són reveladors de la importància de la ramaderia transhumant, 
que podia aplegar en aquestes terres 45.000 caps, només del bestiar que no gaudia de 
franquícia, ja que aquest altre és impossible d'avaluar. Els comptes demostren, però, 
també la variabilitat de la presència del bestiar transhumant, lligada a contingències 
diverses: climàtiques, com podien ésser les secades; macropolítiques, per exemple, 
guerra amb els estats veïns; o micropolítiques, disputes entre nobles, marques i 
represàlies entre ciutats etc. Els impostos sobre el bestiar transhumant van suposar 
un ingrés important per a la Corona, que es va anar reduint per la successiva concessió 
de franquícies. 
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LA G0VERNACI0 D'ORIOLA 

Les fronteres després de 1305 

X >M Les fronteras després de la guerra deis dos Peres 

A Llocs de pasturatge 



APÈNDIX DOCUMENTAL 

1 

1302, gener, 27. València 

Jaume II mana als guardes del bestiar al Camp de Cartagena que en surtin perquè hi ha 
perill d'enemics. 

ACA, C, reg. 120, f. 236 r. 

Universis et singulis ganaderiis seu custodibus ganatorum ac bestiarii in Campo 
Cartagenie seu ganata pascentibus et cetera. 

Significamus vobis nos dediscise pro certo quod inimici nostri de partibus Castelle 
parant se ad intrandum regni Murcie et inferendum dampnum terre et gentibus nostris ideo, 
certos facientes de premissis, vobis et singulis vestrum firmiter et expresse dicimus et 
mandamus quatenus, visis presentibus, ad hoc ne dampnificari possitis, cum ganatis vestris 
predictis de dicto Campo Cartagenie recedatis versus partes de Guardamar aut alias tuciores 
partes dicti regni protinus accessuri, alias cum nolimus subditos nostros per eorum 
negligenciam aut alias gravari vel dampnificari mandamus per presentes procuratori nostro 
regni Murcie vel eius locumtenenti quod ad hoc vos et bona vestra compellat fortiter et 
districte. 

Data Valencie, VI kalendas februarii, anno predicto [anno Domini M°CCC° primo]. 
Bernardus de Aversone, mandato Bernardi Boneti. 

2 

1303, juliol. 4. Terol 

A precs de don Juan Manuel, Jaume II assegura tots els ramats i els pastors que vénen de 
Conca, Huete, A Icaraz, Molina i altres llocs de Castella a pasturar els ramats als llocs 
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que don Juan té al regne de Murcia. El guiatge és a beneplàcit i vàlid trenta dies 
després de la revocació, perquè puguin sortir lliurement i anar on vulguin. 

ACA, C, reg. 201, f. 8 v. 

Nos, Jacobus etc., ob graciam et preces nobilis viri Johannis, fílii infantis dompni 
Emanuelis, assecuramus et sub nostro speciali guidatico constituimus omnia ganata et 
eorum ductores qui et que venerint de Cuencha, de Huepte, de Alcaraç, de Molina vel de aliis 
quibuscumque locis Castelle ad partes terrarum seu locorum que dictus Johannes habet in 
regno Murcie, ita quod in ipsis locis esse possint et pascere salve pariter et secure. Mandamus 
itaque per hanc cartam nostram procuratori et baiulo regni Murcie ceterisque officialibus 
et subditis nostris quod huiusmodi assecuramentum et guidaticum nostrum firmum habeant 
et faciant a quibuscumque inviolabiliter observari et non contraveniant nec aliquem 
contravenire permittant aliqua racione. Presens tamen guidaticum durare volumus dum de 
nostre fuerit beneplácito voluntatis sic quod, revocato guidatico ipso et notifïcato, dicta 
ganata et eorum ductores exeant infra XXXa dies numerandos a revocacione et notificacione 
guidatici predicti in antea, possint exire dictum regnum Murcie et ire quocumque voluerint 
absque aliquo impedimento. 

Data Turoli, 1111° nonas iulii, anno predicto. 
Bernardus de Aversone, mandato regio. 

3 

1304, febrer, 3. València 

Jaume II comunica a Ferrer Descortell que Sancho Navarro, guardià de les cabanes 
d'Aragó, s'ha queixat que homes del regne de Múrcia, especialment de Bussot, Agost 
i Alacant, en el temps que els ramats hi eren, els vengueren l'herbatge i pasturatge 
d'aquest terme i els penyoraren i obligaren a pagar indegudament. El monarca 
assegura que només ell pot cobrar l'herbatge i mana a Ferrer Descortell que investigui 
la qüestió i, si cal, faci restituir els diners. 

ACA, C, reg. 235, ff. 14 v.-15r. 

Jacobus etc. fideli suo Ferrario de Cortilio, baiulo regni Murcie generali vel eius 
locumtenenti etc. 

Sancius Navarro, custos cabanarum ganatorum regni Aragonie, presens exposuit 
coram nobis quod nonnulli homines locorum regni Murcie et specialiter locorum de Bosot 
et de Agost et de Alacant, tempore quo cabanee ganatorum Aragonie in regno Murcie 
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existebant, vendiderunt pastoribus ipsorum ganatorum erbagia sive paschua terminorum 
locorum predictorum, ipsosque pastores pro solvendis ipsis erbagiis sive pascuis et pro lignis 
etiam, que eisdem erant necessaria, pignorarunt plures atque compulserunt indebite et 
iniuste et in non modicum nostri et cabanarum ipsarum preiudicium et iacturam cum, ut 
dictus Sancius asserit, nemo preter nos in regno ipso Murcie erbagium recipere" debeat nec 
ad aliquem alium nisi ad nos tantum modo ipsum pertinere noscatur. Quare vobis dicimus 
et mandamus quatenus, si premissa veritate nitantur, homines locorum predictorum ad 
restituendum et tornandum totum id quod dicta de causa a cabaneis ganatorum predictorum 
seu eorum pastoribus extorserunt seu habuerunt compellatis et compelli etiam faciatis, prout 
fuerit faciendum, eosdem que talia facere presumpserunt pena debita exigendo taliter quod 
de cetero similia non audeant atemptare. 

Data Valencie, IIIo nonas februarii [M°CCC° tercio]. 
Petrus de Monello, ex peticione provisa. 

Segueix he ratllat. 

4 

1304, febrer, 4. València 

Jaume II mana a Pere de Montagut que obligui el seu algutzir, Arnau Millars, a restituir 
als pastors els 400 sous que els va cobrar indegudament per deixar-los romandre en 
el regne de Múrcia, malgrat que tenia ordre d'expulsar-los. Amés, no complí la seva 
promesa i els expulsà després d'extorquir-los més diners. 

ACA, C, reg. 235, f. 15 r.-v. 

Jacobus et cetera, dilecto suo Petro de Monteacuto, procuratori regni Murcie, vel eius 
locumtenenti etc. 

Sancius Navarro, custos cabanarum ganatorum Aragonie, exposuit coram nobis 
quod nuper, quando nos mandavimus cabaneas ganatorum Aragonie exire regnum Murcie, 
Arnaldus Miylars, alguatzirius vester, qui loco vestri iuxta mandatum per nos vobis factum, 
eiciebat pastores dictarum cabanarum et ganatum earumdem a dicto regno, dando licenciam 
remanendi per certum tempus in dicto regno pastoribus supradictis cum eorum ganata contra 
madatum nostrum predictum et vobis, ut dicitur, inscio, habuit et recepit pro servicio a dictis 
pastoribus quadringentos solidos regalium et postmodum, tempore per eum dato dictis 
pastoribus ad remanendum in regno predicto nondum transacto, eiecit dictos pastores et 
cabaneas seu ganata predicta a dicto regno et, non contentus servicio predicto per eum 
recepto, retinuit penes se et extorsit violenter ab ipsis pastoribus videlicet de unaquaque 
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cabanea certam quantitatem pecunie et bestiarii supradicti. Cumque prefatus Arnaldus 
premissa atemptaverit in nostre dominacionis contemptum, idcirco vobis dicimus et 
mandamus quatenus, si vobis constiterit ita esse, prefatum Arnaldum et eiusbona compellatis 
ad restituendum quicque recepit seu penes se retinuit a pastoribus seu cabaneis supradictis, 
tam ex servicio quam rapiña, eundem Arnaldum nichilominus pro inde debite corrigendo 
ac etiam puniendo. 

Data Valencie, II nonas februarii. 
Petrus de Letone, ex peticione provisa. 

5 

1308, febrer, 4. València 

Jaume II comunica a Sancho Navarro, guardia de les cabanes del regne de València, que 
Miquel de Llibià, alcaid de Castalla, li ha dit que els alcaids anteriors rebien, des del 
temps de Jaume I, un moltó per cada cabana de bestiar que entrava dins el terme del 
castell en concepte de carnatge. Ara els pastors es neguen a pagar-lo. Si és així, que 
els obligui a pagar. 

ACA, C, reg. 141, f. 188 r. 

Fideli suo Sanció Navarro", custodi cabanarum regni Valencie etc. 
Michel de Libiano, alcaydus castri nostri de Castalla, exposuit coram nobis quod, 

licet alcaydi qui fiíerunt castri ipsius temporibus dominorum Jacobi avi, Petri patris, Alfonssi 
fratris nostri recolende memorie regum Aragonum et nostra tempore usi fuerunt recipere pro 
iure castri ipsius et qualibet cabana bestiarii minuti, que in termino dicti castri intraverit, 
arietem unum pro carnagio dicti castri, nunc aliqui pastores qui cabanas suas immitunt ad 
pascendum in terminis dicti castri contradicunt dicto alcaydo tradere arietem supradictum 
sine aliqua iusta causa cumque nolimus quod iura nostra detrimentum aliquid paciantur, 
immo velimus ea illesa servari, vobis dicimus et mandamus quatenus, si temporibus 
dictorum dominorum regum et nostra alcaydi qui pro tempore fuerunt castri predicti 
consueverunt recipere et habere a qualibet cabanam que immiteretur in terminis dicti castri 
arietem unum, ut predicitur, iniungatis pastoribus dicti regni quod non contradicant prefato 
alcaydo arietem tradere antefatum, si cabanam suam immiserint in terminis castri superius 
nominati, immo eidem tradant dictum arietem, contradiccione qualibet quiescente. 

Data Valencie, pridie nonas februarii, anno predicto [anno Domini M°CCC° 
séptimo], 

Bernardus de Aversone, mandato regio facto per Bartholomeum de Fonte. 

•. Sanció Navarro interlineat sobre, Romeo Duran, ratllat. 
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6 

[1308], febrer, 6. València 

El rei mana a Gombau d'Entença, procurador al regne de València, que s'informi sobre 
si en temps dels reis de Castella els pastors que portaven ramats a pasturar a les terres 
dellàXixona no pagaven res a ningú fora del rei. Sancho Navarro, guardià dels ramats 
d'Aragó en el regne de València, es queixa que ara molts demanen indegudament 
herbatge i els penyoren. 

ACA, C, reg. 141, f. 192 v. 

Nobili et dilecto Gombaldo de Entença, procuratori nostro regni Valencie et terre quam 
habemus ultra Sexonam, vel eius locumtenenti etc. 

