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L

’agregació de Xodos a Llucena el 1438, i la posterior segregació, el 1616,
cal entendre-les en el context de la senyoria de la Tinença de l’Alcalatén
que va conformar una unitat territorial fins 1811, quan fou abolit el règim
senyorial. En efecte, les terres de la Tinença havien estat donades per Jaume
I a la família aragonesa dels Urrea. El seu terme general comprenia les actuals
poblacions de l’Alcora, Llucena, Xodos, les Useres, Figueroles i Costur, agombolant un territori de 393 km2. La Tinença rebia el nom del castell d’Alcalatén,
un lloc poblat fins a principis del segle xv, del qual actualment només es
conserva una part del castell i l’ermita de Sant Salvador.
La configuració de l’actual divisió territorial local de la Tinença és un procés ben llarg que començà en el segle xiii i va concloure en el segle xix. Aquest
procés va unit a l’evolució del règim municipal valencià, que en l’època foral
s’estructurà en base a les figures clàssiques del justícia, els jurats, el mostassaf,
el consell particular i el consell general. Aquest era el municipi dels cristians.
Cal tenir en compte però que, a l’època medieval, regia el principi de la personalitat de les lleis, que consistia en el fet que cada persona gaudia d’uns
determinats drets i normes, d’acord amb el seu origen: cristians, musulmans
i jueus, cadascun es regia segons la seua pròpia legislació. Fins i tot, dins de
la població cristiana, trobem que una part dels repobladors aragonesos continuaren regint-se pel fur d’Aragó fins les Corts de 1626, com fou el cas dels
pobles de la Tinença de l’Alcalatén. Açò també tenia repercussions jurídiques
des del punt de vista municipal, ja que cada comunitat local tenia les seues
pròpies institucions segons l’origen dels seus habitants. Així, a més del municipi cristià, trobem l’aljama musulmana o l’aljama jueva. En el segle xviii,
seria substituït pel règim municipal castellà i ja en el segle xix pel nou municipi liberal.
En l’antic règim, trobem dos tipus de municipis al regne de València: d’una
banda, les ciutats i les viles, on el seu justícia exercia la jurisdicció suprema;
i, d’una altra, les universitats i els llocs de senyoria, on el seu justícia exercia
la jurisdicció baixa o alfonsina. Per dessota d’aquestes dues categories municipals, trobem carrers, ravals, alqueries, llogarets, heretats o masades, el comú
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denominador dels quals és que eren nuclis de població sense cap tipus de
jurisdicció ni autonomia municipal; és a dir, sense personalitat jurídica encara que hi puguem trobar algun tipus d’autoritat delegada, sovint un lloctinent
de justícia. Podem veure com, en l’època medieval, quan hom parla de Llucena,
l’Alcora i Xodos sempre els anomena llocs, mentre a l’època moderna sempre
apareixen com a viles. Pensem que açò pot explicar-se perquè en l’època
medieval la jurisdicció suprema continuava en mans del senyor, el qual possiblement la delegava en els justícies dels llocs. En l’època moderna, en una
data que desconeixem, el senyor feu donació de la jurisdicció suprema als
llocs, reservant-se sempre, però, el tema de les apel·lacions.
Un dels trets del municipi valencià medieval és la possessió d’extensos
termes municipals, anomenats termes generals. El terme general era el terme
municipal d’una ciutat, vila o baronia; és a dir, el terme on exercia la jurisdicció suprema el justícia de les ciutats o viles, o bé del seu senyor. Per contra,
trobem termes municipals més petits, els termes de les universitats i els llocs
de senyoria, on el seu justícia només exercia la jurisdicció alfonsina i que es
localitzaven dins dels termes generals. En aquest cas la documentació sempre
parla de territori i no de terme. Els termes generals solen tenir el seu precedent
en les divisions territorials musulmanes, en el territori dels husun o castells.
Açò s’explica perquè Jaume I respectà en bona part la divisió territorial
musulmana i nombrosos territoris dels castells musulmans acabaren conformant els termes generals dels nous municipis cristians. Evidentment, el castell
musulmà o hisn de l’Alcalatén es va convertir, en donar Jaume I el seu territori a la família aragonesa dels Urrea, en el terme general de la Tinença de
l’Alcalatén, el qual va perdurar fins el segle xix, com hem dit.
Els termes generals no sols eren termes municipals sinó que es convertiren
en la unitat territorial bàsica del regne de València durant l’antic règim. En
primer lloc, el terme general servia de divisió jurisdiccional. En aquest aspecte el termes generals són equivalents a les vegueries catalanes i les sobrejunterías aragoneses. Però és que el terme general fou utilitzat, també, com a base
per a les divisions territorials de la Generalitat Valenciana, els quarters, equivalents a les col·lectes catalanes i les sobrecullidas aragoneses. Un exemple el
tenim en la Tinença de l’Alcalatén, que va conformar el quarter de l’Alcalatén
per al cobrament de les contribucions de la Generalitat.
