
EXCLAUSTRACIÓ I DESAMORTITZACIÓ 
DE BENIFASSÀ 

CARME COMAS CIFRE I J O A Q U I M COMAS DELLÀ 

EMPLAÇAMENT DE BENIFASSÀ 

"Ocupa —la Tinença— lo peor y lo mas septentrional del reyno. Confina por 
la parte... septentrional con Aragón y parte de Cataluna... 
Casi en el centro de la Tenencia se halla el Monasterio de los padres Bernardos, 
que la poseen desde el ano 1233, y que à fuerza de gastos y trabajos continuos 
cultivan el suelo ingrato, y no pocas veces arenisco. En las partes occidentales 
de este territorio se ven siete poblaciones... Son tan cortas, que la suma total 
compone solamente 336 vecinos, reducidos para subsistir à 1.700 cahices de 
granos: perecerian sin duda si no fuera por su miserable sobriedad, y las l i -
mosnas diarias del Monasterio. En otras partes podran juzgarse perjudiciales al 
Estado semejantes limosnas, por contribuir à la holgazanería: allí son necesarias 
para que se conserve la poblacion."1 

De totes maneres en els sis-cents anys de dependència del monestir, no 
hi ha dubte que van existir moments de tibantor entre els pobles de la Tinença 
i Benifassà, alguns d'ells per la prepotència mostrada pel monestir, com quan el 
juliol de l'any 1694 instal·la argolles sobre cadafals o bigues als diferents pobles, i 
la subsegüent resposta dels municipis, quan uns dies després cremen els símbols 
de la tirania, i altres per la rebel·lió municipal, com quan el 1801 l'ajuntament 
del Bellestar fa un pregó en el qual es diu que es posarà una multa de 3 lliures 
a qualsevol veí que pagui el delme de llegums al monestir.2 

1 . CAVANIIXES, A . J . ( 1 7 9 5 ) , Observaciones 
población y frutos del Reyno de Valencià, Edició 

2. GISBERT/CHAVALERA, Anales de Benifasà, 

sobre la historia natural, geografia, agricultura, 
de la Caixa de Castelló, 1 9 9 1 , pàgs. 1 i 2. 
pàgs. 6 4 5 i 848 . 
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Quan un dia de març se'ns va encarregar fer aquest estudi, la veritat sigui 
dita, no sabíem com ens en sortiríem; de les dues províncies on, segons l'article 
de la G.E.C., que per cert necessita una revisió urgent, Benifassà tenia el gros 
del seu patrimoni; sobre desamortització disposàvem de: Las casas de religiosos 
en Cataluna durante el primer tercio del siglo xix i Los religiosos en Cataluna 
durante la primera mitad del siglo xix de Barraquer, La desamortització dels béns 
de l'Església a la província de Tarragona (1835-1845), La desamortització del 
Bienni Progressista a la província de Tarragona (1855-1856) i La desamortitza
ció de Madoz a la província de Tarragona (1859-1886) del professor Rovira, La 
desamortización de Godoy en Valencià (1799-1807) d'Azagra, La desamortización 
de Carlos IV en el País Valenciano de Pardo, La desamortización eclesiàstica 
en el País Valenciano durante el Trienio Constitucional del professor Brines, 
Contribución al estudio de la desamortización de Mendizàbal en las comarcas 
septentrionales del País Valenciano i La venta de hienes eclesiàsticos en las co
marcas castellonenses. Desamortización de Mendizàbal (1836-1845) de Miquel-
Àngel Badenes i La desamortització al Nord del País Valencià (1855-1893) de 
J. Comas. Ens faltava, però, la relació de finques desamortitzables, és a dir, totes 
aquelles sobre les quals el monestir conservava la propietat plena. 

Amb l'ajuda del professor Rovira arribaria a les nostres mans la publicació 
Benifasar visto desde los manuales notariales de la Villa de La Sénia del senyor 
Vidal. Aquesta monografia, bàsicament, un recull d'escriptures notarials, conté 
contractes d'arrendament i d'emfiteusi efectuats durant la segona meitat del segle 
xvm i el primer terç del xrx, que ens proporcionen els noms i les característiques 
d'algunes de les finques que el monestir tindrà en propietat plena quan arribin les 
desamortitzacions. I no és solament la informació anterior, el llibret en el pròleg ens 
informa que hi ha un manuscrit denominat Anales de Benifasar sobre la història 
del monestir escrit pels pares M. J. Gisbert i J. Chavalera, abats els dos, el primer 
entre 1586 i 1604, i el segon entre 1819 i 1823, actualment conservat pels pares 
jesuïtes al seu col·legi Màxim de Sarrià. L'original no l'hem consultat, però sí el 
Llibre de la fundació del frare Miquel-Joan Gisbert, una còpia manuscrita d'Anales 
de Benifasà de Gisbert/Chavalera i els treballs sobre el monestir de M. Galindo i 
F. Ubach publicada per La Voz del Bajo Ebro el 1977. Els manuscrits dels frares 
Gisbert i Chavalera amplien el nombre de les propietats desamortitzables el xix; 
tot i que continua essent incomplet. Ara bé, expliquen amb tota mena de detalls 
la formació i administració del patrimoni i , gairebé sempre, les raons per les quals 
s'actua. Finalment, per l'article d'Àlex Farnós sobre el mas de Sant Pau, basat en 
els escrits del pare Chavalera, sabem que l'any 1800 s'havien establert més de 
1.000 jornals i que les herbes dels masos se solien arrendar anualment.3 