Exposuit nobis Sancius Navarro, custos in regno Valencie ganatorum regni Aragonie, 
quod licet hominibus dicti regni Aragonie mitentibus ganata sua ad pascendum in dicto 
regno Valencie fuerit per privilegium per predecessores nostros concessum et per nos etiam 
confirmatum de dandis nobis certis rebus pro erbagio terrarum regni Valencie supradicti, 
aliqui de regno ipso, quibus non competit nec recipere quicquam consueveruntpro erbagio 
dictorum ganatorum, exigunt indebite a pastoribus ganatorum ipsorum quantitates pecunie 
ac etiam carnerios pro pascendis in suis heremis bestiariis memoratis, ipsos propterea 
pignorantes in dictorum dominorum bestiarii antedicti gravamen et non modicum 
detrimentum et quod etiam aliqui in dicta terra nostra quam habemus ultra Sexonam, qui 
erbagium a dictis pastoribus recipere non consueverunt antequam dicta terra in posse et 
dominio nostro venisset nec etiam postmodum, noviter exigunt et iniuste ab ipsis pastoribus 
erbagium memoratum et eos pignorant pro eodem, quamquam tempore quo dicta terra erat 
in dominio regis Castelle non consueverint aliquid solvere pro predictis nisi tamen dicto regi 
Castelle, tempore quo erat terra ipsa in suo dominio constituta. Quapropter prenominatus 
custos pro dictis pastoribus nobis humiliter supplicavit ut in predictis provideremus de 
remedio competenti. Qua supplicacione admissa, vobis dicimus et mandamus quatenus de 
premissis vos certificare curetis et, habita certificacione, pastores ipsos contra privilegia 
antedicta et usum per eos antiquitus observatum non permittatis per aliquem molestari seu 
etiam pignorari sic quod ius quod eis competit in predictis omnino servetur illesum. 

Data Valencie, VIII idus februarii, anno predicto. 
Idem [Guillermus Olomarii, iudex curie, dictavit]. 
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7 

1308, febrer, 10. València 

Jaume II comunica al lloctinent d'adelantat de Múrcia que Sancho Navarro, guardià de les 
cabanes del regne d 'A ragó a València, s'ha queixat perquè ell i l'almoixerifdel regne 
de Múrcia demanen serveis injustos i no acostumats, a part de l'herbatge, als pastors 
que entren a llurs terres per pasturar. Li demana que no ho facin. 

ACA, C, reg. 141, f. 194 r. 

Dilecto suo tenenti locum adelantati in regno Murcie pro nobili Johanne, filio incliti 
infantis Emmanuelis quondam etc. 

Exposuit coram nobis Sancius Navarro, custos cabannarum ganatorum regni Aragonie 
in regno Valencie, quod vos et almuxarif in dicto regno Murcie exegistis noviter nec cessatis 
exigere a pastoribus dictorum ganatorum, quod intrarunt et intrant in locis et terris il·lustris 
regis Castelle dicti regni Murcie pro pascendo ibidem, servicium indebite et iniuste ac contra 
morem antiquitus consuetum, licet dicti pastores solvant integriter erbaticum et alia iura pro 
pascendis dictis ganatis in dicto regno Murcie recipi consueta. Quare ad humilem 
supplicacionem per dictum custodem dictarum cabanarum nobis factam vos" rogamus 
vosque requirimusb quatenus a dictis pastoribus servicia indebita supradicta cessetis exigere 
neque per aliquem seu aliquos exigi permittatis et, siqua per vos vel aliquem fuerunt ab eis 
extorta, ipsa restituatis eisdem seu restituí faciatis, ipsis paratis existentibus solvere, ut 
tenentur, erbaticum debitum et alia iura pro pascendis dictis ganatis in dicto regno Murcie 
recipi consueta. 

Data Valencie, IIIo idus februarii, anno predicto. 
Guillermus Ollomarii dictavit. 

*. vos corregit sobre vobis.-b. rogamus vosque requirimus interliniat sobre dicimus vobisque redicimus, ratllat. 

8 

[1308] 

Sancho Navarro, guardià de les cabanyes d'Aragó, informa el rei Jaume II que presentà 
la seva carta al lloctinent de l'adelantat a Múrcia i li demanà la devolució de 600 o 
700 sous que aquest i Vidal Jodio, en nom de Pero López de Ayala, havien exigit als 
pastors aragonesos, a més dels impostos del rei de Castella; el lloctinent denegà la 
devolució al·legant que els pastors havien signat un document on reconeixien que es 
tractava d'un servei o ajuda. Explica al rei com es portà a terme aquesta extorsió. 
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ACA, C, cr Jaume II, caixa 124, núm 1651, 14'5 x 35 cms. 

Al muy alto e poderoso sennor don Jayme, por la gracia de Dios, rey d'Aragón etc., 
Sancho Navarro, por la vuestra mercet guarda de las cabannas d' Aragón, a la vuestra alteza 
certifico que fu en Murcia e presenté la vuestra carta a teniente lugar de adelantado e 
re[qui]rilo que emendasse de seyscientos sol. fasta setecientos sol. reales de Valencia, los 
quales elly e Vidal Jodio, que es de Pero López d'Ayala, prisieron de los pastores ultra los 
derechos del rey de Castiella e respuso me que no avíen preso los ditos dineros en tal manera 
que render los deviesen e mostrome I carta pública que se. n fizo fer a los pastores en como 
gelos avíen dado por servicio e ajuda que les avíe feito e la ayuda, sennor, fue ésta: que hun 
homen del rey de Castiella priso C ovejas de las cabannas d'Aragón e adúxolas a Murcia e 
los pastores vinieron al adelantado e requiriéronlo que les fiziesse dar lo suyo e ovieron a 
entrar trujamanes entre él e ellos que diesen la medias de las ovejas a él e C moravedises de 
blancos al dito Jodio e que les faríe render el romanient e los pastores con queyta oviéronlo 
a fer asín e, recontando yo esta razón al adelantado, dixle que los pastores como forçados 
avíen feito tal cosa e así la carta non valíe e encara disle que los nuestros oficiales non fazíen 
así redimir a homes de Castiella e así que rendiese la quantia e no lo quiso fer e retúvoseme 
vuestra carta e de presentación nin de requisición que yo.l fiziesse no.m lexó fer escriptura 
pública, salvo que me dió una carta, la qual vos embío, e también sennor requirilo que me 
entregase de lo que avíen preso los de Cartagenia de las cabannas non debudament e 
respúsome que non avíe tal poder, e sennor esti es el feito de la verdat e d'esto tengo 
testimonios® d'Oriuella e así mandat lo que vos plaze e sabet, sennor, que las gentes trobo 
tan mal viciadas en vender las vuestras yervas e las vuestras aguas e en ropar las cabannas, 
lo que seer non solíe en la vuestra tierra, que yo pro he que fer, mas fio de Dios que yo vos 
serviré bien e clamo vos merçet, sennor, que la su carta retengades o la dedes est homen mío, 
si veyedes que puede aprovechar. 

*. Segueix del ratllat. 

9 

1311, febrer, 4. València 

Jaume II concedeix al justícia i als jurats d'Alacant que puguin penalitzar els pastors que 
fan pasturar els ramats al boalar del Consell, ja que perjudiquen molt la vila. Només 
hi podrà pasturar el bestiar de pas. 

ACA, C, reg. 146, f. 50 r. 

Fideli suo iusticie et iuratis Alacantis, salutem et cctera. 
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Quia intelleximus quod aliqui pastores ducentes bestiaria ad ipsa[s] partes immitunt 
ea in boalario concilií dicti loci et inibi pascunt ipsa bestiaria, propter quod homines dicti 
consilii non modicum sustinent detrimentum, ideo indempnitati ipsius concilií super hiis 
providere volentes, volumus ac vobis dicimus et mandamus quatenus inhibeatis sub certa et 
moderata pena ne aliqua bestiaria per pastores aliquos, nisi dumtaxat in transeundo dum 
iverint ad ipsas partes et inde redierint itinerando, in dictis boalariis immitantur et, si 
pastores contrafacientes inventi fuerint, ipsos pena predicta super hoc per vos puniri 
volumus et mandamus. 

Data Valencie, XVIa kalendas marcii, anno Domini millesimo CCC°X°. 
Idem [Guillermus Luppeti, mandato vicecancellarii], 

10 

1314, febrer, 23. Valencia 

Jaume II mana a Arnau de Torrelles, procurador del regne de València dellà Xixona, que 
lliuri a l 'adelantat del regne de Múrcia, Gonçalvo Pérez de Messia, una part del 
"montazgo " i assadura que paguen els ramats castellans que pasturen al seu regne 
si abans han pasturat a Castella i no els han pagats allà. Caldrà abonar a Castella la 
part proporcional pel temps que hagin pasturat en aquest regne. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 37, núm. 4688,20 x 16'5 cms. 

Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice comesque Barchinone 
ac sánete Romane Ecclesie vexillarius, ammiratus et capitaneus generalis, dilecto suo 
Arnaldo de Turriliis, gerenti vices procuratoris in parte regni Valencie pro Ínclito infante 
Jacobo, karissimo primogénito et generali procuratore nostro, salutem et dileccionem. 

Intelleximus ex parte Gonçalvi Petri de Messia, adenantati regni Murcie pro ínclito 
infante Petro, tutore il·lustris regis Alfonsi, quod de cabannis ganatorum Castelle, que in locis 
iurisdiccionis dicti regis immisa fiíerant ad pascendum et ibi steterant, quamvis ad terram 
nostre iurisdiccionis advenerint, non soluto montatico et assadura in terra dicti regis 
Castelle, non permititis dictum adenantatum recipere montaticum et assaduram predictam, 
propter quod ex parte dicti adenantati nobis fuit humiliter supplicatum ut super eo 
dignaremur de opportuno remedio providere. Nos igitur, ipsa supplicacione admissa, vobis 
dicimus et mandamus quatenus a ganaderiis predictis, quos in terra dicti regis inveneritis 
immisisse ganata sua ad pascendum, montaticum et assaduram pro rata temporis per manum 
vestram dicto adenantato vel cui voluerit loco sui dari et tribui faciatis, ut inveneritis 
faciendum. 

Data Valencie, VII kalendas marcii, anno Domini M°CCC0XIII°. Examinavit B. 
{Al dors) Petrus Martini, mandato regio.- Registrata. 
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11 

1315, gener, 4. Saragossa 

Jaume IIpresenta queixes al rei Ismail de Granada per les captures de persones i bestiar 
que els seus genets han efectuat al terme d'Oriola i al Camp de Cartagena en els mesos 
de novembre i desembre de 1314. Li demana que deslliuri els seus súbdits i esmeni els 
danys. 

ACA, C, reg. 242, ff. 72 v.- 73 r. 
Ed. M. A. Macià, Jaume II: Aragó, Granada i Marroc, pp. 481-482. 

Al muy noble e honrrado alamir Ismael, fijo de Farach, fijo deNaçer, de nos, don Jayme, 
por la gracia de Dios rey de Aragón etc. salut como a rey al qual querríamos que diesse Dios 
mucha honrra. 