Poques notícies tenim sobre la Tinença de l’Alcalatén en el segle xiii. Sembla
que la població musulmana va abandonar aquestes terres aviat, motiu pel
qual la família Urrea les va repoblar entre 1254 i 1335 a fur d’Aragó. Ens trobem, doncs, davant d’un clar exemple de substitució de la població musulmana per nous repobladors cristians. En el procés entre les Useres i Atzeneta
del segle XVI sobre els límits del seus termes, trobem un testimoni que afirma
que la Tinença de l’Alcalatén es va repoblar en el segle XIV, cosa que concorda amb la data de les cartes de poblament. El sistema de repoblament que
trobem és semblant al que es va produir en nombrosos termes generals del
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Maestrat: primer es repoblava el terme senyorial mitjançant petites comunitats
de cristians i, posteriorment, es repoblaven els pobles emmurallats, en aquest
cas l’Alcalatèn.1
La primera notícia que tenim és del 17 de juny de 1254, quan hom va atorgar una carta de poblament al lloc de Xodos. Ximén d’Urrea va nomenar dos
repobladors, Martín Talayero i Valero, que s’encarregaren de fer el repartiment
de cases i terres.2 El repoblament es feia a delme i primícia, és a dir sense
pagar cap tipus de cens o partició de fruits al senyor, sinó tan solament aquests
dos pagaments d’origen eclesiàstic, dels quals els senyors també n’eren beneficiaris, ja que cobraven el terç i/o el delme. El senyor es reservava, però,
la «host e cavalgada» i els monopolis senyorials del forn i el molí. Res no es
diu del terme de Xodos ni de la creació del municipi, encara que pensem que
s’entén, ja que afirma que ha de tenir «todas aquellas costumnes que nulla
puebla e buena deve haver». Aquest és el text conservat a Xodos:3
In Dei nomine et eius gratia. Pateat cunctis com yo, don Ximén d’Urrea, estando en mi
cesso et en mi plena memoria, do a poblar Chodos a don Martín Talayero e a don Valero,
a los fueros e a las costumbres de Çaragoça, a dos e a todos aquellos que ellos la darán,
con entradas, con exidas, a décima e a primicia, e con yerbas, e con prados e con montes, e con aguas, e todas aquellas costumnes que nulla puebla e buena deve haver al
buen fuero de Çaragoça. Retengo por mí host e cavalgada, e forno e molino. E, por
mayor siguridad, yo, don Ximén d’Urrea, juro sobre libro e la cruz que vos atengo estas
convinenças que con boz he puestas.

Uns anys després, el 31 de desembre de 1305, Joan Ximénez d’Urrea repoblava la Pobla de l’Alcora de l’Alcalatén. Pel que fa al terme municipal, la
carta de poblament de l’Alcora diu que «entre vos, dichos pobladores, et los habitantes en la villa del castello d’Alcalatén, no aya departimiento de término, es a saber,
a pasturas e otros ademprivos». És a dir, ens trobem davant d’un municipi sense
terme municipal, ja que compartia el mateix territori que tenia l’Alcalatén. Açò
va perdurar fins 1418, quan fou suprimida la universitat de l’Alcalatén i el seu
terme es va repartir entre l’Alcora i Llucena. La tercera carta de poblament de
la qual tenim notícia fa referència a la repoblació de Llucena i està datada el 6
de maig de 1335. Res no sabem de les Useres. Un testimoni del procés del segle
xvii diu que antigament les Useres «sols eren tres masades, y no era universitat, sinó que estava en terme de Chodos».4 Altres testimonis afirmen que, a
principis del segle xiv, en el territori de les Useres, tan solament hi havia tres
masos, anomenats els Masos dels Urrea. En tercer lloc, sabem que, en aquell
temps, el territori de les Useres depenia eclesiàsticament de Xodos, erigint-se
posteriorment com una vicaria de la seua parròquia. D’acord amb els anteriors
1. Guinot (1991: 22).
2. Mateu (2003: 21).
3. Mateu (2003: 49).
4. Arxiu del Regne de València. Reial Audiència. Processos 3, núm. 2.041, fol. 775.
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testimonis, cal pensar que, en un principi, només trobem tres llocs repoblats a
la Tinença: l’Alcalatén, Llucena i Xodos. El repoblament de l’Alcora és una
mica atípic, ja que romania dins del terme de l’Alcalatén. En una data que
desconeixem, les Useres se segregaria de Xodos però, en tot cas, abans de 1438,
moment en què Xodos s’agrega a Llucena, ja que aleshores les Useres apareix
com un lloc totalment independent de Xodos. Potser fóra a principis del segle
xiv, ja que a la carta de poblament de Llucena de 1335 es diu que el seu terme
afrontava amb el de les Useres.
Però no sols hi havia repoblament, sinó també despoblaments. Les causes
per explicar la supressió i agregació de municipis les podem agombolar en
tres grans blocs: causes bèl·liques, demogràfiques i econòmiques. Cadascuna
d’aquestes causes pot veure’s afavorida per un o diversos motius, que poden
ser climàtics (com les sequeres), bèl·lics, econòmics (com l’endeutament municipal), jurisdiccionals (com la compra de la jurisdicció de determinat lloc)
o demogràfics (com la despoblació a causa de les guerres, les pestes, l’emigració, etc.).