3. FARNÓS, À. , "El mas de Sant Pau a Masdenverge, una explotació agrícola del monasteri 
de Benifassà", Museu de! Montsià núm. 37, 1996, pàg. 6. 
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La confrontació dels treballs sobre Benifassà amb els estudis susdits sobre 
desamortització ens ha servit per descobrir dues llacunes en els treballs desamor-
titzadors, puix el canonge Barraquer, que estudia la desamortització eclesiàstica 
durant el Trienni, solament s'ocupa de les propietats procedents de les cases 
catalanes i , pel que fa a les terres valencianes, Badenes, pels buits que troba en 
la documentació consultada, finalitza el seu estudi l'any 1845.4 

FORMACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI 

El reial monestir de Santa Maria de Benifassà durant els seus sis segles 
d'existència, 1233/1835, per donacions, canvis, compravendes, privilegis, treball 
i préstecs va anar formant-se un patrimoni moble i immoble. De la liquidació 
d'aquest últim se n'encarregaren les successives lleis desamortitzadores del xrx, i , 
per tant, va quedar documentada. 

Jaume I el 1233 va donar el castell i terme de Benifassà, posteriorment 
anomenat la Tinença, a fra Vidal, abat de Poblet, i a Guillem de Cervera per tal 
que hi fundessin un monestir. Els anys 1249 i 1250 va confirmar, primer, i ratificar, 
després, davant la insistència dels drets al·legats pels templers, la donació del lloc 
de Refalgari i el 1272 donava la tercera part dels delmes de Vallibona i Herbés.5 

Al regne de València, fora de les terres de la Tinença, el monestir posseïa: 
al "terme de Vilafamés en la Vall dita Alba una heretat o granja ab cases, vinya, 
horts i ferreginals" i al terme de Morella, per compra al monestir de Rueda el 
1307, el mas de fra Ximeno. El mas, anys més tard, per necessitats econòmiques, 
es donava en errrhteusi i la granja, el 1262, s'intercanvià per 70 masmudines (35 
lliures) anuals sobre les rendes de Benifallet.6 Al Maestrat de Montesa tingué 
franquícia d'herbes per als seus ramats des de 1244 fins la sentència de 1792, 
que els va obligar a sortir dels termes de Vinaròs, Sant Jordi i Traiguera, on 
passaven els hiverns, i dirigir-se cap a les pastures d'estiu de l'interior, on se'ls 
moriren aquell hivern 1.400 caps, la majoria cries.7 Circumstància que, com 
veurem més avant, coincideix amb un canvi d'orientació econòmica. 

El 1268 es posa fi al plet que se seguia amb la religió de Sant Joan de 
Jerusalem per la possessió de Rossell. Els hospitalers donen el domini directe de 
la granja Xalamera —anteriorment també coneguda amb el nom de Palomera—, 
terme de Benifallet, i Benifassà renuncia al lloc de Rossell. Per l'esmentat domini 
es cobrava una pensió anual de 60 masmudines, és a dir, aproximadament 30 
lliures escuts. Entre 1280 i 1284, per la gran necessitat que el monestir té de ga
rrofes i oli, diu el manuscrit, es compra el domini útil de la Xalamera per 1.440 
masmudines.8 

4. BADENES, M. A., "La venta de bienes eclesiàsticos en las comarcas castellonenses. 
Desamortización de Mendizàbal (1836-1845)", Estudiós Castellonenses núm. 1, 1982, pàg. 236. 

