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1. Discòrdies per les contribucions i les prestacions dels cavaliers i per 
diversos drets.- 2. Dissensions entre l'estament nobiliari i els homes de vila 
pel poder municipal a Oriola. 

L'estament deis cavaliers i deis homes de paratge no era gaire 
nombres a Oriola, però era poderos, almenys a nivell local. Els seus 
membres posseïen lots de terra ben situats, sovint des dels primers 
repartiments ̂  i eren terratinents que alternaven el conreu directe de la 
terra^ amb I'exercici de les armes, una obligado frequent en aquelles terres 
frontereres. Hem qualificat aquest estament de petita noblesa urbana, però 
mes aviat caldria dir que era petita noblesa rural resident a un nudi urbà per 
conveniències defensives. 

Sobre el tema dels repartiments cf. J. TORRES PONTES, Repartimiento de Orihuela, Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio - Patronato "Angel Garcia Rogel", 1988. 

"Per exemple, el till de Jaume Alegret, cavalier d'Oriola, fou mort a la plaça de la vila quan 
conduïa els animals per llaurar: ACA, C, reg. 249, f. 274 r. (1326, desembre, 12). 
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Gaudien de privilegis i franquícies concedits pels reis castellans, que 
foren motiu de discussió quan el regne de Murcia fou conquerit per Jaume 
IP. Galgüé definir alguns punts perqué originaven discòrdies entre els 
cavaliers i homes de paratge i els prohoms de vila. 

1. DISCÒRDIES PER LES CONTRIBUCIONS 

I LES PRESTACIONS DELS CAVALLERS 

I PER DIVERSOS DRETS 

En un primer moment, les discòrdies es centraren en la contribuciò 
de la petita noblesa a les despeses municipals, contribuciò a la qual els 
cavaliers es negaven. El 26 d'abril de 1301 i el 28 de gêner de 1302, Jaume 
II confirma les franquícies concedides pels reis de Gastella als membres 
d'aquest estament residents a Oriola i a Alacant, però establí que els qué 
tinguessin casa o heretats a la vila o al seu terme haurien de contribuir a les 
carregues veinais: vetlles, guaites, talaies, atalladors, reparaciò de camins, 
ponts i sèquies, i despeses de missatgers a enviar al rei per afers de tota la 
comunitat. Aclari també la participado dels membres de Testament nobiliari 
en els "apellidos" o sometent i a l'exércit. Estaven obligats a sortir en els 
"apellidos" en el terme d'Oriola i a sortir en exércit quan fossin convocats 
pel rei o pel seu procurador per a la defensa del regne, tant directament a les 
ordres d'aquests dos com a les del barò que fos llur senyor. En cas de 
convocatoria a exèrcit, el rei els havia de tractar com als al tres cavaliers, 
suposem que en la paga i el boti. 

En canvi, els cavaliers i la gent de llinatge no estaven obligats a 
contribuir en les redempcions d'exèrcit si Oriola o Alacant redimien la 
convocatoria. La part que els pogués correspondre en la talla, per llurs 
heretats, havia d'esser descomptada de la redempciò i carregada al rei. Hem 
comentat ja en altre Hoc les petites modificacions que foren introduïdes 
posteriorment a aquests privilegis militars. 

M.T.FERRER I MALLOL, La conquesta de les comarques meridionals valencianes per Jaume 
II, "Quaderns de Migjorn. Revista d'Estudis comarcáis del sud del País Valencia", 3, 1998, pp. 
9-26; cf. també IDEM, Notes sobre la conquesta del regne de Murcia per Jaume II (1296-1304), 
"Homenatge a la memòria del Prof. Emilio Sáez. Aplec d'estudis deis seus deixebles i 
col-laboradors", Barcelona, Universitat de Barcelona, Centre d'Estudis Medievais de Catalunya, 
Institució Mila i Fontanals. CSIC, 1989, pp. 27-44 i la bibliografía esmentada allá. 
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El privilegi d'Oriola havia confirmât, a mes, les franquicies 
d'impostos concedides pels reis castellans ais burgesos i prohoms que 
mantinguessin cavali i armes, mentre el cavali valgués mes de 30 moraba-
tins. Els qui s'aprofitessin d'aquestes exempcions, però, haurien de seguir 
obligatòriament el rei o el seu procurador en exèrcit, quan Oriola hi 
participés, i haurien de seguir la bandera d'Oriola. Si el rei o el procurador 
demanaven llurs servéis estaven obligats a servir a llurs pròpies despeses un 
mes a l'any, encara que Oriola no participés a l'exércit; si el monarca els 
retenia mes temps al seu servei, els havia de pagar el mateix salari que ais 
cavaliers, segons el cavali que tinguessin, armat o alforrat" .̂ Els servéis 
militars amb cavali prestats per aquests homes eren la base per a la seva 
promoció social a Testament de cavaliers. 