En el cas de la població de l’Alcalatén, abandonaria a poc a poc el poblament antic en altura i s’establiria en el pla, és a dir en l’Alcora, motiu pel qual
es va suprimir la universitat el 1418. Prop d’allà, trobem un altre exemple. En
efecte, el 20 d’agost de 1405 es reuniren a Atzeneta el síndic del Boi, Bertomeu
Campos, els síndics de Vistabella, Domènec Puig i Pere Casals, i el comanador
de la Tinença de Culla, Berenguer Domènec. Aquest dia, Bertomeu Campos,
en nom de tots els habitants del Boi, feu renúncia, mitjançant escriptura pública, del seu terme i pertinences, tret de les propietats particulars, i de l’exercici de la jurisdicció suprema a mans del Mestre de l’Orde de Montesa, per
tal d’agregar-se a Vistabella. Segons l’esmentat document, abans hi havia 25
o 30 casats però, el 1405, tan solament en restaven 5 veïns. Les pestes i la
guerra amb Castella eren la causa perquè el Boi s’haguera endeutat considerablement, fet que n’havia provocat la despoblació.5
Un tercer exemple és la població de Xodos. Vint anys després de l’agregació de l’Alcalatén, se’n va produir la de Xodos. En efecte, el 22 de desembre
de 1438 se signava la concòrdia d’agregació de Xodos a Llucena. El motiu fou
el mateix: la despoblació del lloc a causa de les epidèmies (en un punt de la
concòrdia es diu que Xodos tenia només 16 focs) i la seua incapacitat per a fer
front al pagament dels censals i deutes:
5. ... e per rahó de les mortaldats qui en lo dit loch són estades en temps passats, e per pagar lo sou
de les cavalleries e altres del temps de la guerra de Castella, e molts altres càrrechs als quals lo dit loch
era tengut e obligat, lo dit loch sia vengut quasi a total despoblació e derruhiment, en tant que lonch temps
ansà ne ara de present no habiten ni estan en lo dit loch pus de cinch persones o casats, e lo terme del dit
loch sia quaxi tot herm, incult e no conreat, per ço com en lo dit loch no habiten ni estan tantes persones
qui aquell puxen conrear e panificar axí con se pertany; e encara sia molt endeutat e de moltes e grans
quantitats a la jornada de huy encarregat, les quals lo dit loch o los hab tants en aquell al present no és o
són bastants a pagar, e per les dites rahons lo loch desús dit venia ja e vendria molt més a final e total
destrucció, per la qual se enseguiria gran dany a nos e nostre Orde e als habitants en lo dit loch. Arxiu del
Regne de Valencia. Montesa, caixa 2.511/12.
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com per causa de la població del dit lloch era estat poca e chica, e los càrrechs són e huc
usque sien estats grans per occasió dels quals e per moltaldats et aliis, lo dit lloch en gran
part se sie despoblat, deteriorat e vengut a menys de ses facultats e població de aquell,
assí que los càrrechs que té no solament dita universitat, més encara dels singulars de
aquella, portar no pot ne poden, ans està a punt e perill de totalment despoblar-se...

La proposta d’agregació a Llucena va partir dels propis veïns, la qual fou
acceptada per Teresa d’Íxer, senyora de l’Alcalatén. La concòrdia consta de
16 capítols i és molt semblant a la de l’Alcalatén. En primer lloc, s’acordava
agregar tot el terme de Xodos al lloc de Llucena, el qual es feia responsable
de tots els seus càrrecs i deutes. El consell de Llucena elegiria i nomenaria
perpètuament a Xodos un tinent de justícia, el qual juraria el seu càrrec a
Llucena, en mans del seu justícia, un tinent de mostassaf, que juraria el seu
càrrec en mans del tinent de justícia, i un saig. El tinent de justícia, que tan
solament exerciria la jurisdicció civil, tindria cort cada vuit dies i Llucena
enviaria el corresponent notari. Així mateix, Llucena rebria els manifests de
la peita per a redactar els capbreus de Xodos i també podria cobrar les primícies. Xodos gaudiria de la facultat de designar un forner, un taverner i un
carnisser, així com la de poder demarcar una rodona per als ramats dels seus
veïns. Fora de les rodones, la resta dels termes de Xodos i Llucena restaria
comuna per a tots els veïns dels dos pobles. Llucena només estaria obligada
a pagar les donacions i talles de Xodos per un total de 16 focs, com estava
establert llavors. Els veïns del lloc de Xodos conservarien el seu dret a tallar
fusta i a utilitzar els molins de fora de la Tinença, com fins aleshores. Com
podem veure, Xodos, igual com els masos i les alqueries de l’antic terme de
l’Alcalatén, va conservar una mínima organització comunitària.
Cent setanta-vuit anys després, Xodos es va tornar a segregar de Llucena
mitjançant una nova concòrdia signada i aprovada pel procurador senyorial
el 22 de febrer de 1616. En la introducció d’aquesta concòrdia es parla d’un
altra concòrdia, de 22 d’agost de 1499, i no de la de 1438. Potser aquesta modificara l’anterior, però no en tenim cap notícia. La concòrdia de segregació
consta de 10 capítols. Les dues poblacions renunciaven a les anteriors concòrdies d’agregació del lloc de Xodos a Llucena i a tots els plets pendents. Llucena
renunciava al dret de cobrar les primícies a Xodos, però es retenia aquest dret
encara per 10 anys, fins a desembre de 1624, durant els quals no tindria obligació de realitzar cap obra en l’església de Xodos. Les dues viles mantindrien
la mancomunitat de pastures i llenya en els dos termes. A partir de llavors,
Xodos gaudiria un altra vegada de l’exercici de tota la jurisdicció civil i criminal.

F

Bibliografia
Arxiu del Regne de València. Montesa, caixa 2.511/12.
Arxiu del Regne de València. Reial Audiència. Processos 3, núm. 2.041, fol.
775.
Arxiu Municipal de Llucena. Sign. 1.1.4. Caixa 1.48. Llibre de concòrdies, fol.
23-29.
Guinot Rodríguez, Enric (1991). Cartes de poblament medievals valencianes.
València: Generalitat Valenciana.
Mateu, Cèsar (2003). La carta de poblament de Xodos [en línia]. Barcelona: http://
openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/6901/1/cmateuTFC0104.pdf, darrera consulta: 17/04/2013

Apèndix documental
1438, desembre 22. Llucena.