Fazemos vos saber que el tenient lugar de procurador nuestro en partida del regno de 
Valencia e el concejo de la villa de Oriola nos enviaron demostrar por sus cartas que en el 
mes de noviembre primero passado companya de genetes de vuestra tierra entraron en el 
término de la dicha villa de Oriola e mataron hi dos hombres e levaron end otros dos cativos 
e mil e dozientas cabeças de ganado menudo e sobre esto el dicho tenient lugar de procurador 
nuestro vos envió sus cartas, de las quales ahún no ha avida respuesta, e que agora nuevament 
poco ha, peones de vuestra tierra corrieron a Rabat, término de Oriola, e levaron send quatro 
hombres de Oriola, los quales ja sea que ellos cridassen que yeran de nuestra tierra e de paç, 
quando los vendían, fueron vendidos en encanto8 público en Vera; ahún otra vegada moros 
de vuestra tierra corrieron el dicho lugar de Rabat e levaron send dos hombres de Oriola e 
otra vegada otros dos. E depués, mediant el mes de deziembre primero passado, cavalleria 
de genetes qui eran más de ochocientos, corrieron en el campo de Cartagenia e de Pueyo 
Grosso e levaron send, segunt que se dizía, de las cabanyas de las gentes nuestras de Aragón 
gran quantia de ganado menudo e levaron los pastores cativos. E después otra vegada cient 
cavalleros de genetes o pocos menos de vuestra tierra entraron e corrieron el cabo de las 
Salinas de Oriola entró a cerca de Guardamar e mataron çinquo hombres e algunos otros que 
ahún non se saben e cativaron ne seys. Ond rey, como las nuestras gentes, teniendo como 
es verdat que entre nos e vos no ha mal deudo ninguno porque los unos a los otros se devan 
mal fazer, non se catassen d 'aquestos danyos que fechos les son por moros de la vuestra tierra, 
los quales no hovieran recebidos sino porque tenían por cierto que de vuestra tierra no les 
vernía mal ni danyo e vos nos oviéssedes enviado dezir por vuestra carta que de nuestra tierra 
podían segurament entrar en la vuestra e nos vos enviamos dezir esto mismo, rogamos vos 
que mandedes e fagades soltar los dichos hombres que los moros de vuestra tierra levaron 
caquos de la nuestra e tornar todo el ganado e las otras cosas que prisieron e levaron de la 
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nuestra tierra e emendar todos los danyos que las nuestras gentes por estas razones han 
sostenido. E en esto faredes lo que devedes fazer e nos conosceremos que vos plaze lo que 
nos enviastes dezir por vuestra carta que las nuestras gentes pudiessen entrar salvament en 
la vuestra tierra e que las vuestras, segunt vos enviamos dezir, pudiessen entrar salvament 
en la nuestra. E de lo que end hauredes en voluntat o end faredes fazer enviat nos end vuestra 
respuesta con aquell qui esta carta nuestra vos presentará. 

Dada en Çaragoça, Ull días andados del mes de janero, en el anyo de nuestro Senyor 
de mil e CCC e quatorze. 

Egidius Petri, mandato regio et fuit ei lecta. 

'. ecanto al ms 

12 

1315, gener, 15. Saragossa 

Jaume II es queixa novament al rei de Granada perquè, malgrat l'oferta que li havia fet de 
salvaguarda dels seus súbdits quan anessin a Granada, a la qual havia respost 
favorablement, permeté que els genets fessin incursions pel seu regne. Protesta de la 
seva resposta evasiva, al·legant que no hi havia pau ferma, i torna a demanar la 
devolució dels captius i dels ramats presos, que segons els homes de Terol pugen a 
20.000 o 25.000 caps. 

ACA, C, reg. 242, f. 77 r. 

Al noble e muy honrado alamir Abdalla, filio de Farach Abennaçar, rey de Granada, 
de nos don Jayme, por la gracia de Dios rey de Aragón etc., salut como a rey pora quien 
querríamos toda honor e ventura. 

Rey, depués que d'estos días vos enviamos otra carta nuestra en que vos rogávamos 
que por las razones largament scriptas en la dita carta vos mandássedes soltar los homnes 
nuestros que los moros de vuestra tierra levaron cativos de la nuestra e tornar todo el ganado 
e las otras cosas que prisieron de la nuestra tierra, viemos una carta vuestra de respuesta que 
vos enviastes a Arnalt Torrellas, procurador nuestro, por la qual 1'enviastes a dezir sobre el 
requerimiento que él vos avíafeyto que fiziéssedes render las ditas malafeytas, el respondiestes 
que non avía entre nos e vos firmeça, que si hy fuesse fuera con cartas firmadas con 
testimonio, de la qual cosa, rey, quando lo viemos nos maravellamos muyto, ca bien sabedes 
vos quales cartas nos avernos enviadas a vos evos a nos e specialment vos nos enviastes l'otro 
día una carta vuestra de respuesta, en que nos enviastes dezir que mandastes a vuestras 
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cavallerías que se guardassen que non corriessen en las nuestras tierras e que ge les vedastes 
e que di adelant non corriessen ningunos de los cavalleros vuestros en nuestras tierras. E nos 
rey, en vuestras cartas e en vuestras palauras nos fiamos como vos vos podedes fiar de las 
nuestras que en semblant razón nos avernos vos enviado. E tenemos nos que firmeça sea lo 
que un rey envía a dezir a otro por su carta, ca muyto conviene a los reyes catar su palaura. 
E nos en fe de las vuestras cartas mandamos fuertment a nuestras gentes que non fiziessen 
mal ni dayno a la tierra ni a las gentes vuestras. Porque otra vegada vos rogamos e vos 
requerimos que fagades soltar los cativos e render el ganado, el qual, segunt los homnes de 
nuestra villa de Teruel e otros nos enviaron dezir, monta de XX mil a XXV mil cabeças ariba 
e todo lo ál que ha seydo robado a nuestros homnes e faredes vuestro deudo e gradescer vos 
lo emos muyto. E agora, quando esto acaesció, estávamos por enviarvos mandaderos 
nuestros, segunt que ya vos lo aviamos feyto saber por nuestra carta por aquel cavallero que 
nos enviastes con el judío nuestro. E si esto non feytes, no nos semella que ayamos razón de 
enviar vos mandaderos nuestros ni es semblant que querades aver paç con nos. E rogamos 
vos que nos fagades saber sobre esto lo que será vuestra voluntat por vuestra carta con 
Çulema, turcimán nuestro, el qual a vos enviamos para aver la dita respuesta. 

Dada en Çaragoça, XV días andados del mes de janero, en el anno de nuestro Senyor 
de mil CCCXIIII. 

Idem [Petrus Martini, mandato regio] et fiiit lecta domino regi. 

13 

1315, març, 28. Lleida 

Jaume II demana a don Juan Manuel que protesti enèrgicament prop del rei de Granada 
perquè els seus cavallers i peons van atacar els pastors de la Corona catalano-
aragonesa que pasturaven els ramats al Camp de Cartagena, en mataren alguns i 
capturaren ets altres, amb el bestiar, malgrat que es trobaven en terres de doti Juan 
Manuel, que té pau signada amb Granada, i que el monarca nassarita havia donat 
seguretats a Jaume II de no atacar els seus súbdits. 

ACA, C, reg. 242, f. 120 r.-v. 

Don Jayme etc., al noble e muy honrado don Johan, fijo del infante don Manuel qui fue, 
salut como a aquell que amamos e tenemos en lugar de fijo en quien mucho fiamos e pora 
quien querríamos mucha honra e buena ventura. 

Don Johan, byen cuydamos que sabedes o avedes entendido en como grant gent de 
cavalleros e de pehones del rey de Granada oganyo vinieron al campo de Cartagenia. on avía 
muchos pastores e muchos ganados [de] la nuestra tierra, e aquí mataron de los dichos 
pastores e d'ellos cativaron e levaron e traxieron con si del ganado en muy grant quantia e 
este danyo prisiemos nos e las nuestras gentes depués que 1 dicho rey de Granada [cm]bió 
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a nos sus cartas que las nuestras gentes podían ir a la su tierra salvas e seguras e que avía 
mandado a sus cavalleros que no fiziessen mal ni danyo a la nuestra tierra e a las nuestras 
gentes. E nos también le aviamos embiadas nuestras cartas que de la nuestra tierra a la suya 
ningún danyo ni mal no verría, la qual cosa nos bien toviemos e catamos e lo feziemos catar 
a las nuestras gentes. [Agora] nos avernos lo requerido e rogado con nuestras cartas que 
fiziesse soltar [de] la presón los ditos pastores e render el ganado con todo lo ál que les fue 
tomado. E él ha nos enviada su carta de respuesta e escúsase nos con algunas razones muy 
flacas e injustas, ca dize que si entre nos e él oviesse ante homenage, no [au]ría [venido] 
cuentra su homenage ni cuentra su fe; e que depués que fizo el dicho vedamiento a sus 
cavallerías no supo que ningún homen nos fiziesse danyo, sacado ladrones e rapadores que 
van en almugavería, los quals no puede vedar hata que entre nos e ell sean fermadas las pazes. 
Pero dize que almugávares deBera se levaron el dicho ganado. E es cierto a vos que lo fizieron 
companya e cavalleros suyos e quando el dicho ganado se partió, el dicho rey de Granada 
end ovo por sus drechos el quinto e el dieçmo. Ond don Johan, como este fecho sea a nos muy 
grieu, mayorment por la man[er]a del dicho rey de Granada, en las cartas del qual e en sus 
paraulas e en su fe nos fiá[ba]mos, assí como un rey se puede o se deve fiar en otro e 
entendamos fazer en esto lo que convenga, por esto fazemos lo saber a vos como a fijo que 
vos pese e que lo tomedes como devedes escriviendo en aquella fúert manera que a vos 
semellará al dicho rey de Granada e enviando lea los vuestros mandaderos que nos rienda 
los pastores e el ganado o la estimación d'aquell, con todo lo ál que les tollieron. E en otra 
guisa vos rogamos que vos fagades deguisado que nos conoscamos que vos tom[ades] 
nuestros aferes como deve fijo de padre. E que esto pueda también conoscer el dicho rey de 
Granada. E entre las otras cosas vos deve a vos pesar el fecho porque los pastores e el ganado 
dichos fueron presos e rapados en el dicho campo que vos ten[edes] e en el qual eran jus 
guarda e defendimiento vuestro, qui avíades e avedes tregua e paç e posturas con el dicho 
rey de Granada. E siquiere por esto, siquiere por el danyo que havemos preso, como dicho 
es, en fe, nos semella que vos podedes demandar esto por tregua e por paç. E en esto faredes 
a nos honra e plazer e entendremos que vos tomades nuestros aferes assí como devedes. 

Dada en Lérida, III días por andar del mes de marçob, en el anyo de nuestro Senyor de 
mil CCCXV. 

Bernardus de Aversone, mandato regio et fúit ei lecta. 

le, interlineat al ms. -b. Creiem que, dins les regles del sistema cronològic dels dies "por andar " cal interpretar 
aquests III días por andar del mes de março com a datació regressiva a comptar des de la fi del mes de març i per 
tant el dia 28 de març i no el 3 de març com interpretó A . GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, p. 68. 