Per influencia deis privilegis concedits a Oriola, l'any 1307, el 
Conseil d'Elx intenta exigir ais cavaliers i homes de cavali de la vila algunes 
de les prestacions a qué estaven obligats els cavaliers d'Oriola, particular-
ment la coMaboració en el servei de guaita. El Conseil fonamentava la seva 
exigencia en l'extensió deis privilegis d'Oriola a Elx, concedida per Jaume 
II, mentre que els cavaliers s'hi negaven aMegant llurs franquicies i el 
costum de la vila. El rei disposa, el 23 de gener de 1308, que Ferrer 
Descortell s'informés de la veracitat de les aMegacions del Conseil d'Elx i 
obligues els cavaliers i homes que tenien cavali a Elx a fer les guaites^. 

A Oriola estigué també en discussio el dret d'aprofitament de les 
salines del Cap Cerver. El Conseil d'Oriola afirmava, en carta a Jaume II 
del 8 d'abril de 1306, que Alfons X de Castella havia donat les salines a la 
vila, mentre que els cavaliers asseguraven que les rendes els pertocaven a 
ells, potser per compensar-los de les despeses de mantenir cavali i armes. El 
1306, sembla que els cavaliers havien aconseguit fer valer llurs drets; ho 
suposem perqué el Conseil demanà al sobirà que no consentis que deshere-
tessin la vila, ja que si es veia sense les salines es despoblarla^; però ens 
consta que el 1326 els papers s'havien canviat i eren els cavaliers els que es 
queixaven d'haver estât privats de les rendes de les salines: 

"̂ M.T. FERRER I MALLOL, Organització i defensa d'un territori fronterer. La governado 
d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, Institució Mila i Fontanals.CSIC, 1990, pp. 226-227 i 
does. 20 i 22. 

•'̂ M.T. FERRER, Organització i defensa, p. 227 i does. 58 i 60. 

^ACA, C, cr Jaume II, núm. 2555. 
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aquells qui aras dien conseil nos an despulláis de la renda de les salines, 
de la quai pertanyn a nós la meytat e molt mes, perqué no podem aver 
enviats nostres missatgers, la qual renda e part que a nós pertayn e deu 
pertànner de les dites salines vos clamam mercè quens façats donar, 
manant per vostra carta al portantveus de procurador qui aquells nos faça 
donar o, al tot meyns, diners ab què puscam enviar nostres missatgers, per 
tal, sennor, que nós vos puscam dir e infformar de co que és vostre servir 
e proffit del cominai de la vila .̂ 

Els cavaliers i homes de paratge fracassaren també en altres intents 
de mantenir i consolidar privilegis economics. El 1308 reivindicaven el 
delme dels llocs que posseïen, delme que els era disputât pel bisbe de 
Cartagena, que els havia excomunicat. El rei hagué d'aclarir que, per 
concessió de l'Església, ell i els senyors dels llocs del regne de Valencia 
podien retenir un terç del delme en els llocs reialencs o de senyoriu 
respect i vament, però com que els bens d'aquesta petita noblesa eren situats 
dins terres reials, el terç del delme pertocava a la Corona i per tant I'havien 
de pagar al batlle reial, mentre que els altres dos terços havien d'esser 
lliurats a l'Església^. 