Teresa d’Ixer, muller de Pere d’Urrea, i el seu fill Pere d’Urrea, confirmen els capítols de la concòrdia
d’agregació del lloc de Xodos al de Llucena a causa de la seua despoblació.
A.M. de Llucena. Sign. 1.1.4. Caixa 1.48. Llibre de concòrdies, fol. 23-29.
Die Lunes, intitulato XXII decembris, anno predictis dicto MCCCXXXVIII.
Los honrrats En Mateu Martí, balle del lloch de Chodos, En Domingo Sancho, justícia e En
Ramón Agustín, jurat del dit lloch, en lloch, nom e veu de la universitat e singulars de aquell
mateix lloch, com per causa de la població del dit lloch que era estat poca e chica, e los càrrechs
són e huc usque sien estats grans per occasió dels quals e per mortaldats et aliis, lo dit lloch en
gran part se sie despoblat, deteriorat e vengut a menys de ses facultats e població de aquell,
assí que los càrrechs que té no solament dita universitat, més encara dels singulars de aquella,
portar no pot ne poden, ans està en punt e perill de totalment despoblar-se et hac causa hajen
recorregut a la molt noble señora dona Teresa d’Ixer, señora del dit lloch e de tota la Tinença
del Calatén, la qual com a bona e noble señora ha provehit, per ben avenir a reparació del dit
lloch, aquell sie a unit e ajustat al lloch e universitat de Llucena, constituhit dins la dita Tenencia,
per tant volents prevehir e entendre al dit profit e utilitat, e etiam honor de la dita señora e del
dit lloch de Chodos, juxta la concordia que ab voler de la dita señora entre los dits llochs és
estada feta ab la present pública carta, ad inmperpetuum valedora, etc., de voler e exprés
consentiment fera e asentiment de la dita molt noble señora e del noble Don Pedro de Urrea,
fill de aquella, señors de la dita Tinença, aunixen e ajusten lo lloch e terme de Chodos, çò és al
dit lloch e universitat de Llucena, present la dita señora, e presents encara assentuits e fermats
los honrrats En Domindo Andrés, justícia, En Mateu Ballester, e En Martí Garcia, jurats de
Llucena, en nom, lloch e veu de la universitat del dit lloch de Llucena, acceptant e consentint
per aquella dita universitat, terme, alqueries, masades e singulars de aquella, presents e esdevenidors, sots la forma, condició e manera dels capítols infrasegüents, si e prout inferius inseruntur.
Primo, la dita noble señora e lo dit noble señor relaxaran e ajustaran a Llucena lo dit lloch
de Chodos, ab tot son terme ab integro e ad imperpetuum, e ab tota la jurisdicció civil e criminal,
alta e baixa, mera e mixta, ab tots sos drets, llibertats e amons que de present ha lo dit lloch de
Chodos, salem e romanent al señor lo dret e señoria que ha en lo dit lloch e terme de aquell,
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així com ha sobre Llucena, et lo present lloch de Llucena puixe fer tots estatuts, establiments
en lo dit lloch de Chodos e aquells que ben vist li seran, ab confermació de persona de señor,
així com en Llucena, Figueroles e les Torrocelles. Respón la señora que li plau, sal a ella drets
de llur domini, segons que hauria de present, ans de la concessió dels carta e capitols.
Item, Llucena se prepara a pagar tots e qualsevol deutes, censals e càrrechs que en dit lloch
de Chodos deu eo ha a pagar per fets propis del conçell del dit lloch, et si alguns altres càrrechs
eo deutes hi ha per fets dels singulars, que aquells paguen los vers deutors de aquells, e los
dits càrrechs o deutes hajen haver quitat dins espay de dos anys aprés que lo dit ajustament
serà fermat, en altra manera passat lo dit termini que lo dit lloch de Llucena, a cost e messió
dels deutors, los puixen executar per los dits càrrechs eo deutes, quitar e enfranquir. Plau a la
señora.
Item, lo dit lloch de Llucena donará e tendrà perpetuo llochtinent de justícia e llochtinent
de mustaçaf e saig en lo dit lloch de Chodos, los quals dits llochtinents elegirà lo conçell de
Llucena cascún any. E vindran a Llucena e juraran lo llochtinent de justícia en poder del justícia de Llucena, e lo llochtinent de mustaçaf en poder del dit llochtinent de justícia. E lo dit
llochtinent de justícia no tindrà cort fins de huyt en huyt dies. E que Llucena los age a tenir
notari per los actes de la cort. E lo dit notari hirà a Chodos los dies de la cort, çò es de quinze
en quinze dies, si menester hi serà. Respon la señora diu que li plau.
Item, en lo temps que les peites se juraran e comptaran, Lucena ha trametre a Chodos un
jurat ab lo escrivà, los quals ensemps ab dos o tres bons homens dels habitants qui tunch seran
de Chodos, pendran les jures e manifestacions, e interrogaran eo jatzaran les heretats de Chodos
si e segons les manifestación dels estadants de Llucena. Respon la señora diu que li plau.
Item, los vehins et habitants en lo dit lloch de Chodos puixen cascun any metre panader,
et taverner et carnicer en lo dit lloch de Chodos, sens que non sien tenguts consultar-ne lo
conçell de Llucena, empero a són càrrech. Respon la señora e diu que li plau.
Item, diu lo lloch de Llucena pendrà e rebrà la premícia del dit lloch de Chodos e de son
terme, ab tots sos privilegis, llibertats, drets e franqueses que.l dit lloch de Chodos la té e posseheix, e puixe aquella convertir en tots aquells usos que dit lloch de Chodos la podie convertir ans del present ajustament, e ordenar de aquella segons que fa de la premicia de Llucena,
e sobre açò haje a sustenir en Chodos totes aquelles cosses que són ordenades per la causa que
fonch donada. Empero durant lo temps del arrendament de Jaume Sala de la dita primícia,
que Llucena no sie tenguda a ninguns adops de església, de murs, ne altres del dit lloch de
Chodos. Diu la señora que li plau.