14 

1318, març, 10. València 

Jaume II mana al portantveus de procurador al regne de València dellà Xixona que faci 
observar la prohibició que els propietaris de llocs d'aquesta terra venguin l'herbatge 
de les seves possessions, si no han estat termenades o posseeixen algun dretper cobrar-
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lo que es pugui demostrar, ja que venen l 'herbatge d'erms i muntanyes que no són seus, 
la qual cosa provoca dissensions. 

ACA, C, reg. 244, f. 248 v. 

Jacobus et cetera, dilecto ac fideli suis gerenti vices procuratoris in parte [regni 
Valencie pro] Ínclito inflante Jacobo, karissimo primogénito et generali procuratore nostro, 
ac baiulo eiusdem partis, presentibus et fúturis, salutem etc. 

Intelleximus quod ex* eo quod aliqui recipiunt erbagium de aliquibusb cabaneis 
eisdemque vendunt erbam quorumdam locorum suorum non terminatorum et ocupant de 
heremis et montaneis, que sua non sunt, asserendo indebite sua existere, sepius dissensiones 
et scandala inter habitatores locorum officiis vobis comissis subiectorum de facili suscitantur 
et possent facilius suscitan nisi per nos congruum adhiberetur remedium super eis, 
quapropter ad removendum dicta scandala et ut ius nostrum servetur illesum, sic presentibus 
duximus providendum quod de cetero quis non recipiat herbagium de dictis cabaneis in locis 
suis nec eis vendat herbas in suis locis nisi loca ipsa fúerint terminata vel alias privilegium 
aut longam seu antiquam consuetudinem nec usum hostendere poterant de eisdem, 
mandantes vobis quatenus provisionem nostram huiusmodi inviolabiliter observetis et per 
quoscumque teneri et observan penitus faciatis ut superius continetur. 

Data Valencie, VIo idus marcii, anno Domini M°CCC°XVII0. 
Idem [Guillermus Agustini, expeticione provisa per dominum regem], 

ex interlineat.-b. Segueix de aliquibus, ratllat. 

15 

1321, maig, 2. València 

Jaume II mana a Ximèn Sancho Navarro, guardià de les cabanyes d'Aragó al regne de 
València, que deslliuri les cabanyes que té emparades per ordre reial perquè van 
desobeir l'ordre de no traspassar el Segura. Ha decidit perdonar-los per aquesta 
vegada contra pagament d'una taxa de 6 diners jaquesos per cap de bestiar, que ell 
mateix haurà de cobrar. Són exemptes de pagament les cabanyes de Pascual Marzo, 
de Cervera, i Salvador de Navarret d'Alcalà, que tenien autorització delportantveus 
de procurador per traspassar el Segura. 

ACA, C, cr. Jaume n, caixa 54, núm. 6.691. Al dors, restes de segell de cera vermella. 

Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice comesque Barchinone 
ac Sánete Romane Ecclesie vexillarius, amiratus et capitanus generalis, fideli suo Eximino 
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Sancii Navarro, custodi cabanarum ganatorum Aragonum, que ad regnum Valencie 
adducuntur, salutem et graciam. 

Cum nos, auctoritate mandati per nos facti, emparaveritis seu emparatas teneatis pro 
parte nostra quasdam cabannas dictorum ganatorum eo quia hoc anno, contra inhibicionem 
per nos factam, fuerunt transducte ultra rivum de Segura, propter quod debebant nostre curie 
confiscan nosque volentes penam mitigare predictam concesserimus nunc et providerimus 
quod dicte cabanne ganatorum absolvantur et restituantur hac vice, dummodo tribuantur 
nobis racione dicte pene sex denarii jaccenses pro quolibet capite sive cabecia dictorum 
ganatorum. Idcirco vobis dicimus et mandamus quatenus, satisfacto vobis, pro parte nostra 
recipienti, in dictis sex denariis pro quolibet capite dictorum ganatorum emparatorum, vos 
ipsa ganata et emparam de ipsis factam protinus absolvatis et illas etiam pecunie quantitates 
emparatas et habitas de precio quorumdam ex dictis ganatis, satisfacto vobis pro eis sub dicta 
forma similiter absolvatis, nos enim per presentes mandamus nobili Acardo de Muro, gerenti 
vices procuratoris in parte regni Valencie pro Ínclito inffante Alffonsso, karissimo primogénito 
et generali procuratori nostro, quod in predictis emparandis seu absolvendis fieri faciat, 
prout vos duxeritis requirendum. Preterea cum invenerimus quod cabanee Paschasii Março 
de Cervaria et Salvatoris de Navarret de Alcalano fuerunt transducte ultra dictum rivum, 
obtenta super eo licencia a dicto vices gerente, volumus et vobis mandamus quatenus ipsas 
duas cabannas et emparam factam de eis libere absolvatis nec pro eis, racione premissa, 
aliquid exigatis. 

Data Valencie, VIo nonas madii, anno Domini M°CCC° vicésimo primo. 
Subscripsit G. 
{Al dors) Registrata.- Guillermus Augustini, mandato regio facto [.. Boyl], 

16 

1321 Juny, 9. Barcelona 

Jaume II mana a Ximèn Sancho Navarro, procurador de les cabanyes de Terol al regne de 
València, que no obligui Mateo d 'Escucha, ve i de las Cuevas, aldea de Terol, a pagar 
la taxa de 6 diners jaquesos per cap de bestiar, imposada a les cabanyes que van 
desobeir l'ordre de no traspassar el Segura més que per les mares i els marrans i no 
per als anyells. 

ACA, C, reg. 220, f. 26 v. 

Jacobus etc, fideli nostroEximino Sancii Navarro, procuratori cabannarum Turolii etc. 
Volumus et vobis dicimus et mandamus quatenus Matheo Descucha, vicino de las 

Cuevas, aldea Turolis, solvente illos sex denarios jaccenses, quos pro unoquoque capite 
bestiariorum pro pena habere voluimus ab hiis qui contra inhibicionem nostram cum 
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bestiariis rivum de Segura transierant, videlicet pro matribus sive maroribus solummodo, 
non compellatis ipsum ad solvendum aliquid pro corderiis sive agnis. Nos enim hoc nunc 
sibi graciose providimus concedendum. 

Data Barchinone, V idus iunii, anno Domini M°CCC°XX° primo. 
Franciscus de Bas, mandato regio. 

17 

1321, juny, 9. Barcelona 

Jaume II comunica a Ximèn Sancho Navarro, procurador de les cabanyes d'Aragó al regne 
de València, que enfranqueix 300 caps de bestiar dels ramats de García Letuix i Pedro 
Galve, de Terol tots dos, de la taxa de 6 dinersjaquesos per cap de bestiar, imposada 
a les cabanyes que van desobeir l'ordre de no traspassar el Segura. 

ACA, C, reg. 220, f. 27 v. 

Jacobus etc., fideli suo Eximino Sancii, custodi cabannarum ganatorum Aragonie que 
ad regnum Valencie adducuntur, etc. 

Licet nuper ordinaverimus vobisque comiserimus per litteram nostram ut illa bestiaria 
que contra mandatum et inhibicionem nostram ducta fuerunt ultra rivum de Segura queque 
fuerunt propterea emparata, absolvatis et restituatis, solutis tamen nobis prius et habitis ac 
receptis per vos nomine et pro parte nostre curie sex denariis jaccensium pro quolibet capite 
dictorum ganatorum. Attamen nunc, compacientes inopie Garsie Letuix ac Petri Galve, 
vicinorum Turolii, quibus bestiarium suum fuit ex premissa causa emparatum vobis, ad 
humilem supplicacionem pro parte eorum factam, dicimus et mandamus quatenus predictum 
bestiarium usque ad trescenta capita tamen absolvatis et restituatis incontinenti dictis Garsie 
et Petro nec ab eis predictos sex denarios pro quolibet capite exigatis, quoniam hoc eis de 
gracia duximus remittendum. 

Data Barchinone, Vo idus iunii, anno Domini M°CCC°XX° primo. 
Guillermus Augustini, mandato regio ex peticione provisa. 

18 

1323, març, 5. Barcelona 

Jaume II mana al lloctinent de Pere de Queralt, procurador del regne de València dellà 
Xixona, a petició de Guillermo del Monge, guardià de les cabanes d'Aragó, que per 
evitar perills deixi anar on vulguin les cabanyes, amb uns 30.000 caps de bestiar, que 
contra la prohibició reial van traspassar el Segura i van anar a pasturar al Camp de 
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Cartagena, malgrat el compromís de no sortir de la governació del regne de València 
dellà Xixona fins a haver acordat la multa per la infracció. Però que no els pensa 
perdonar la multa en la qual han incorregut. 

ACA, C, reg. 247, f. 236 v. 

Jacobus et cetera, dilecto suo tenenti locum nobilis Petri de Queralto, gerentis vices 
procuratoris in parte regni Valencie ultra Saxonam pro Ínclito infante Alfonso, karissimo 
primogénito et generali procuratori nostro, salutem et cetera. 

Significamus vobis quod Guillermus del Monge, custos cabanarum Aragonum, nobis 
per suam litteram inter alia reseravit quod plures cabane ganatorum, in quibus sunt bene 
triginta mille capita ganati, contra prohibicionem per nos factam transierunt ultra flumen 
de Segura in Campum de Cartagenia ad pascendum et existunt nunc etiam in eodem et quod 
racione transgressionis dicte prohibicionis nostre maiorales dictarum cabanarum se vobis 
cum instrumento publico obligaverunt non exire cum dictis cabanis a terra iurisdiccionis 
dicte procuracionis quousque vobiscum convenissent súper transgressione et inobediencia 
supradicta. Quocirca ad precavendum dampnum quod posset dominis dictorum ganatorum 
de facili provenire si ganata ipsa in dicto Campo ulterius remanerent, vobis dicimus et 
mandamus quatenus ganata predicta permittatis et faciatis a dicto Campo festinanter exire 
et redire verssus partes alias regni Valencie vel Aragonie, ubi ea custodes eorum ducere 
voluerint, impedimento aliquo non abiecto; per hoc tamen mandatum non intendimus dicte 
nostre prohibicionis transgressoribus indulgere penam quam per transitum dictarum 
cabanarum ultra flumen predictum de Segura, ut predicitur, incurrerunt. 

Data Barchinone, tercio nonas marcii, anno Domini M°CCC°XX° secundo. 
Bernardus de Aversone, mandato regio. 

19 

1323, juliol, 27. Barcelona 

Jaume II comunica a Jaume Andreu i als arrendadors del carnalatge que modifica la carta 
del 20 de març de 1322, en la qual havia manat que nofos exigit cap dret ales cabanyes 
que passaven per Jumella anant al camp de Cartagena des de Castella, sinó només a 
les que hi hivernessin. El seu conseller, Gonçalvo Garcia, s'havia queixat perquè hom 
els havia demanat aquell any cinc caps per mil. La modificació és en el sentit que 
tampoc no han de cobrar res als ramats que passin l'hivern a Jumella, ja que dóna 
aquest dret a Gonçalvo Garcia. 

ACA, C, reg. 224, f. 35 r. 
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Jacobus etc. fideli suo Jacobo Andree, baiulo in parte regni Valencie, vel aliis baiulis, 
qui pro tempore fuerint aut eorum loca tenentibus necnon emptoribus carnalagii in dicta 
parte, presentibus et futuris, ad quos presentes pervenerint, salutem etc. 