També I'any 1308, els cavaliers i homes de paratge d'Oriola 
asseguraven que tenien dret a cobrar les quèsties i calònies civils dels 
habitants cristians o sarraïns de llurs heretats, per extensió dels usos i 
costums deis cavaliers del regne de Valencia, i es queixaven perqué el batlle 
els exigia el pagament d'aquests drets .̂ Sembla que els cavaliers i homes de 
paratge recorrien ais privilegis del temps del domini castella o ais del regne 
de Valencia segons el que els convenia mes. 

Els estaments nobiliaris d'Elx i de la mateixa Oriola aconseguiren un 
exit en llurs reivindicacions ja que el rei reconegué que els senyors podien 
prendre, corregir i imposar penes civils ais "paniaguats", treballadors i altres 
domestics que vivien amb ellŝ .̂ 

Malgrat les intervencions reials per clarificar I'abast deis privilegis 
deis uns i deis altres, sabem que hi havia disputes entre Testament dels 
cavaliers i el dels homes de vila a diferents llocs. La qüestió de la contribu-

''ACA, C , cr Jaume H, num. 7908 (1326, gêner, 14). 

^ACA, C, reg. 142, ff. 129 V.-130 r. (1308, agost, 6). 

^ACA, C, reg. 142, f. 130 r. (1308, agost, 8). 

'°ACA, C, reg. 150, ff. 63 v. i 64 r.-v (1312, agost, 17). 
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ció dels cavaliers i homes de paratge a les despeses municipals d'Alacant no 
havia quedat totalment resolta el 1302 i l'any 1308 hi havia un plet obert 
amb eis homes de vila per aquesta qüestió*'; a mes, els homes de vila es 
queixaven de l'absentisme dels propietaris d'heretats, segurament cavaliers 
0 homes de paratge, que no complien l'obligacio de tenir llur residencia 
primera a Alacant; residien a altres llocs i hi gastaven les rendes que 
obtenien al terme d'Alacant. En aquesta ocasió el rei dona la raó als homes 
de vila i ordena al procurador del règne de Valencia, Gombau d'Entença, 
que obligues els propietaris absents a residir a Alacant'̂ . 

Aquesta era una de les queixes que els missatgers d'Alacant 
presentaren al rei quan anaren a visitar-lo a Valencia, el mes de juny de 
1308, visita que era força partidista perqué els homes de vila no havien 
admès que un home de paratge formés part de la missatgeria. Sembla, però, 
que el monarca, per mitjà del cavalier Pere de Déu, féu saber als homes de 
paratge alacantins que també volia escoltar llur versio i els demanà que li 
enviessin missatgers, cosa que sembla que feren'^ 

Aquests missatgers dels cavaliers degueren exposar al monarca els 
perjudicis que, segons ells, els havia causât l'aplicaciô dels furs de Valencia 
a les terres segregades del règne de Murcia i unides al de Valencia. El 8 
d'agost de 1308, el rei reclama, per aquest motiu, ais jurats d'Alacant la 
tramesa de missatgers perqué, amb els que havien enviât els cavaliers, 
poguessin ocupar-se d'aquesta queixa'"*. 

Ignorem la decisió del rei respecte a aquesta qüestió; en canvi, hem 
trobat la que acaba el plet per a la contribució dels cavaliers i homes de 
paratge en els impostos veïnals. El rei decidí que havien de pagar-los i de 
contribuir en les despeses de la vila, però haurien d'esser convocats cada 
vegada que calgués prendre una decisió d'aquesta mena, igual com eren 
convocats a altres deliberacions. No haurien de contribuir, en canvi, en 
despeses i servéis voluntaris, Uevat que ells hi consentissin. La sentencia 
reial fou comunicada ais missatgers d'ambdues parts, el cavalier Pere 
Lienda, d'una banda, i Antic de Solsona i Pere Savardú, de l'altra'^. 