Item, en les donacions, talles e promeses que de assí avant se faran a señor, ni en lo departiment de la tacha eo salari dels advocats e procurador del bras militar, Lucena no sie tenguda
pagar a d’ací avant per lo dit lloch de Chodos, sinó per setze fochs vel saltim, segons la sentència del señor don Pedro donada en la Alcora sots calendari [...], rebuda per en Ramón Çabater,
notari, en lo present capitol lloaran e ratificaran los llochs de Alcora e de les Useres. Respon la
señora e diu que li plau.
Item, lo dit llochtinent de Chodos se aturarà redonda per a obs dels bestiars e besties dels
vehins e estadants de Chodos, e que bestiars ni besties de Llucena no puixen entrar sinó ab sa
calonia, la qual redonda será fitada a coneguda de tres o quatre bons homens elets per lo conçell de Llucena, e dos o tres dels de Chodos, ab lo procurador o ab altra persona de señor.
Respón la señora e diu que li plau.
Item, lo dit lloch de Chodos romandrà ab tota sa llibertat que de ací atràs havien en anar a
moldre e aparellar sos draps fora la Tenencia, sens pena alguna, e de traure e tallar fusta en los
pinars e altres fusts, segons per sos privilegis podien fer. Respon la señora que tant quant toque
a moldre e als adops dels draps que li plau, tant quant toque a la fusta que u remet als capítos
ordenats de assí avant parlant de la fusta e dels pinars.
Item, etiam es ordenat que lo lloch de Llucena puixe acullir vehins de herba així en lo
terme de Chodos, fora la dita redonda, que roman per als vehins e estadants de Chodos, com
en lo terme propi de Llucena. Et que los vehins eo habitants de Llucena puixen anar e amprar
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ab sos nodriments tot lo terme de Chodos fora la dita redonda. Et semblantment los vehins e
habitants de Chodos puxen pexer e amprear tot lo terme de Lucena, si e segons los altres vehins
eo habitants de Llucena fan e poden fer. Plau a la señora.
Item, si per algún cas criminal alguna perçona serà presa en Chodos e son terme en poder
del llochtinent de justicia, que.l dit llochtinent haje despaig per a remetre.l al justicia de Llucena,
axí com a jutge ordinari, tres dies aprés que.l tindrà pres, e que.l llochtinent de justicia qui çerà
en Chodos no haje potestat alguna en conexer de la jurisdicció criminal, ans tota la jurisdicció
criminal plenament romange en lo justicia de ordinari de Llucena. Respon la señora que li
plau.
Item, més demane Llucena que la señora remetrà e relaxarà totes les rezagues que deu
Chodos a señor del donatiu de tot lo temps passat fins en onze de juin propassat, e que de assí
avant Llucena en lo dit donatiu no sia tenguda pagar per Chodos sinó mil sols, pagadors juxta tenor dels capítols del donatiu. Respon la señora e diu que no vol metre com a present, mas
que vol veure que pot pagar Chodos, e pach alló que porà per les lliures que tendrà, tant com
toque a les reçagues, en aquella forma que.ls conçells ho puguen suportar, e que axí com com
farà dels altres farà del lloch de Chodos.
Item, los vehins e habitants de Chodos puxen fer coltives en ses heretats si et segons los
vehins e habitants en lo dit lloch de Llucena fa e han acostumat fer ab e sots penes e calonies
en los establiments de Llucena contengudes. Respon la señora e diu que li plau.
Item, es ordenat que los vehins e habitants qui ara són e per temps seran del dit lloch de
Chodos ni dels altres llochs de la Tenencia, no puixen tallar ni obrar en nenguna manera, puis
per a obs de vendre mercantivalment, sinó per a son propi us, dels llochs de la Tenencia, e açò
en los messos de giner e de febrer, empero los vehins e estadans de Chodos no puixen tallar e
obrar en los dits dos messos per a obs de comprar vi, sal, spart e altres provesions semblants
per a casa sots pena de sexanta sous per cascuna vegada, partidors les dues parts a la señora,
e lo terç a l’acusador. E que tothom ne sie acusador, et que a requesta o instancia dels monteros
o guardians ne sia feta inquisició de sagrament. Et la persona que no porà pagar la pena que
estigue en la presó sexanta dies. Plau a la señora.
Item, que nenguna persona estranya ni privada no gos fer en nenguna manera pega dels
pins e fusta de Chodos ni de les rabaçes dels pins o çòques, sots la dita pena de sexanta sous
partidors ut suppra etiam inquisició ut suppra. Plau a la señora.
Item, més fonch ordenat que si per temps esdevenidor en los presents capítols se mostrare
alguna error eo duptes per los quals ne vingués qüestió als dits llochs eo a cascú de aquells,
que de aquells duptes eo errors llevadors sien elets dos promens de Llucena e dos de Chodos,
e ab persona de señor coneguen de aquells duptes e determinen tals qüestions, e declaren a
aquella, e que.ls dits conçells hajen a estar a la determinació e dit de aquells. Plau a la señora.