5- GISBERT, M. J., Fundació de Benifassà, microfilm, caixa núm. 24, pàg. 37. 
6. íd., op. cit., pàgs. 30, 87, 149 i 150. 
7. GISBERT/CHAVALERA, Anales de Benifassà, pàg. 809. 
8. íd., op. cit., pàgs. 92, 93, 102, 103, 107 i 108. 
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El 1304 es compra el lloc de l'Aldea per 30.000 sous, provinents, majoritària
ment, de donacions. Aquest, però, el 1531 es donava, atesa l'escassa rendibilitat, en 
emfiteusi al tortosí Ramon-Pere Jordà per 100 lliures al comptat i una pensió anual 
de 10 lliures; es reserva la fadiga, el lluïsme i la resta de drets dominicals.9 

Durant l'abadiat de Bernat Pallarès (?-1347) es compren: cases a Tortosa 
davant la Seu10 i els dominis directe i útil de la masia Ram al terme de Xerta. 
Aquesta, el 1404 es va permutar amb el tortosí Jaume Granell per un cens de 
20 lliures anuals imposat sobre propietats de dita ciutat." Ara bé, Benifassà es 
va reservar la partida de Rivadanes, veïna de la granja Xalamera.1 2 

De 1430 a 1518 governen el monestir tres abats pertanyents a la família 
Llorens de Tortosa, període durant el qual es compren nombroses finques. Les 
compres, segons el pare Gisbert, es fan "...per ser esta terra tan mísera y estèril 
que no si cull mes de un poch de bestiar y ferment, y los mes anys per nostros 
pecats o per lo que Deu se sap y es servit en uns Uochs o altres sono porta la 
pedra... y així no podem medrar."1 3 Les compres més importants es fan durant 
l'abadiat de Bernat Llorens (1430/1468), ja que aquest va ingressar al monestir amb 
una important fortuna. Entre les compres destaquen: la masada de l'Abat (1439), 
terme de Tortosa, en la barrancada que va al mas d'en Tosques, per 10.000 sous; 
dos trossos contigus al mas de l'Abat anomenats Camp Roig i Fesolar (1441) per 
1.460 sous; el mas d'en Tosques (1463), terme de la Galera, per 2.460 lliures bar
celoneses; el domini útil de la torre de la Carrova (1444), terme d'Amposta, amb 
tots els prats, maleses, olivar, garroferar, terra campa i molí fariner per 1669 lliures 
barceloneses; la masia de la Sénia (1459), composta d'olivar, garroferar, hort i pou 
per 20.000 sous; la granja de la Vall dels Frares, incloses les terres i heretats dels 
Aguilars (1461), antigament anomenada la Vall d'en Trull i després d'en Pinyol, 
composta d'olivar, garroferar, terra campa, hort, molí fariner i nombrosos censos 
sobre cases, heretats i forn de pa per 23-500 sous, i els monts de Cardó i Sellent 
per 32 lliures cadascun,14 al terme de Benifallet. Aquests dos monts durant el se
gon abadiat de Pau Beltran (1617/1620) se cedeixen als carmelitans per tal que 
fundin un convent. Benifassà amb el mas d'en Tosques i les finques veïnes que 
compra forma el mas de Sant Pau. 1 5 El domini directe de la Carrova pertanyia al 
rei i per ell es pagava de cens un titot per Pasqua de Resurrecció. I per dita raó 
no podia passar a mans mortes, però amb la gràcia de la reina i pagant 15 lliures 
pel lluïsme la venda es féu efectiva el 1497.16 

El 1553, davant la tibantor existent entre l'arrendatari del forn de pa de 
Benifallet, propietat de Benifassà, i el monestir per una part i la vila per l'altra, 
pel fet que els veïns descontents, no sabem si pel preu que havien de pagar 

9- íd., op. cit., pàg. 162 i GALINDO, M., op. cit., pàg. 21. 
10. GISBERT, M. J., op. cit., pàg. 149. 
11. GISBEUT/CHAVALERA, op. cit., pàg. 254. 
12. íd., op. cit., pàg. 787. 
13. GISBERT, M . J., op. cit., pàg. 38. 
14. GISBERT, op. cit., pàgs. 241, 257, 248, 254, 257, 417. GISBERT/CEIALAMERA, op. cit., pàgs. 

271 a 281. 
15. FARNÓS, A., El mas de Sant Pau..., pàg. 5. 
ló. GISBERT/CHALAMERA, op. cit., pàg. 276. 
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per coure o pel servei rebut, coïen el pa als forns que alguns particulars tenien 
a casa per al seu propi ús, 1 7 l'abat, tot i guanyar el plet tingut en l'Audiència de 
Catalunya, finalment, acensa el forn al municipi per 60 lliures d'entrada i un cens 
de 6 lliures anuals (Apèndix documental núm. 1). 