" A C A , C , reg. 142, f. 78 r. (1308Juny, 25). 
'-ACA, C, reg. 142, f. 78 r.-v. (1308, juny, 25). 
'^ACA, C, cr Jaume H, num. 3562 (1308, juny, 19), 
•^ACA, C, reg. 142, f. 130 r. (1308, agost, 8). 
'•''ACA, C, reg. 205, f. 195 v. (1308, setembre, 3). 
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Tenim constancia que també a Oriola, malgrat I'acord de 1301, 
havien tornat a sorgir diferencies entre cavaliers i homes de paratge d'una 
banda i els homes de vila de l'altra per la contribució a les despeses comunes 
i que per aquesta causa foren enviats missatgers al rei el 15 d'octubre de 
1308•^ 

Les pressions dels cavaliers i generosos d'Oriola per tal d'aconseguir 
o consolidar privilegis degueren disminuir, en els anys següents, perqué no 
en tenim noticies. 

No deixaren, però, d'interessar-se per la política municipal, 
generalment per a contradir tot allò que decidien els homes de vila. Així, per 
exemple, el 1315, els cavaliers i homes de paratge i altres prohoms d'Oriola 
enviaren una carta al rei criticant el conseil d'Oriola, que volia trametre-li 
missatgers per a demanar la supressió d'un décret reial prohibint el trafic 
comercial amb Murcia. Els cavaliers no volien participar en les despeses 
d'aquesta missatgeria, que consideraven supèrflua, ja que la decisió sobre 
vedaments, pau i guerra eren competencies de la Corona; asseguraven, a 
mes, que la missatgeria es feia a instancia de Murcia i posaven el rei en 
guàrdia contra els missatgers, que també li havien d'explicar "lo feit dels 
moros", potser noticies sobre Granada o potser noticies sobre les mesures 
preses pel procurador restringint els moviments dels moros autòctons per tal 
d'evitar la coMaboració amb els saltejadors granadins^^. Els cavaliers creien 
que el procurador, Arnau de Torrelles, era prou per a mantenir informat el 
rei •I 

2. DISSENSIONS ENTRE L'ESTAMENT NOBILIARI 

I ELS HOMES DE VILA 
PEL PODER MUNICIPAL A O R I O L A 

Entre 1325 i 1326, les dissensions entre cavaliers i homes de paratge 
d'una banda, i homes de vila d'Oriola de l'altra es centraren en el débat 

"'ACA, C, cr. Jaume II, num. 338L 
'^M.T. FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV. Crisîians i sarraïns al 

Pais Valencia, Barcelona, CSIC, Institució Mila i Fontanals, 1988, pp. 67-69. 

'^ACA, C, cr Jaume H, núm. 518L 
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sobre la conveniencia o no de l'accès de Testament nobiliari ais carrees 
municipals. 

Els privilegis atorgats per Jaume II a Oriola amb motiu de la unió 
al règne de Valência, l'any 1308, havien previst que cavaliers i homes de 
paratge restessin exclosos dels carrees municipals, com era la norma dels 
Furs de Valência, mentre que els privilegis concedits a Elx i a Alacant feien 
que aquesta exclusió fos eliminada i obrien els carrees a tots els esta-
ments'^. 

Si bé Tany 1308 sembla que els cavaliers oriolans havien estât 
d'acord amb aquesta exclusió, o potser no havien tingut prou força per 
evitar-la, mes endavant s'arrepentiren d'haver-hi consentit. Devien haver 
constatât que en derivaven perjudicis per a llurs interessos, especialment en 
l'area de la justicia, amb la qual topaven sovint a causa de l'actuació 
turbulenta del grup, dividit de tant en tant en Iluites de bàndols. Per 
exemple, l'any 1313 s'havien produit dissensions i baralles a ma armada 
entre Guillem de Togores i Bernât Rossell, rector de l'església de Santa 
Justa, i llurs partidaris respectius, per la quai cosa Bernât fou desterrat 
d'Oriola^^. Ambdues parts no signaren la pau fins al 1320^'. 