E nos dita Teresa d’Ixer, quod muller del molt noble señor Don Pedro d’Urrea, major de
dies, e nos don Pedro d’Urrea, fill de aquells, assentitus al dit contracte, capítols e cosses dessús dites així com de voler e consentiment nostres fetes. Per tant aquelles lloam e confermam,
et nos dits En Domingo Andrés, justícia, En Mateu Ballester e En Martí Garcia, jurats premencionats, en nom, lloch e veu del dit lloch de Llucena acceptants lo dit uniment eo ajustament
del dit lloch de Chodos al sobredit lloch e universitat de Llucena de voler dels dits señora e
señor, mare e fill. Per tal aquell e totes les dites coses e capitols suppra inserts e mencionats
loham, fermam e emologam. Acta ficerunt hec in castro dicte loci Lucene, etc.
Testes fuerunt in predictis honor Joannis del Fambra, presbiter rector ecclesie de Lucena, et Jacobus
de Chiva, presbiter Lucene, degentes.

I

1616, febrer 22. Figueroles.
Concòrdia entre la vila de Llucena i el carrer de Xodos per la qual se segrega Xodos de la vila de
Llucena i les dues parts renuncien a tots els plets que portaven.
Not. orig. Cristòfol Montoliu.
A.M. de Llucena. Sign. 1.1.4. Caixa 1.48. Llibre de concòrdies, fol. 23-29.
Die XXII mensis februarii anno a Nativitate Domini MDCXVI.
In Nomine Domini Nostri Iesuchristi, salvatoris aeterni qui pro salute humani generis manibus
tradinocentium et crucis subire tormentum non dibitavit et in sacratissimo eucharistiae sacramento
miro modo usque ad consumationem seculi nobiscum manere dignatus est. Pateat cunctis praesentis
seriem inspecturis lecturis pariterque audituris quod nos Michael Eximeno, villae Lucenae vicinus, ut
et tanquam syndicus actor et procurator universitatis dictae villae Lucenae et eius singularium prout
de meis syndicatu et procuratione constat publico instrumento acto in praedicta Lucena villa receptoque
per Martinum Fortuño, notarius, die decimo, mensis januarii, praesentisque et infrascripti anni, ab una,
et Joannes Sa[...] agricultor villae de Chodos vicinus, ut et tanquam syndicus, actor et procurator universitatis dictae villae de Chodos et eius singularium prout de meis syndicatu et procuratione constat
publico instrumento acto in dicta villa de Chodos, receptoque per Joannem Polo, oppidi de las Useras
habitatoris et notarius, die decimo, mensis januari, annique presentis et currentis millessimi sexentessimi decimi sexti, ex altera partibus; habentesque lectis dictis nostris syndicatis et procuratione plenum
posse infrascripta faciendi et per agendi atque firmandi. Scientes attendentes et considerantes dictas
villas et universitates Lucenae et de Chodos multas habere littes cumque littium et controversiarum
finis dubius incertusque sit et expensae in ipsis tractandis ac finiendis sint per multae faciendae laboresque maximi sustinendi rixaeque odia inimicitiae ac damna non parva ex dictis littibus et controversiis oriri et causari solent quae evitandae et evitanda sunt. Igitur pro dictis littibus et controversiis
dirimendis, tollendis et resecandis ac pro evintandis laboribus et expensis inter dictas universitates et
earum singulares interventu aliquarum notabilium personarum bonam pacem et tranquillitatem valde
desiderantium nos dictae partes de omnibus juribus dictarum universitatum certificatae et ad plenum
instructae de licentia, mandato et in praesentia Christophori de Cisternas, civis, tamquam procuratoriis
illustrissimi domini nostro dompno Anthonii Ximenez de Urrea, comitis Arandae, vicecomitis de Biota
et de Rueda, in regno Aragonum, et domini Tenentiae Alcalaten et baroniarum Mislatae, Benilabae et
Cortes, in regno Valentiae, et pro sua illustrissima dominatione inferius laudantis et aprobanits scienter
et gratis thenore praesentis publici capitulationis et concordiae instrumenti cunctis temporibus [...]
firmiter perpeuoque valituri et in aliquo non violandi seu revocandi confitemur et in veritate recognoscimus una pars nostrum alteri et altera alteri praesentibus et acceptantibus pro dictis universitatibus
earumque singularibus praesentibus et futuris quod in et super infrascriptis per nos partes praedictas
fuerunt et sunt inita, conventa, pactat, stipulata atque promissa capitula inferius scripta in praesentia
dicti procuratoris illustrissimi comitis domini nostro et etiam nostrarum partium praedictorum lecta et
publicata thenoris sequentis:
Capítols, concòrdia, transactió y avinència fets y fermats e estipulats, fetes, fermades y
estipulades per y entre Miquel Eximeno, syndich de la vila y universitat de Lucena y singulars
de aquella, de una part, y de Juan Sancho, syndich de la vila y universitat de Chodos y singulars de aquella, de altra part, en presencia, de voluntat, consentiment, licència e ab confirmació
de Christòfol de Cisternas, ciutadà, en nom de percurador del ilustrissim Don Anthoni Ximénez
de Urrea, comte de Aranda, viscomte de Biota y Rueda, en lo regne de Aragó, señor de la
Tenença de Alcalatén, en la qual Tenença recahuen y estan conpreses les dites viles de Lucena
y Chodos, y señor de les baronies de Mislata, Beniloba y Cortes, en lo regne de València, los
quals capítols y concòrdia són del serie y thenor següent:
I) Primerament és estat pactat, havengut, transigit y concordat per y entre les dites viles y
universitats de Lucena y Chodos, y en nom e per aquelles per los dits sos syndichs y parts
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sobredites, que cada una de les dites viles y universitats, y en nom de elles los dits sos síndichs,
hajen de renunciar, segons que per lo present capítol ab tot effecte ara de present renuncien, al
acte o actes de concòrdia e concòrdies fets y fetes en temps passat, així a la que és rebuda per
En Domingo Sala, quondam, vehí que fonch de la dita vila de Lucena en calendari de vint-i-dos
dies del mes de agost de l’any contant de la Nativitat del Nostre Señor Jesuchrist de mil quatrecents noranta nou, feta e fermada per lo il.lustrissim Don Miquel Ximénez de Urrea, tunc
compte de Aranda, señor del viscontat de Rueda e de la vila de Epila, en lo regne de Aragó, e
de la Tenença de Alcalatén y llochs de Mislata y Beniloba, en lo regne de València, acceptada
e lloada per les dites viles eo per los officials representants aquelles, com encara a altres rebudes per lo mateix e per altres notaris en qualsevols chalendaris, e aun so expresió de qualsevol
paraules, encara que sien inderogatòries, y a qualsevol actes que parlen de coses tocants a la
primísia de Chodos y de haver-se donat, unit e ajustat la dita vila de Chodos a la de Lucena,
volent dites parts que los dits actes sien anul.lats, irritats, anichilats y escancel.lats, segons que
ab lo present capítol los anulem, cancel.len, irriten y anichilen de tot, com si aquells no fosen
fermats, rebuts, escrits ni continuats en manera alguna.