Dudum vobis scripsisse recolimus sub hac forma: 
Jacobus etc, fideli suo Jacobo Andree, baiulo in parte regni Valencie, vel aliis baiulis, 

qui pro tempore fuerint aut eorum loca tenentibus necnon emptoribus carnagii in dicta parte, 
presentibus et futuris, ad quos presentes pervenerint, salutem et graciam. 

Intelleximus per dilectum consiliarium nostrum, Gondissalvum Garsie, quod vos de 
cabannis ganatorum venientium de partibus Castelle et facientium transitum per terminum 
de Jumella et euntium ad campum Cartagenie ad yemandum extorsistis hoc anno per 
transitum quinqué capita pro mille capitibus ganatorum, licet in termino de Jumella non 
remanserint nec intenderent remanere. Qua propter vobis et cuilibet vestrum expresse 
mandamus quatenus de cetero aliquo temporea dominis vel pastoribus ganatorum predictorum, 
que transiré contigerit per terminum de Jumella, de illis scilicet ganatis que iverint ad 
yemandum ad campum Cartagenie vel ad aliam partem nostre iurisdiccioni non subiectam, 
nichil pro dictorum ganatorum transitu exhigatis nec exigi ab aliquibus faciatis seu etiam 
permitatis, cum nos ubi ius exhigendi dictum carnagium in isto casu haberemus, illud ob 
favorem et graciam dicti Gondiçalbi Garcie relinquimus et duximus relinquendum. Verum 
cum intencionis nostre est et retinemus quod de ganatis que in termino dicti castri de Jumella 
yemaverint vel in aliis locis cuiuscumque sint infra iurisdiccionem nostram dictum 
carnagium exigere debeatis. 

Data Dertuse, XIIIo kalendas aprilis, anno Domini M°CCC°XX° primo. 
Sane, nunc dictus consiliarius noster ad nos recurrens monstravit nobis quod, ex 

retencione predicta per nos facta, videlicet quod de ganatis que in terminis dicti castri sui 
de Jumella yemaverint3 dictum carnagium exigatur, idem consiliarius noster gravatus 
extitit, cum nunquam consuetum fuerit carnagium pro parte nostra exigi a ganatis seu 
bestiariis yemantibus vel pascentibus in dicto termino de Jumella. Et nos ex aliquibus 
contentis in litera nostra superius inserta non intellexerimus dictum Gondiçalbum Garcie 
opprimere seu in aliquo onerare vel ei aut dicto castro suo aliquam servitutem imponere. 
Immo cum eo graciose agere crederimus et fuerimus certificad per vos, dictum Jacobum 
Andree, in nostra presencia constitutum, non fuisse vel esse assuetum in casu aliquo in loco 
et terminis de Jumella recipi per baiulos nostros vel alios loco eorum carnagium de ganatis 
ibidem pascentibus vel yemantibus, declaramus dictam retencionem, quam in predicta carta 
nostra fecimus, credendo carnagium predictum in dictis casibus nobis competere, dicto 
Gondisalbo et suis et pascentibus in termino de Jumella in aliquo non obesse, immo volumus 
quod pro non adiecta totaliter habeatur, mandantes vobis et aliis baiulis qui pro tempore 
fuerint quod de cctcro non se intromitant super exigendo carnagio a bestiariis in dicto castro 
et eius terminis yemantibus et pascentibus. 

Data Barchinone, VIo kalendas augusti, anno Domini M°CCC°XX° tercio. 
Franciscus de Badia, mandato domini regis. 
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*. Segueix vel in aliis locis cuiuscumque fuerint infra iurisdiccionem notram existentibus per términos dicti castri 
de Jumella, ratllat. 

20 

1337, gener, 16. València 

Pere el Cerimoniós comunica al batlle general del regne de València que perdona a 
Bartomeu Dos, veí d'Alzira, la meitat del preu de l'arrendament de l'herbatge del 
regne del 1331, que pujava a 4.750 sous reials de València, ja que les cabanyes 
d'Aragó no baixaren a causa de la incursió nassarita i la caiguda de Guardamar; les 
poques que ho van fer van anar a la vall d'Aiora o a altres senyorius i tant la reina 
Elionor com els senyors impediren que hi cobrés l'herbatge. Com que no podia pagar 
l'arrendament hagué d'exiliar-se. Podrà tornar i pagar l'altra meitat de l'arrendament 
quan pugui. 

ACA, C, reg. 862, f. 118 r.-v. 

Petrus et cetera, dilecto nostro baiulo regni Valencie generali, presenti, et qui pro 
tempore fuerit, vel eius locum tenenti necnon aliis officialibus nostris regni Valencie, 
salutem etc. 

Pro parte Bartholomei Dos, vicini Algezire, fuit nobis humiliter demonstratum quod 
ipse Bartholomeus emit a Guillermo Sarrani, tune baiulo generali dicti regni, ad unum 
annum tune continué sequentem herbagium seu carneragium quod nobis datur ex cabanis 
intrantibus regnum Valencie, precio quatuor mille septingentorum L sol. regalium, et quod 
dicto anno bestiaria que ducuntur a partibus Aragonie et aliunde non intrarunt dictum 
regnum, prout consueverant, cum racione guerre quam dominus rex Alfonsus, genitor 
noster, habebat tune cum rege Granate, tamen quia ipso anno locus de Guardamar fuit per 
sarracenos intratus et eum ostiliter invaserunt et licet alique cabane venissent ad valíem 
d'Ayora et ad quedam loca aliquorum nobilium dicti regni, ab ipsis ius aliquod pro dicto 
erbagio habere non potuit, prohibentibus officialibus il·lustris domine Elionoris, regine 
Aragonum, in dicta valle et dictis nobilibusvel suis officialibus in eorumdem locis et cum 
ex iuribus sibi venditis aliquid non percepisset et tempore solucionis faciende non haberet 
unde solveretur precium predictum, a regno Valencie se absentavit et quod Macianus de 
Speluncis, tune deputatus ad solvendum debita et iniurias nobilis Bernardi de Sarriano, cui 
precium dicte empcionis assignatum fuit, per dictum Guillermum Serrani, baiulum 
generalem, advillam Algezire Pisanum, portarium dicti domini regis, genitoris nostri, misit 
pro vendendis bonis dicti Bartholomei emptoris qui, cum bona aliqua ipsius non inveniret, 
cessavit a predictis. Cumque pro parte ipsius, qui tanquam alienígena in terris extraneis, ut 
asseritur, vitam ducit miserrimam, nobis humiliter fuerit suplicatum ut in predictis sibi 
graciam facere deberemus et certificacione habita de predictis a dicto Guillermo Serrani, 
compacientes ipsius inopie et paupertati, obtentu quorumdam pro eo deprecantium, 
concesserimus ei quod, non obstante quod dictum precium non solvit, possit redire ad terram 
nostram et ibi morari et stare salve et secure, sicut ante consueverat, et etiam medietatem 
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precii per eum restantis ad solvendum sibi duxerimus graciose remitendam et quod aliam 
medietatem tamen, si ad fortunam pinguiorem pervenerit, solvat. Idcirco vobis et cuilibet 
vestrum dicimus et mandamus quatenus observando concessiones et gracias per nos, 
Bartholomeo predicto, factas adversus eum in persona vel bonis minime procedatis nisi in 
dicta medietate tamen si, ut predicitur, ad pinguiorem fortunam ulterius venerit et inventus 
fúerit solvendo. 

Data Valencie, XVII kalendas februarii, anno Domini millesimo CCCXXX0 séptimo. 
Bertrandus de Vallo, ex provisione vicecancellarii. 

21 

1376-1378 

Dret del "montazgo " recollit a la Batllia del regne de València dellà Xixona. 

ARV, MR, reg. 4543, ff. 8 r.-9 v„ 27 V.-28 r„ 42 r.-v. 

Dret de muntagdo de tots los lochs de la batlia general 
Encara ha e pertany al senyor rey en tots los lochs realenchs e altres qualsevol dins la 

dita batlia general constituhits dret appellat de muntagdo, lo qual se acostuma arrendar e 
collir dels bestiars no havents franquea del dit dret erbejants en qualsevol térmens dels dits 
lochs, ço és en lo mes de setembre o de octubre, lo qual dret del dit any M CCC LXXVI fon 
arrendat en públich encant e axí com a més donant a.n Thomàs de Maçanet, vehín de la vila 
d'Alacant ab carta pública feta per en Johan Diez, notari, a XIX dies d'octubre del dit any 
M CCC LXXVI a rahó de VIII sol. VI diners per cabeça e foren haüdes a dret del dit muntagdo 
CCCXXVII cabeces de o per les quals, a rahó dels dits VIII sol. VI drs., pos en rebuda e foren 
haüts, II m. DCC LXXVIIII sol. VI drs. 

{Al marge esquerre) Appar del dit dret per comtes passats.- Letra testimonial d'en 
Johan Diez, notari públic e escrivà de la dita batlia general ultra Sexona, subsigna ab son 
signe de notari, per la qual appar del dit arrendament. E appar del dit dret per comptes 
passats. 

Lo qual muntagdo fon haüt e collit per los muntatgers e de les cabanyes dejús scrites, 
ço és de les cabanyes de regne de Valencia, a rahó de VI cabeces e de les cabanyes de 
castellans, a rahó de XII cabeces per miller de bestiar. 

E primerament, per n'Anthoni Garcia de Mena, habitant en Nompot, collitor deputat 
a collir lo dit muntagdo de les cabanyes passants per la vall d'Etla, fon rebut lo muntagdo 
següent. 

D'en Gil Martínez de Chinchieila per DCCL cabeces, VIIII cabeces. 
Item, de la cabanya d'en Guillamó Bisora d'Almansa, que eren DCCL cabeces. VIIII 

cabeces. 
Item, de la cabanya de Beneyto Tello de Chinchieila, que eren MDCCCC cabcces, 

XXIII cabeces. 



PASTURES I RAMADERIA 1 2 9 

Item, de la cabanya d'en Blasco Pinar, de Chinchieila, que eren M cabeces, XII cabeces. 
Item, de la cabanya de Johan de Xibília, vehín de Chinchieila, que és DCC cabeces, X 

cabeces. 
Item, de la cabanya de Assensio Martínez de Xinchiella, que són MCCC cabeces, XVI 

cabeces. 
Item, d'en Johan Calbo de Villena, per II m cabeces, XXIIII cabeces. 
Item, d'en Domingo Garcia, de Villena, per DCCL cabeces, VIIII cabeces. 
Item, de na Pasquala de Villena, per DCCL cabeces, VIIII cabeces. 
Item, d'en Simón Lenzina d'Ontinyén, per DCCL cabeces, IIII cabeces. 
Item, d'en Matheu Costant, de Biar, per D cabeces, III cabeces. 
Item, d'en Berthomeu Cascant, de Villena, per CCCL cabeces, IIII cabeces. 
Item, d'en Matheu Gil, d'Albacet, per M cabeces, XII cabeces. 
Item, d'en Johan de Sayona e d'en Martí de Sayona, de Chinchieila per II m DCCCL 

cabeces, XXXV cabeces. 
Item, d'en Ferrant Martínez, de Chinxiella, per MDC cabeces, XVIIII cabeces. 
Item, del Serrano, de Chinchieila, per DCCC cabeces, X cabeces. 
Item, d'en Johan Gómez de Chinchieila, per DCCL cabeces, VIIII cabeces. 
Item, de dona Eva de Chinchieila, per MDC cabeces, XVIIII cabeces. 
Suma de la collecta feta per lo dit Anthoni, CCXXXVI cabeces. 
(A l marge esquerre) Aquest és lo compte per menut de la cullita del dret del dit bestiar. -

E resta I letra testimonial aclusa per mà de notari, ab què lo dit collidor fa testimoni que la 
sua cullita munta en aquest any a CCXXXVI cabeces de bestiar entre ovelles e borregos, lo 
qual bestiar fo per ell liurat al dit arrendador.- Idem ut supra. 