El primer objectiu dels cavaliers fou aconseguir que el carree de 
justicia pogués èsser exercit per cavaliers o homes de paratge. Pel gener de 
1326, els cavaliers i homes de paratge d'Oriola informaren el rei de les 
dificultats que hi havia cada any per nomenar justicia i de les irregularitats, 
suborns i promeses que viciaven l'elecció; aquests problèmes havien 
déterminât que en el conseil de Nadal anterior es présentés una proposta 
perqué els cavaliers i homes de paratge poguessin èsser elegits, a fi que el 
carree pogués èsser mes ben regit. El conseil era encara una assemblea 
general, en la qual participaven també els cavaliers i homes de paratge i fou 
un dels caps de la faccio nobiliaria, el rector de l'església de Santa Justa, 
Bernât Rossell, qui defensa aquella proposta en el Conseil, proposta que 
obtingué l'assentiment de molta gent del poblé: 

alcuns homens de vila, sennor, dixeren en conssell que no era bé que 
cascun anyn fossen en treball per l'offici del justiçiat e que-s donava e 

'^M.T. FERRER I MALLOL, El justicia a les viles de la governado d'Oriola (s. XIV), 
"Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval", 9 (1992-1993), pp. 220-221. 

20ACA, C, reg. 240, ff. 207 r.-208 r. i reg. 241, f. 15 v. (1313, maig, 7 i agost, 2). 

-'ACA, C, reg. 217, f. 285 v. (1320, marc, 9). 
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ss'era donat a persones que aquell no merexien, et açò per subornaçió e per 
prometiments que s ffeyen los uns ais altres, et que era desservir de Déu 
e de vós, ssenyor, et que seria bon que Is cavaliers e homens de paratge 
tbssen en los offiçis. Et en après, ssennor, en Bernât Rossell, rector de 
Santa Justa, llevas et dix en conseil que bé seria quels cavaliers e homens 
de paratge fossen en los officis, que mils ne seria compi it el vostre sservir 
que tots fosen aünats et la vila ne sseria pus honrrada. Et la comonitat dix 
a grans veus quels plahia et demanaren e requeriren al portantveus de 
procurador, qui present era, que-s complís segons que per lo dit en Bernât 
Rossell era raonat. 

Aquesta proposta fêta en el conseil de Nadal havia alarmât l'oligar-
quia que governava la vila que, segons els seus adversaris, s'havia unit en 
una Higa, "ajustament e clocha" contra els cavaliers i homes de paratge. 
També a parer de la mateixa font informativa, els homes de vila havien 
procedit com els de la ciutat de Murcia, que havien incitât una insurrecció 
"per la qual la çiutat és cuydada venir a gran perdiment e destrucció". Els 
cavaliers havien présentât un escrit al procurador, Guillem Ramon de 
Monteada, demanant un justicia nomenat pel rei que fos originari d'algun 
altre Hoc, a fi d'assegurar la seva imparcialitat, mentre que la faccio 
contrària, encapçalada pel jurista Llorenç Fritos i Berenguer de Vallflor, 
pretenia enviar missatgeria al rei en nom de tot el conseil, cosa que era 
falsa, segons els cavaliers, perqué ells no havien estât cridats al dit 
conselF .̂ Els cavaliers i homes de paratge acusaven Llorenç Fritos d'haver 
intervingut en les dissensions registrades a Murcia, connexió que no hem 
pogut concretar. Pel febrer de 1325, efectivament. Murcia s'havia révoltât 
contra don Juan Manuel, que era molt odiat a la ciutat̂ ^ els cavaliers 
d'Oriola devien esperar que aquesta pretesa connexió amb la revolta 

"Llorenç Fritos havia estât assessor del procurador des de 1319, almenys, i el 1323: M.T. 
FERRER, Organització i defensa d'un terrítorí fronterer, p. 149. Llorenç Fritos havia portât a 
terme alguna altra missatgeria a la cort anteriorment, el 1319, ibidem, p. 200. Pel que fa a 
Berenguer de Valltlor, havia portât a terme una altra missatgeria al rei, el 1318, amb Guillem 
de Liminyana: ibidem, p. 115. 