II) Ittem és estat havengut, pactat, transigit y concordat per y entre les dites viles y universitats e per aquelles per les dites parts y síndichs que per les dites viles y universitats y per
aquelles los dits sos síndichs hajen de renunciar, segons que ab tot efecte renuncien, a qualsevol plets, pretensions, drets, accions y demandes de interessos que qualsevol vila tinga o puga
tenir y pretendre contra la altra, absolvent-se y difinint-se, segons que ab lo present capítol se
absolven, eximen, lliuren e se deffeneixen en tot y per tot, la una vila a la altra, y la altra a la
altra, adinvicem et viceversa.
III) Ittem és estat tractat, havengut, pactat, transigit e concordat que per quant ab acte o
actes antichs, concòrdies y capitulacions vel aliis la vila de Lucena pretenia los drets de la premíçia y lo que es collia y Nostre Señor Deu donava de los fruyts dels termens de Chodos, que
per tant per la present concòrdia sia tenguda e obligada la dita vila de Lucena renunciar, segons
que per aquella lo dit son syndich ab tot effecte per lo present capítol renuncia de dret, de la
dita primíçia, volent que aquell absolutament reste en poder de la vila de Chodos per a que
aquella fassa y use a son bon voler y dispensació ab tal empero pacte, retenció y condició e no
de altra manera alguna que lo dit dret de primíçia lo tinga y ususfructue la dita vila de Lucena
per temps de deu anys contadors des de lo primer de janer de l’any més propassat de mil siscents y quinze fins al darrer de dehembre de l’any mil sis-cents vint-i-quatre inclussive, que
són les dites deu anyades.
IIII) Ittem és estat tractat, havengut, pactat, transigit e concordat que en lo discurs y temps
dels dits deu anys la dita vila de Lucena no tinga obligació alguna de adornar la església de
Chodos ni de fer algunes altres obres ni gastos en dita església ni en la abadia, murs ni valls,
e en nenguna altra cosa, encara que y haia provisió de visita, ni en qualsevols altres casos
opinats ni inopinats que pugen ser, sinó que la dita primícia la reba francament. Totes les quals
coses lo dit síndich de Chodos ab lo present capítol promet e se obliga per dita vila e universitat fer e cumplir paraula per paraula ab tot effecte e sens contradictió alguna.
V) Ittem és esta pactat, havengut, concordat e trasigit entre les dites viles y universitats e
per aquelles per los dits syndichs que.s puguen amprear y valer de tots los termens comuns tots
los vehins de les dos viles, és a saber que la vila de Lucena puixa paxer e pasturar los bestiars
en los comuns de la vila de Chodos sens encorrer en pena ninguna, exceptant los bovalars y
devesses que per a huy tenen senyalats en la vila de Chodos y vila de Lucena, e açò se entén
tan solament dels propis bestiars que cada qual té. E així mateix que los vehins de la vila de
Chodos puixen paixer e pasturar sos bestiars y amprear ab la mateixa egualtat en tots los termens
de la vila de Lucena per los comuns, exceptant tambés les deveses y bovalar que per a huy tenen
senyalats, volent e fermant acte públich de tot lo desús dit y escrit los dits syndichs ab lo present
capítol e que aquell tinga effecte y valor de promisió e obligació de conservar, fer y cumplir
inviolablemente e per tots temps les desús dites coses, salvant dret a cascuna de les dites viles
de Lucena y Chodos a los actes y privilegis a cascuna d’elles otorgats.
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VI) Ittem és estat havengut, pactat, transigit y concordat per y entre les dites parts que per
a usos propis puguen en los comuns tallar los vehins de Lucena la fusta que hauran menester
per a son servici en los dits termens de Chodos, y així mateix qualsevol vehí de Chodos puga
tallar en los termens de Luçena, ab tal pacte y condició que ans de tallar dita fusta qualsevol
persona haja de anar a manifestar als jurats que per qualsevol temps seran quanta fusta vol
tallar y en quina partida, y qui lo contrari farà encòrrega en pena de tres lliures per cada pi que
derrocarà; e així mateix encòrrega en la mateixa pena tots temps y quant se li provarà a la tal
persona que pareixerà haver venut nenguna pesa de la dita fusta, puix tan solament sia dit
ampriu per a usos propis de cada qual, entenent-se en los comuns y en respecte de tehes ni
lenyes no y haia pena alguna en us propi, volent e afermant per lo present capítol los desus
dits syndichs acte públic ad perpetuam memoriam e per tots temps valedor.