Lo muntagdo dejús scrit fon collit per en Pere Losa, d'Alacant. 
Primerament, de la cabanya d'en Johan Martínez, clavero d'Almansa, que són 

CCCCLXXX cabeces, VI cabeces. 
Item, d'en Berenguer de Vallflor, de Xàtiva, per DCXX cabeces, IIII cabeces. 
Item, d'en Guillem Arnalt de Listo, de Xàtiva, per II m D cabeces, XV cabeces. 
Item, d'en Johan de Galve, de Terol, per MDC cabeces, X cabeces. 
Item, d'en Johan Solzina, vehí de Xàtiva, per DC cabeces, IIII cabeces. 
Item, d'en Sanxo Sanç, de Bocayrén, per CCCL cabeces, II cabeces. 
Item, d'en Bernat Alçamora, de Bocayrén, per D cabeces, III cabeces. 
Item, d'en Francisco Pérez, d'Alcoy, per XC cabeces, Ia cabeça. 
Suma de la cullita feta per lo dit Pere Losa del dit dret, XLV cabeces. 
(A l marge esquerre) Idem, letra testimonial, per la qual appar de la dita cullita feta per 

lo dit Pere Losa, que munta a XLV cabeces de bestiar, qui fo per ell liurat al dit arrendador. 
Lo muntagdo dejús scrit fon collit per en Johan Castell, notari" d'Oriola. 
Primerament, d'en Gil de la Galiana de Chinchieila, per MD cabeces, XVIII cabeces. 
ítem, d'en Pere Morella, de Xinxiella, per M cabeces, XII cabeces. 
ítem, d'en Domingo el Sordo, de Xinxiella, per DCCC cabeces, X cabeces. 
ítem, d'en Johan Solzina, de Xàtiva, per M cabeces, VI cabeces. 
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Suma de la cullita feta per lo dit Johan Castell, del dit dret XLVI cabeces de bestiar. 
(A l marge esquerre) Idem, letra testimonial del dit collidor, per la qual appar que la sua 

cullita munta en aquest compte a XLVI cabeces de bestiar, les quals per ell foren liurades 
a.n Thomàs Maçanet, arrendador damunt dit. 

[1377] 
Item, pos en rebuda, per los quals fon arrendat lo dret de montagdo dels bestiars, 

pertanyent al senyor rey en tots los lochs de la batlia general de Sexona enllà en l'any de M 
CCC LXXVII, és a saber a.n Pere d'Ampúries, Johan Colom e en Bernat de Molins, vehins 
d'Alacant, a rahó de X sol. per cabeça, ab carta pública fet per en Francesch d'Alpenyés, 
notari públich de la dita vila. Per lo qual dret de muntagdo foren haüdes en lo dit any LVII 
cabeces e II sol., segons que d'açò fiiy certificat per en Pere Losa, colliter del dit muntagdo, 
qui aquell reebé de les persones o cabanyes dejús scrites, DLXXII sol. bar. 

(A l marge esquerre) La letra per la qual appar que. 1 dit arrendament fo fet a les persones 
en la present rúbrica nomenades, a raó de X s. per cabeça, és cobrada atrás en XXV cartes, 
a la rebuda de DCC XL ss. feta per l'arrendament del dret del quirat e letra testimonial d'en 
Pere Losa, deputat per part del senyor rey a muntajar los bestiars, erbatjes en lo dit any en 
les terres de la dita batliab, segellada ab lo segell de la cort de la dita vila d'Alacant, e per 
ell foren liurades als dits arrendadors dins lo dit any LVII cabeces entre ovelles e borregos 
pertanyents a la cort per lo dit dret de muntatgo e II ss. barchs., lo qual bestiar, comptant-
lo a la dita rahó de X ss. per cabeça, munta ab los dits II ss. alsDLXXII ss. açí posats en rebuda. 

Primerament, de la cabanya d'en Jacme Panells, de Coçentayna, que fon DCCL 
cabeces, IIII cabeces e mija, a rahó de VI cabeces per miller. 

ítem, d'en Per Deztorrent, de Xàtiva, per M D cabeces, a la dita rahó de VI cabeces per 
miller, VIIII cabeces. 

ítem d'en Arnau Soler, de Xàtiva, per M cabeces, VI cabeces. 
ítem, d'en Durà de Listo, de Xàtiva, per MCCCL cabeces, VIII cabeces I sol. 
ítem, d'en Bernat de Calataiud, de Coçentayna, per DCCL cabeces, IIII cabeces mija. 
ítem, d'en Berenguer de Vallflor, de Xàtiva, per DCCCC cabeces, V cabeces mija. 
ítem, d'en Bernat Cantó, d'Alcoy, per CCC cabeces, Ia cabeça III quarts I sol. 
ítem d'en Pere de Sagra, d'Alcoy, per M XC cabeces, VI cabeces mija. 
ítem, d'en Sanxo Sanç, de Bocayrén, per DCCCLV cabeces, V cabeces. 
ítem, d'en Pere Ferrer, de Coçentayna, per DC cabeces, III cabeces mija. 
ítem, d'en Sanxo Algara, de Bocayrén, per CCCC XC cabeces, II cabeces mija. 
Item, de I pastor d'en Fontanals, de València, per XL cabeces, I quart. 
(Al marge esquerre) Aquest és lo compte per menut del dit bestiar.- ídem ut supra. 

[1378] 
Item, pos en rebuda, per los quals fon arrendat lo montagdo al senyor rey pertanyent 

en los lochs de la dita batlia, és a saber a.n Berenguer d'Aler e a.n Pere Granyana, vehins 
de la vila d'Elch, a I any, a rahó de X sol. I dr. per cabeça, ab carta pública d'aquèn feita per 
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lo dit en Francesch d'Alpanyés, a X dies de deembre del dit any M CCC LXXVIII. E fon 
haüt del dit muntagdo, segons appar per certificacions d'en Pere Losa e d' en Anthoni Garcia 
de Menac, per mà dels quals lo dit muntagdo fon reebut e liurat al dit comprador, LXXXIIII 
cabeces e mija, que a rahó dels dits X sol. I dr. per cabeça fan, DCC LII sol. dr. 

Lo qual muntagdo fon haüt de les cabanyes o persones dejús nomenades, ço és, de les 
cabanyes d'en Durà de Listo, de Xàtiva, per M cabeces, VI cabeces. 

Item, d'enPascualDalgats, d'en Garcia Vivellse d'en Johan Penya, perMcabeces, VI 
cabeces. 

Item, d'en Berenguer Calatayú e d'en Jacme Panells, de Cocentayna, per DCCC XXX 
cabeces, V cabeces. 

Item, d'en Berenguer de Vallflor, de Xàtiva, per M CCCLXXX cabeces, VIII cabeces. 
Item, d'en Berenguer Ferri de Penàguilla, per DCCLV cabeces, IIII cabeces mija. 
Item, d'en Pere Giner, de Saxona, per DCCC XXV cabeces, V cabeces. 
(Al marge esquerre) Axi appar del dit arrendament, per certificació del dit Francesch 

d'Alpenyés, notari, cobrada atrás en la precedent XLI carta, a la rebuda de DCCCC XX ss. 
d'en Gonsallo Martíneç. E IIes certificacions dels dits Pere Losa e Anthoni Garcia de Mena, 
deputats a cullir lo dit dret de muntadgo, segellades ab lo segell de la cort de la dita vila 
d'Alacant, per les quals appar que per éls foren liurades als dits arrendadors LXXXIIII 
cabeces e mige entre ovelles e borregos, que.n pertanyien al senyor rey dins lo dit any. 

*. notari interlineat al ms.- b. en les terres de la dita batlia, interlineat al ms.-e d'en Anthoni Garcia de Mena, 
interlineat al ms. 

22 

1377, febrer, 9. Barcelona 

L'infant Martí concedeix als prohoms d'Elx que durant cinc anys puguin pasturar 
lliurement llurs bestiars a la partida dita la Casa Blanca. Durant aquest temps podrà 
informar-se, a través del seu dispenser Jordi Joan, de la llibertat de pastures que 
reivindiquen. 

ACA, C, reg. 2066, ff. 20 V.-21 r. 

Nós, infant en Martí et cetera, attenents per part de vós, la universitat dels prohòmens 
de la vila d'Elch, ésser a nós humilment supplicat que com vosaltres per tots temps hajats 
acustumat de vostres bestiars pasturar les erbes e beure les aygües dels térmens de la dita vila 
e are de poch de temps a ençà lo nostre batle de la dita vila vos oprema en no lexar pasturar 
e abeurar vostres bestiars dessús dits en les terres e partida de la Casa Blancha, qui és dels 
térmens de la dita vila, en gran dan e prejudici de vosaltres e de vostres libertats e usances, 
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que sobre açò nós deguéssem provehir de remey de justicia covinent, regonexents encara que, 
per tal con a nós no és cert de les dites coses sinó per relació de vostres missatgers a nós 
trameses per la dita rahó e altres, havem provehit ab nostre consell que de les dites coses se 
informe lo nostre dispenser en Jordi Johan, afín que, haüda informació vertadera de les dites 
coses puxam sobre aquelles provisió fer deguda e que entretant, que per temps de V anys 
primers vinents los vostres bestiars en la dita partida de la Casa Blancha puxen pasturar e 
abeurar de gràcia. Per tal ab tenor de la present, a vós dits prohòmens de la universitat de 
la vila de Elch atorgam que per temps de cinch anys primers vinents, comptadors del dia data 
de la present avant, puxats pasturar les erbes e abeurar les aygües los dits vostres bestiars 
en la partida e terres de la Casa Blancha del dit terme d'Elch salvament e segura e sens 
contrast e pena alguna que no.us sia feta ne inceptada per alcú, manants per la present al 
procurador e batle, justícia e guardians de Elch e de sos térmens que la present nostra 
concessió e gràcia tenguen e serven e contra aquella no vinguen ne alcú contravenir lexen 
per alcuna raó. En testimoni de la qual cosa la present fer manam segellada ab nostre segell. 

Dada en Barcelona", a IX dies de febrer, en l'any de la nativitat de nostre Senyor 
MCCCLXXVII. Jacobus de Vallesicca. 

Jacobus de Castellione, ex provisione facta per Jacobum de Vallesicca, regentem 
cancellarie et expensorem. 

*• Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna. 
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1378, setembre, 24. València 

L'infant Martí mana al batlle d'Elx que respecti l'arrendament fet a l'aljama de moros 
durant dos anys de l'empriu de les pastures deia Casa Blanca, malgrat que també vol 
que sigui respectat l'empriu dels veïns d'Elx al mateix lloc, només per a llur bestiar 
propi. No els queda herba perquè els moros han arrendat l'herbatge a ramatsforasters. 

ACA, C, reg. 2067, f. 81 r. 

L'infant en Martí et cetera al feel nostre lo batle de la vila d'Elch o a son lochtinent, 
salut e gràcia. 

Per homil supplicació per part del consell e universitat de la dita vila a nós donada, 
havem entès que, jatsia que* per nós los fos estat atorgat e provehit de gracia special ab letra 
nostra, segons queb en aquella és contengut, que.ls bestiars de la dita vila per temps de cinch 
anys pasturasen en lo terme de la Casa Blancha e beguessen les aygües, empero per ço com 
los moros de la dita vila, en veu de la aljama, han arrendat l'erbatge de les dites terres a 
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cabanyes estranyes, los bestiars dels vehins de la dita vila no han què pasturar en lo terme 
de la dita Casa Blancha, perché supplicat a nós sobre les dites coses ésser provehit de remey 
covinent, volem e provehim ab la present que.l empriu del dit terme haje lo consell e vehins 
de la dita vila d'Elch, segons que és acostumat a obs de lurs bestiars tan solament, emperò 
com l'amat dispenser nostre, en Jordi Johan, haje venut a dos anys les rendes de la moreria 
de la dita vilac als moros de aquella vila, en lo qual arrendament és estat dit expressament 
que.ls dits moros ab lurs bestiars per los dits dos anys hajen aempriu en lo dit terme, en lo 
qual arrendament ha entrevengut sagrament, volem e axí matex provehim que.ls dits moros 
hajen lo dit empriu per lo temps desús dit, manants a vós que aquesta provisió nostra tingats 
e servets e tenir e servar façats e no.y contravingats per alguna rahó. 

Dada en València, a XXIIII dies de setembre del any de la nativitat de nostre Senyor 
MCCCLXXVIII. Vidit Bernardus de Alpicat. 

Raimundus de Cumbis, ex provisione facta per Bernardum de Alpicato, regentem 
cancellariam, et Georgium Johannis, expensorem. 

Probata. 

*• que, interlineat.-b que, interlineat.-vila interlineat. 

24 

1378, setembre, 24. València 

L'infant Marti marta al batlle d'Elx que s'informi si persones seglars, concretament els 
arrendadors del delme de la vila, han recorregut al bisbe de Cartagena per aconseguir 
una lletra per la qual aquest mana que el delme sigui un vedell de cada deu i la dècima 
part de la mel i la cera dels ruscs, en comptes de 15 diners per vedell i un diner per 
rusc com era costum. 

ACA, C, reg. 2067, f. 81 r.-v. 

Infant en Martí etc., al feel nostre lo batle d'Elch o a son lochtinent, salut e gracia. 
Per part del consell e universitat de la dita vila d'Elch nos és estat exposat humilment 

que, jatsia que de tant de temps ançà que memoria de hòmens no és en contrari, sia estat 
acostumat que dels vedells se paga per dret de delme tan solament XV drs. per vedell e de 
les colmenes un dr. per colmena e no més avant, emperò alscuns arrendadors del delme de 
la dita vila, vehins de aquella e vassalls nostres, contra la dita usança antiga volents havents 
lo delme a raó de deu vedells un e de les colmenes delme complidament de mel e de cera. 
són recorreguts al bisbe de Cartagènia en derogació e prejudici" de la nostra jurisdicció e han 
empetrada letra del ditb bisbe, per la qual veda tots aquells qui tenien colmenes c vedells tro 
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haguessen pagat lo delme complidament, la qual cosa, segons que.s diu, torna en gran 
dapnatge de la nostra senyoria e prejudici de la dita universitat, perquè supplicat a nós sobre 
les dites cosas ésser provehit de remey covinent, volem e a vós comanam que encontinent 
reebats informació si hòmens lechs de for e jurisdicció nostra són recurreguts a la cort 
eclesiàstica en derogació e prejudici de la jurisdicció seglar ne dels habitants en la dita vila. 
E si trobarets que algú o alguns sien recorreguts a la dita jurisdicció ecclesiàstica e han 
impetrades letres de aquella cort contra la jurisdicció seglar ne contra los habitants de la dita 
vila, contra aquell o aquells enc persones e béns lurs procehits fortmente destreta, per manera 
que la jurisdicció seglar ne los habitans de la ditad vila no remanguen en alguna manera 
prejudiciats e que la punició de aquells sie eximpli a altres, cor nós sobre les dites coses totes6 

e sengles e dependents o emergents d'aquelles comanam a vós nostres veus ab la present. 
Dada en València, a XXIIII dies de setembre del any de la nativitat de nostre Senyor 

MCCCLXXVIII. Vidit Bernardus de Alpicat. 
Raimundus de Cumbis, ex provisione facta per Bernardum de Alpicato, regentem 

vicecancellarie, et Georgium Johannis, expensorem. 
Probata. 

1 Segueix e prejudici, ratllat al ms.-b. dit, interlineat al ms.-en, interlineat al ms.-d. de la dita, escrit sobre una 
paraula rascada.-'. totes, interlineat. 
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1379-1383 

Dret del "montazgo " recollit a ¡a Batllia del regne de València dellà Xixona. 

ACA, RP, MR, reg. 1722, f. 20 r., 32 v., 46 r.-47 r., 81 r., 97 r. 

Muntagdo dels bestiars 
Pos en rebuda per los quals fou arrendat lo muntagdo al senyor rey pertanyent en los 

lochs de la dita batlia, és assaber, del any MCCCLXXIX a.n Domingo Martí, a raó de X s. 
I d. per cabeça pertanyent al dit muntagdo ab carta pública feyta per en Francesch 
d'Alpanyés, notari d'Alacant, a VI dies de janer del any MCCCLXXIX. E fon haüd del dit 
muntagdo, segons appar per certificació d'aquèn feta per n'Anthon Garcia de Mena, per mà 
del qual lo dit muntagdo fon collit e liurat al dit comprador LXXVII caps, qui a la dita raó 
de X s. I d. per cabeça fan... 

Lo qual muntagdo fon haüd de les cabanyes e persones dejús scritcs, a raó de VI cabeces 
per miller. 

Primerament, de la cabanya d'en Pero Lenzina, vehín d'Ontinyén, VI caps. 
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Item, de Domingo de la Guirola IIII caps3. 
Item, de la cabanya d'en Guillamó Ricart, vehín de Biar, IIII caps. 
Item, de la cabanya de Jacme Penyello de Cocentayna, V caps. 
Item, de la cabanya de Martí de Curuta, vehín de Biar, V caps. 
Item, de la cabanya d'en Pere Giner, vehín de Saxona, VII caps. 
Item, de la cabanya d'en Sancho Sanç, vehín de Bocayrén, IIII caps. 
Item, de la cabanya d'en Bernat de Calatayú, vehín de Cocentayna, V caps. 
Item, de la cabanya d'en Ramon Cardona, vehín de Relleu, VI caps. 
Item, de la cabanya d'en Gonçalbo Martíneç de Penàguila, IHIe caps. 
Item, de la cabanya d'en Gonçalbo Guayta, vehín de Villena, VIII caps. 
Item, de la cabanya d'en Berenguer de Vallflor, de Xàtiva, VII caps. 
Item, de la cabanya de Martí de Candeal, IHIe caps. 
Item, de la cabanya d'en Berenguer Guerau, III caps. 
Item, de la cabanya d'en Berthomeu Ferrer, de Xàtiva, V caps. 

DCCLXXVI s„ V d. bar. 
(Al marge esquerre,/. 20 r.) Certificació d'en Francesc d' Alpenyés, notari, tramesa al 

mestre racional, per la qual appar e fa testimoni que.l dit dret de muntagdo fo venut al dit 
Domingo Martí, a raó de X s., I d. per cabeça. En aquest any MCCCLXXIX e en l'any 
MCCCLXXX fo venut a.n Ferrando Martínez, a raó de X s., VIII d. per cabessa. 

(Al marge esquerre, f . 20 v.) Certificació d'en Anthon Garcia de Mena, notari, tramesa 
al mestre racional per la qual appar e fa testimoni que per ell, axí com diputat a cullir lo dit 
dret, foren liurats en lo dit any al dit arrendador tan solament LXXVII caps de bestiar, qui 
munten al ditfor deXs. Id. per cabessa a la dita quantitat de DCCLXXVI s., Vd. ací posats 
en rebuda. 

[1380] 
Item, pos en rebuda, per los quals fon arrendat lo muntagdo al senyor rey pertanyent 

en los lochs de la dita batlia, és a ssaber, del any MCCCLXXX a.n Ferrando Martínez, a raó 
de X s., VIII d. per cabeça, pertanyent al dit muntagdo ab carta pública feyta per en Francesc 
d'Alpanyés, notari d'Alacant, primer dia de noembre del any MCCCLXXX. E fon haüd del 
dit muntagdo, segons appar per certificació d'aquèn feta per n'Anthoni Garcia de Mena, per 
mà del qual lo dit muntagdo és stat cullit e liurat al dit comprador, trenta e huyt cabeces 
solament per tal com en lo any fon gran secada en los lochs de la dita batlia, e per ço hi 
erbejaren pochs bestiars, los quals a la dita rahó de X s., VIII d. per cabeça fan... lo qual 
muntagdo fon haüd de les cabanyes e persones dejús scrites, a raó de VI cabeces per miller. 

Primerament, de la cabanya d'en Pere Jener, adalill e alcayt de Saxona, VIII caps. 
ítem, d'en Guillamó Moliner, vehín de Biar, VIII caps. 
ítem, d'en Domingo Lorenç, vehín de Mançanera, VIII caps. 
ítem, d'en Simón Lenzina, vehín d'Ontinyén, VIII caps. 
ítem, d'en Guillem Ferrer, vehín de Xàtiva, VI caps. 

CCCCV s„ IIII d. bar. 
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(Al marge esquerre) Appar per certificació d'en Francesc d'Alpanyés, notari, cobrade 
atrás en XX cartes, a la rebuda de DCCLXXVI sous V feta per semblant rahó que.l dit 
arrendament fo fet aquest any al dit Ferrando a la dita rahó de X s. VIII d. per cabessa. 

[1381] 
Item, pos en rebuda, per los quals fo arrendat lo muntagdo al senyor rey pertanyent en 

los lochs de la dita batlia, és a ssaber, del any MCCCLXXXI a.n Anthoni del Bosch, a raó 
e preu de X s. II d. per cabeça pertanyent a muntagdo ab carta pública feyta per en Francesch 
Alpanyés, notari dessús dit, a XXII dies de deembre del dit any MCCCLXXXI. E fo haüd 
del dit muntagdo, segons appar per certificació d'aquèn feta per n'Anthon de Mena, per mà 
del qual lo dit muntagdo és stat cullit e liurat el dit comprador CCXVIII cabeces, qui a la 
dita rahó de X s., II d. per cabeça fan... Lo qual muntagdo fon haüd de les cabanyes e persones 
dejús scrites, a raó de VI cabeces per miller. 