-^Sobre la revolta i en general sobre la política de don Juan Manuel en aquest temps cf. A. 
GIMÉNEZ SOLER, Biografìa de don Juan Manuel. Biografìa y estudio crítico, Saragossa, 1932, 
pp. 79-93 i mes concretament p. 91 i doc. CCCLXXXL Cf. també A. BALLESTEROS BERETTA, 
El agitado año de 1325 y un escrito desconocido de don Juan Manuel, "Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 124 (1949), pp. 9-58, i J. TORRES FONTES, Problemática Murcia-Don 
Juan Manuel en la minoría de Alfonso XI, "Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval", 11 (1996-1997). Congreso internacional Jaime II 700 años después. Actas, pp. 315-
330 i especialment p. 329. 
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murciana indisposaria el rei contra els missatgers, ates que don Juan Manuel 
era el seu gendre. Per tal de contrarrestar la informado que els missatgers 
presentarien al rei, forçosament contrària a llurs interessos, els cavaliers i 
homes de paratge s'afanyaren a exposar al monarca la propia versió dels 
fets: 

Et com nós, sennor, ajam entes que aquells qui la cloca, ajustament e mais 
empreniments ffeeren, incluyen en secret a alcuns altres del poble e de la 
comonitat, ffent-se conssell, an ffeit missatgers per a vós, sennor, en nom 
de conssell general, la qual cosa, salvant reverencia de vós, sennor, e del 
vostre conssell, no és veritat, car nós e la comonitat de la vila som tots 
temps estats en los conssells, axí en los generals com en los de puridat, 
perqué no poden dir que ells sien conssell, los quais missatgers, sennor, 
dien que son Lorenç Fritos, el qual fféu los tractaments mais de Múrçia et 
à ara aquests ffeits e tractats ab en Berenguer de Vali flor ensemps, qui va 
ab ell, atressí per dir e raonar mal e dan de nós, senyor, e specialment d'en 
Bernât Rossell perqué gosà dir e raonar aquests te its a servir de vós, 
sennor, e a proftìt, bé e utilitat generalment de tots los abitants de Oriola 
e de son terme. Perqué, sennor, suplicam e clamam mercè a la vostra reyal 
magestat que de ren que ells dignen contra nós e en Bernât Rossell e contra 
alcun de nós, que no sien creeguts, mes que sia la vostra mercé que y 
dejats enviar enquessidor qui sàpia qui o quais son a vostre desservir e a 
dan de la comonitat de la vila- .̂ 

El portantveus de procurador de les terres della Xixona, Guillem 
Ramon de Monteada, havia intentât impedir que el justicia, jurats i conseil 
d'Oriola enviessin els missatgers al rei, dels que es queixaven els cavaliers. 
Davant la impossibilitat d'aconseguir-ho, havia manat que, almenys, 
lliuressin 400 sous als nobles i persones generoses de la vila perqué també 
poguessin trametre llurs missatgers a la cort. No aconseguí ni una cosa ni 
l'altra i, a mês, el conseil reial el desautoritzá en certa manera, perqué 
considera que no podia exigir penes pecuniàries al justicia, jurats i conseil 
d'Oriola per haver désobéît els seus manaments \̂ 

Mentrestant, l'altercació entre tots dos estaments, el deis cavaliers, 
generosos i homes de paratge d'una banda i el dels homes de vila de l'altra, 
havia esdevingut mes violenta. Uns dies abans del 15 d'abril de 1326, una 

-'*ACA, C, cr. Jaume II, num. 9708 (1326, gener, 14). M.T. FERRER, El justicia a les viles 
de la governado d'Oriola {s. XIV), p. 221. 

--'̂ ACA, C, reg. 187, f. 170 r.-v. (1326, abril, 15). 
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munió de veins de la vila havien atacat i escalat a ma armada la casa de 
Llorenç Fritos i havien incitât el poblé a calar-hi foĉ .̂ 

Cal suposar que els incitadors d'aquest atac a Llorenç Fritos, llavors 
absent a causa de la seva missatgeria a la cort, eren els membres de 
Testament dels cavaliers, que li devien servar rancúnia per la seva actitud 
envers ells durant el temps que havia estât assessor del portantveus de 
procuradora .̂ Consta, en efecte, que el 16 d'abril hi havia un plet pendent 
entre Llorenç Fritos, d'una banda, i Bernât i Alfons Rossell, Pere Figuera, 
Joan Masquefa, Llop Garcia d'Ayala, Garcia Gómez i Gonçal de Vilafranca, 
de l'altra banda, per uns capítols de greuges presentats per Llorenç Fritos 
contra veins d'Oriola^ .̂ 