VII) Ittem és estat pactat, havengut, transigit y concordat per y entre les dites parts que en
respecte de la jurisdicció, així civil com criminal, nenguna de les dites viles puga pretendre
superioritat sobre la altra, sinó que cadascuna reste ab su jurisdicció que huy té cascuna de
aquelles, conforme ús antich, volent que per lo present capítol reste y romanga així declarat y
ser entés.
VIII) Ittem és estat pactat, havengut, transigit y concordat per y entre les dites parts que
qualsevol de dites viles que per nengun temps pretendrà moure plet ni qüestió contravenint
a qualsevol capítol de la present capitulació, pactes y concòrdia feta, encorrega encontinent en
pena de mil lliures, moneda real de València, aplicadores lo ters a la señoria, y les altres dos
parts a la vila que no contravindrà, sinó que ans be voldrà estar al pactat y capitulat, la qual
dita pena executada o graciosament remessa lo present capítol, que ha de obtenir y haver ab
tot effecte valor de acte públic, reste en sa dita força, vigor e valor.
VIIII) Ittem és estat pactat, havengut, transigit y concordat per y entre les dites parts que
los presents capítols y cascú de aquells hajen effecte e força de carta o cartes executòries ab
submissió y renunciació de propi for, variació de juhí y altres clàusules corroborats a tota
utilitat y profit de cascuna de les dites parts eo viles y universitats, segons lo estil y pràtica del
notari rebedor de la present concòrdia y capitulació.
X) Ittem és estat pactat, havengut y transigit que de los presents capítols sien fets y fermats
e rebuts y de ells se fasen y sien fetes dos cartes públiques per a que cada una de aquelles se
lliure, dóne y entregue a cada una de les dites parts y viles e universitats de Lucena y
Chodos.
Quibusquidem capitulis lectis, publicatis et intellectis nos partes praedictae dictis nominibus laudantes, aprobantes, etc. omnia et singularis praeinsertis capitulis et eorum singulis pactata, etc. pacto
spetiale atque promittimus una pars nostrum alterae et altera alterae adinvicem et vicissim atque juramus ad Dominum Deum etc., praeinserta capitula et eorum singula singulariter et distinte contenta,
stipulata, pactata atque promissa attendere et complere sub poena viginti mille solidorum de bonis
partis nostrum seu verius dictarum villas de Lucena et Chodos et universitatum earumque singularium
scilicet partis villae et universitatis inobedientis etc. exigendorum etc. Ratto semper hoc pacto manente,
etc. ad quorum omnium etc. fiat executoria large, etc. cum fori submissione etc. variatione juditii etc.,
et clausulis assuetis renuntiando ex pacto cuicumque apellationi recursui correctioni etc. promittentes
et jurantes ad Dominum Deum etc. non litigare etc. nec rationes proponere etc. nec guidaticum impetrare etc. sub poena ultra perjurii poenam in poena consimilium viginti mille solidorum pro poena etc.
qua poena etc. ratto pacto etc. pro quibus etc. obligamus una pars nostrum alterae et altera alterae
adinvicem et vicissim in posse et manu notari infrascripti etc. stipulandis etc. omnia bona et jura nostra
et dictarum villarum et universitatum atque earum singularium etc. Renuntiantes etc., et certificati
etc. Renuntiamus benefitiis dividendas etc. et nomine minorum dictarum villarum et universitatem
renuntiamus benefitiis minoris aetatis etc. et nomine mulierum renuntiamus benefitio senatus constui
velleiani dottibusque et sponsabilitiis illarum et omni alii etc. Ad haec autem ego dictus Christophorus
de Cisternas ut et tanquam procurator dicti illustrisimi comitis Arandae et domini dictarum villarum
Lucena et Chodos pro ut constat publico dictae procurationis instrumento per Franciscus Calabra,
notarius, villae de Aranda habitatorem, decimo sexto die, mensis decembris, anno a Nativitate Domini
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millessimo sexcentessimo decimo quinto recepto, plenum posse habens infrascripta faciendi et firmandi
cuia praedicta concordia et omnia capitula superius in ea contenta fuerunt facta de dicti illustrisimi
comitis voluntate et pro sua dominatione etiam de meis auctoritate, voluntate, pariterque consensu ideo
dicto nomine e laudo, aprobo, rattifico et confirmo a prima linea usque ad ultimam inclusive ad tempus
tamen et pro tempore dicti ilustrissimi comitis bene videndo et utendo bene dictae villae et univeristates
dictis concordia et capitulis et non aliter neque alius, et sic auctoritatem dicti illustrissimi comitis pariterque decretum hic interpona in quorum omnium fidem et veritatis testimonium etc. Actum in opido
de Figueroles etc.
Testes huius rei sunt venerabilis Ludovicus Beltran, praesbiter, vicarius temporalis dicti oppidi de
Figueroles, et Jacobus Cabrera, senior, agricultor eiusdem opidi habitaror.
Recepi et per alium scribi feci preinsertum concordie instrumentum in his octo papiri chartis contentu ego Christophorus Montoliu, ville de Cortes vicinus, auctoritatibus apostolica ubique et regia per
totam terram et dominationem Philippo Hispaniarum et Indiarum regi invictissimo subiectam notarius
publicus in quorum omnium et singulorum fidem et veritatis testimonium hic meum aposui
sig+num.
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