E primerament, de la cabanya d'en Assensio Martínez de Chinchella, XI caps. 
ítem, de la cabanya d'en Ivany Cortés, del dit loch, XIII caps. 
ítem, de la cabanya d'en Domingo Steve, del dit loch, XV caps. 
ítem, d'en Johan Sayona, del dit loch, XV caps. 
ítem, d'en Pere Ricart, de Villena, XXIIII caps. 
ítem, d'en Pero Pérez de Chinchella, V caps. 
ítem, d'en Domingo Besaldó, del dit loch,XIII caps. 
ítem, d'en Goçalbo Garcia e sos nebots, de Villena, VI caps. 
ítem, de la cabanya d'en Matheu Sanches e Johan Manes de Chinchella, XXVIII caps. 
ítem, d'en Domingo de la Guirola, de Bocayrén, III cabs. 
ítem, d'en Miquel Pérez, de Bocayrén, V cabs. 
ítem, d'en Ferran Martínez el Poco, de Chinchella, XXXII cabeces. 
ítem, d'en Stheve Pérez de Biar, III cabeces. 
Item, de Simón Lenzina, de Ontinyén, XII cabeces. 
ítem, d'en Johan Valero de Sarrión, X cabeces. 
Item, de Simón Ferrer de Xàtiva, V cabeces. 
ítem, d'en Diego Martínez, alcayt de Castalla, VII cabeces. 
ítem, d'en Johan Sanç, de Gandia, VI cabeces. 
ítem d'en Francesch Ferrer, de Bocayrén, V cabeces. 

Hm CCXVI s. IIII d. bar. 
(Al marge esquerre,/. 46 r.) Axí appar d'aquest arrendament per la dita certificació del 

dit Francesc d'Alpenyés, notari. 
(Al marge esquerre, f . 47 r.) Certificació del dit Anthon de Mena, notari, muntatger 

deputat per part del senyor rey, escrita en paper e signada de son signe acostumat, tramesa 
al maestre racional, per la qual certifica que per ell en lo dit nom foren liurades dins aquest 
any de MCCCLXXXI al dit arrendador totes les cabesses de bestiar en la present rebuda 
expressades, qui munten a la damunt dita summa de CCXVIII cabeces. qui a la dita rahó 
de X s. II d. fan los dits Hm CCXVI s. IIII d., ací posats en rebuda. 
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[1382] 
Item, pos en rebuda, per los quals fon arrendat lo dret appellat de muntagdo al senyor 

rey pertanyent en los lochs de la dita batlia, és a ssaber del any MCCCLXXXII a.n Domingo 
Martí, a raó e preu de IX s. II d. per cabeça pertanyent a muntagdo ab carta pública feyta 
per en Johan [...]. E fon haüd del dit muntagdo, segons appar per certificació d'aquèn feta 
per n'Anthoni Garcia de Mena per mà del qual lo dit muntagdo és stat collit e liurat al dit 
Domingo Martí, comprador del dit muntagdo CLXVII cabeces de bestiar, lo qual muntagdo 
fon haüd de les cabanyes e persones dejús scrites, a raó de VI cabeces per miller. 

E primerament, de la cabanya d'en Lançola, per mil caps, VI caps. 
Item de la cabanya d'en Johan Valero, vehín de Sarrión, IX caps. 
Item, de la cabanya d'en Matheu Ximénez de Alcoy, III caps. 
Item, de la cabanya d'en Simón Yvanyes de Bocayrén, IIII caps. 
Item, de la cabanya d'en Domingo Matheu de Bocayrén, VI caps. 
Item, de la cabanya d'en Anthonio de Sarrión de Ibi, III caps. 
Item, de la cabanya de Martí Tello e de Pero Royz de Castalla, III caps. 
Item, d'en Pere Sigra, vehín d'Alcoy, V caps. 
Item, d'en Gonçalvo Martínez, vehín de Penàguila, VI caps. 
Item, d'en Domingo Martín, de Bocayrén, III caps. 
Item, d'en Berthomeu Renart, d'Ontinyent, VI caps. 
Item, d'en Johan d'Aliaga, de Mançanera, VII caps. 
Item, d'en Domingo Lorenç, vehín de Mançanera, IX caps. 
Item, d'en Domingo de Leguirola, de Bocayrén, VI caps. 
Item, de Pere Astorin de Hiyecla, X caps. 
Item, de Guillem Ricart, de Biar, IIII caps. 
Item, d'en Johan Gómezb Chinchella, XVIII caps. 
Item, d'en Johan de Saxona, III caps. 
Item, de Domingo Moler, de Banyeres, III caps. 
Item, d'en Domingo Ximénez, de la Font de la Figuera, IX caps. 
Item, d'en Perico d'Alcoy, I cap. 
Item, de la muller d'en Anthoni Richart, de Villena, XL caps. 

MDXXX s. bar. 
(Al marge esquerre) Certificació del dit Anthoni de Mena, notari muntatgder, e scrita 

en paper e signada de son signe acostumat, tramesa al mestre racional, per la qual certificà 
que per ell en lo dit nom foren liurades dins aquest any de MCCCLXXXII al dit arrendador 
totes les cabeces de bestiar en la present reebuda espressades, qui munten a la damunt dita 
summa de CLXVII cabeces. Qui a la dita rahó de IX s. II d. per cabeça fan la quantitat ací 
posada en rebuda de MDXXX s. bar. 

[1383] 
Item, pos en rebuda, per los quals fon arrendat lo dret de muntagdo al senyor rey 

pertanyent en los lochs de la dita batlia, és assaber, del any MCCCLXXXIII a.n Guillem 
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Penaroja de Valencia, a raó e preu de IX sous I d. per cascuna cabeça pertanyent a munttagdo 
ab carta pública feta per en Francesch d'Alpanyés, notari de la dita vila, a XXV dies de 
octubre del dit any MCCCLXXXIII. E fon haüd del dit muntagdo, segons appar per 
certificació d'aquèn feyta per n'Anthoni de Mena, per mà del qual lo dit muntagdo és stat 
collit e liurat al dit en Guillem Penarroja, comprador del dit munttagdo, LXXII caps de 
bestiar, lo qual muntagdo fon haüt de les cabanyes e persones dejús scrites, a raó de VI cabeces 
per miller. 

Primerament, de la cabanya de Alfonso Diez, vehín de Chinchella XXXVI caps. 
Item, de la cabanya de Pascual d'Aliaga, vehín de Mançanera, XII caps. 
Item, de la cabanya de Johan Navarro, vehín de Camarena, IX caps. 
Item, de la cabanya de Domingo Çabatero, vehín de Torrent, VI caps. 
Item, de la cabanya d'en Bernat Cantó, vehín de Penàguila, IHIe caps. 
Item, de la cabanya d'en Pere Vicent, vehín de Bocayrén, V caps. 

DLIIII s. bar. 
(Al marge esquerre) Axí appar del dit arrendament per certificació d'en Francesch 

Alpenyés, notari, tramesa al mestre racional, escrita en paper e signada de son signe 
acostumat. 

Axí appar del liurament del dit bestiar per certificació del dit Anthoni Garcia de Mena, 
notari, muntatgder, tramesa al mestre racional, escrita en paper e signada de son signe 
acostumat. 

*. ítem ... caps, interlineat.-b. Gómez, interlineat. 
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1384 

El batlle general del regne de València dellà Xixona, Domingo Borràs, indica que no pot 
incloure el dret de "montazgo " en el seu compte, que acaba el mes d'abril de 1384, 
perquè es cull a l'entrada de l'hivern, per tant l'haurà de cobrar el seu successor Pere 
Mir. 

ACA, RP, MR, reg. 1722, f. 97 r. 

Jassia que.l senyor rey haja dret de muntagdo en los lochs de la dita batlia dels bestiars 
erbejants en los térmens de aquells, lo qual muntagdo se comença a collir cascun any a la 
entrada del ivern, en lo qual temps los dits bestiars si devallen a erbegar en los térmens de 
la dita batlia, e per consegüent la paga o collita del dit muntagdo se pertanga al dit en Pere 
Mir, que és provehit del dit offici, per ço yo, dit batle, faç la present menció en lo present 
compte. 
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1406, juliol, 5.València 

Martí l'Humà mana al batlle general del regne de València dellà Xixona, Joan de 
Roncesvalls que, malgrat la inhibició de comerç amb Castella, permeti que els ramats 
d'Oriola passin a pasturar al camp de Cartagena, ja que no poden anar a la vall 
d'Aiora per por de les represàlies de la ciutat de València amb la qual manté un plet. 

ACA, C, reg. 2181, f. 120 r. 

En Martí etc. al amat nostre mossèn Johan de Roncesvalls8, batle general de regne 
de València dellà Xixona o a son lochtinent, salut e dilecció. 

Com per part de la vila de Oriola o del missatger d'aquella a nós tramès davant nostra 
real majestat sia estat humilment supplicat que, per lo contrast o debat de marchas que és 
estat e és vuy en dia entre la ciutat de València de una part e la dita vila de Oriola de la altra 
deguéssem als habitadors de la dita vila e térmens de aquella donar licència que los bestiars 
de la dita vila e térmens damunt dits, qui vuy en dia no gosen anar per erbatjar o péxer a la 
serra d'Ayora, on los dits bestiars acostumen anar en cascun any, posquessen entrar per 
pasturar e erbatgar dintre lo regne de Castella, e nós, vista la dita supplicació axí com ajusta 
e consonant a rahó, a vós dehim e manam expressament e de certa sciència que, no 
contrastants les inhibicions per nós fetes de no entrar en lo regne de Castella ni del regne 
de Castella a nostres regnes e terres, en nom e per part nostra donets licència als habitadors 
de la dita vila e térmens de aquellab qui en lo dit regne de Castella entrar volran ab lurs bestiars 
per pasturar e erbatjar, los quals bestiars com meses los hauran dintre lo dit0 regne de 
Castella"* volem que per aquells no encorreguen ni encórrer puxen en pena alguna. Volem, 
emperò, que tots los de la dita vila6 qui los dits bestiars metran o metre volran dintre lo dit 
regne de Castella asseguren en poder vostre de tornar aquells bestiars dintre nostres regnes 
ef terres, si donchs altre just empatxament no.ls era fet, per lo qual los dits bestiars tornar 
no posquéssan8, declarants queh la present nostra licència no dur ni durar puxa sinó tant com 
a nós plaurà e no més avant. 

Dada en València, sots nostre segell secret, a V dies de juliol, en l'any' de la nativitat 
de nostre Senyor MCCCCVI. Rex Martinusk. 

Salvator de Podio, mandato regio facto per vicecancellarium. 
Probata. 
(Al marge superior, encapçalant el document) Ville Oriole. 

'. Segueix canceller, ratllat.-b. als habitadors...aquella, afegit al marge dret; segueix e licències a tots aquells de 
la dita vila, ratllat.-c. dit, interlineat.-d. Segueix asseguran, ratllat.-los de la dita vila interlineat sobre aquells rar/ta.-

Castella...e, interlineat.-g. Segueix volem emperò que tots aquells qui los dits bestiars metran, ratllat.-h. declarants 
que, interlineat.-'. en l'any interlineat sobre del ratllat.k. Segueix Dominus rex mandavit michi, Johanni de Tudela, 
ratllat. 