La reacció del monarca davant les noticies que arribaven d'Oriola 
fou immediata i el 15 d'abril ordena al justicia de la vila que castigues 
aquests excessos i, a mes, que expulsés d'Oriola el rector de Santa Justa, 
Bernât Rossell, considérât el cap de la sedició. Sembla que aquest personat-
ge, el mateix que havia près la páranla en el conseil general de Nadal de 
1325 per a demanar que els membres de Testament nobiliari poguessin 
accedir als carrees municipals, especialment al de justicia, ja havia estât 
expulsât anteriorment de la vila i que hi havia tornat aprofitant, segons el 
monarca, la tolerancia dels justicies anteriors^ .̂ 

Les cartes reials reflectien una actitud poc favorable a la causa de 
Testament dels cavaliers d'Oriola, cosa comprensible, ates que la part 
contrària era present a la cort i podia presentar els seus punts de vista. De 
tota manera Texpulsió de Bernât Rossell no fou immediata, ja que fins poc 
abans del 18 de juliol de 1326, Guillem Ramon de Monteada havia tingut 
contactes tant amb eli com amb Llorenç Fritos per tal que fessin les paus, 
cosa que no havia pogut aconseguir perqué, abans que les negociacions 
poguessin concloure, Llorenç Fritos havia marxat a Elx i Bernât Rossell a 
la cort-̂ .̂ 

''ACA, C, reg. 187, ff. 168 V.-169 r. (1326, abril, 15). 

-^M.T. FERRER, Organització i defensa d'un terriîori fronterer, p. 149. 

-«ACÁ, C, reg. 187, f. 169 r. (1326, abril, 16). 
-^ACA, C, reg. 187, f. 169 r.-v. (1326, abril, 15). Segurament es refereix a Texpulsió de 

1313. Cf. abans, la nota 20. 

•̂ ^ACA, C, cr Jaume II, num. 8893 (1326, juliol, 18). 
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Sembla que Bernât Rossell aprofità la seva estada a la cort, on havia 
anat recomanat, entre altres, pel bisbe de Valencia que, en carta al seu nebot 
Bernât Gamir, que era conseller del rei, assegurava que el seu exili es devia 
a maniobres dels seus enemies, que I'havien acusat falsamente'. El 5 de 
setembre de 1326, gracies a la mediacio de l'infant Pere i malgrat que hi 
havia causa pendent sobre aquesta qüestió, obtingué autorització per a residir 
al terme de la vila d'Oriola, d'on havia estât finalment expulsât pel lloctinent 
de procurador i pel batlle; no podria, però, entrar a la vila ni als subur-
bis-̂ ^ El 13 de desembre del mateix any obtingué, finalment, el perdo de 
l'exili i rautorització per tornar a Oriola. Malgrat que era considérât un dels 
principals caps de la sedició, el monarca decidi que no hi havia perill en el 
seu retorn, ates que, després de la sentencia arbitral que havia pronunciat, 
s'havien calmât les discòrdies entre ambdos bàndols'̂ ^ 

Com a consequência dels incidents que havien seguit la celebracio 
del conseil general d'Oriola de Nadal de 1325, Jaume II reforma les 
institucions municipals oriolanes. En primer Hoc, suprimí el conseil general 
i crea un conseil restringit de quaranta consellers per substituir-lo "̂̂ . En 
segon Hoc, regula l'elecció del justicia. Per tal d'evitar els fraus en l'elecció 
d'aquest oficial, que els mateixos jurats i prohoms d'Oriola de la faccio 
contrària a la dels nobles havien reconegut que existien, o que es deia que 
existien, el monarca disposa que cada any, per Nadal, el justicia cessant i els 
jurats escollissin quatre prohoms de cadascuna de les tres parròquies de la 
vila, els quals haurien de proposar com a candidat al carree el nom d'un 
prohom de llur parroquia que tingues cavali i armes. Si en alguna d'aquestes 
parròquies no hi havia ningú apte per al carree, els electors podien designar 
un candidat d'una altra parroquia. Tots tres noms havien d'esser escrits en 
un paper, que havia d'esser introduit en un rodoli de cera; els rodolins 
havien d'esser posats després en un baci amb aigua, d'on un nen n'havia de 
treure un que seria el justicia. 

Encara que en el privilegi no es deia expressament, la nova 
normativa obria aquest carree als cavaliers i homes de paratge. La sentencia 

' ' 'ACA, C, cr sense classificar, caixa 7, num. 10 (signatura provisional). 

^-ACA, C, reg. 229, f. 182 r. (1326, setembre, 5); 

•̂̂ ACA, C, reg. 229, ff. 215 V.-216 r. (1326, desembre, 13). 

^̂ Sobre la creació d'aquest conseil, cf. J.A. BARRIO BARRIO, La mecánica electoral en la 
villa de Orihuela (1308-1326), a 1490. En el umbral de la modernidad, Valencia, Generalitat 
Valenciana. Conseil Valencia de Cultura, 1994, pp. 7-8. 
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arbitral dictada pel rei per acabar els litigis i controversies entre cavaliers i 
populars de la vila d'Oriola dona accès a tots els carrees municipals als 
primers. Immediatament després el rei fixa una nova escala de salaris per als 
carrees publics, que doblava els anteriors, potser perqué fossin adéquats als 
aspirants de Testament nobiliari, bé que el pretext oficial era que aixi els 
carrees serien mes ben atesos^^. 

La possibilitat oferta als cavaliers d'intervenir en els afers de politica 
locai sembla que elimina, de moment, les tensions a la vida pública oriolana. 
No tenim noticies, per ara, de conflictes similars als que hem comentat 
durant molts anys. 

A la fi del segle XIV, però, la violencia torna a sorgir a Oriola com 
un brot mês d'una plaga que afecta la ciutat de Valencia i moites altres 
ciutats i viles valencianes, catalanes i aragoneses. Una societat que es 
transformava ràpidament generava conflictes i aquests conflictes comportaven 
episodis violents perqué tothom tenia armes i es creia amb dret a usar-les per 
a defensar eis interessos familiars o personals i els interessos de grup. De la 
mateixa manera que ho fou en el moment que hem estudiat, el carree de 
justicia també es considera llavors basic per assegurar un poder arbitral per 
sobre de les faccions. 

RESUME 

Étude des disputes entre les chevaliers et hommes de parage, d'une part, et les 
bourgeois, de l'autre, dans les villes méridionales du royaume de Valence à cause des impôts, 
des contributions à la défense, des droits jurisdictionaux etc. des chevaliers. D'autres 
disensions à Oriola sont attribuables à la pression exercée par les chevaliers pour participer 
au gouvernement municipal et pour exercer la charge de "justicia". Cette pression aboutit à 
la reforme du gouvernement municipal entre 1325 et 1326. 

^•''M.T. FERRER, El justicia a les viles de la governado d'Oriola (s. XIV), pp. 221-222. Ct\ 
també J.A BARRIO BARRIO, La mecánica electoral, pp. 8-9 i 11, i Gobierno municipal en 
Orihuela durante el reinado de Alfonso V, 1416-1458, Alacant, Universidad de Alicante, 1995, 
pp. 30-31. Cf. sobre les mesures preses per afavorir la tenencia de cavali per a la guerra a la 
frontera oriolana: M.T. FERRER, Organització i defensa d'un territori fronterer, pp. 216-221 
i concretament p. 218 pel que fa al privilegi de 1326. 
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SUMMARY 

This is a study of the conflicts between knights and nobles on one hand, and 
townsmen on the other, in the towns of the south of the Kingdom of Valencia, conflicts 
rooted in taxes and costs of defence and in the jurisdictional rights claimed by the knights. 

Tension also resulted from the desire of the soldiers to participate in the municipal 
government of Oriola and to exercise judicial power. This pressure provoked the reform of 
that towns municipal government between 1325 and 1326. 
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