Durant l'abadiat de Joan Barberà (1554/1579) es compren a Joan Bayerri 
tres cases a València per 150 lliures. 1 8 Aquestes, situades al carrer de Serrans, núm 
2, 3 i 4, el 26 de març de 1828 es decidí vendre-les per tal de construir un molí 
o fàbrica de paper en terres pròpies i no gaire distants del monestir.1 9 

El reial monestir de Nostra Senyora de Benifassà durant l'exclaustració 
del Trienni, oficialment, no va perdre cap propietat; puix, segons l'acta notarial 
atorgada per l'alcalde del Bellestar el 25 d'octubre de 1825 davant del notari de 
la Sénia Salvador Vidal: "debe ser compensado... en el acto de todas sus propie-
dades, bienes, derechos y acciones que le pertenecían antes del desgraciado... 7 
de Marzo de 1820."20 

De tots els béns que posseïa Benifassà ens centrarem en els immobles, i 
d'aquests, sobretot, en les terres, base de la riquesa del monestir. Ara bé, la pro
pietat rústica la segona meitat del segle xvin i primer quart del xrx és explotada, 
en general, segons la seua qualitat, directament, en arrendament i en emfiteusi. 
L'explotació directa comprenia les pastures —maleses i terres inútils o gairebé 
inútils per als conreus—; l'arrendament, en canvi, es limitava a: les millors heretats 
—granges, masies i molins—, el cobrament del delme, l'explotació forestal i , pun
tualment, les pastures; i l'emfiteusi, en expansió a partir de la segona meitat del 
xvm, ocuparà principalment terres incultes o ermes, però amb capacitat agrícola. 

Els contractes d'arrendament dels molins fariners de la Carrova i de l'Abat, 
tots dos fets per quatre anys, començaven el 3 d'abril de 1786 i el 2 de novembre 
de 1796 respectivament; la primera data era l'habitual en els arrendaments efectuats 
a la veïna comarca dels Ports. Entre les similituds dels dos arrendaments trobem: 
l'obligatorietat del manteniment del molí a càrrec de l'arrendatari, el cost de les 
peces, però, anirà a càrrec de l'arrendador, sempre en el molí de la Carrova, i a 
partir de 3 lliures jaqueses en el molí de l'Abat; i la mòlta de franc del blat de 
tota la comunitat, en el cas del molí de l'Abat, i dels monjos i criats que es trobin 
a la masia de Sant Pau, en el cas de la Carrova. 

El preu de l'arrendament del molí de la Carrova era de 50 lliures valencianes, 
pagadores per meitats els dies de Sant Joan Baptista i de Nadal. L'arrendament del 

17. "Tot hom pot fer o fer e '1 flum d'Ebre e en les altres aygües e en ses honors e en 
ses possessions, francament e quítia, molins, forns e banys a son propi ús e no a àls: quant als 
forns e banys, sens tota servitut e contrarietat de neguna persona." Costums de Tortosa en MVRÍ, 
G. , La fundació del Perelló, 1294, pàg. 69¬

18. La relació de donacions, compres, vendes, permutes i convenis, excepte les referències 
a la granja de la Vall dita Alba, el mas de fra Ximeno i les referències a preus i conreus de les 
compres de la Carrova, la Sénia, la Vall, la masada de TAbat i el mas Torques, procedeixen de 
GALINDO, M . , El Real Monasterio de Santa Maria de Benifazà, pàgs. 15, 16, 18, 19, 20, 21 i 23, i 
d'UBACH, F., Real Monasterio de Santa Maria de Benifaçar, Tortosa, 1977. 

19. VIDAL, R., Benifasar visto desde los mamiales notaiiales de la Villa de la Sénia, La 
Sénia, 1998, pàg. 43. 

20. íd, op. cit., pàg. 40. 
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molí de l'Abat, més complex, ja que incloïa: les terres de la finca annexa al molí, 
excepte les terres establertes, i el delme dels grans del terme dels Magraners, es 
féu per 42 cafissos de blat —4 pel delme i 38 pel molí i les terres— i 3 cafissos 
de fesols blancs. El blat s'havia de pagar en tres pagues iguals els mesos de ju
liol, agost i setembre, i els fesols s'havien d'entregar durant l'octubre. És a dir, tot 
immediatament després de la collita. Uns altres punts d'interès de l'arrendament 
del molí de l'Abat són: 
— El 9è: mitjançant aquest es feia saber al moliner que si algú dels que esta

ven obligats a moldre al molí —molts dels establiments estudiats contenien 
aquesta clàusula— ho feia a un altre molí i ell el denunciava a Benifassà 
rebria la meitat del càstig. 

— El 10è: el monestir es reservava les herbes per als seus ramats o per a 
vendre-la, segons l i convingués, i a l'arrendatari solament se l i permetia 
pasturar 100 caps de bestiar. 

— L'ilè: els arrendataris hauran de plantar o empeltar trenta arbres cada any, 
meitat oliveres i meitat figueres, a més de fruiters com ara pomeres. 

— El 19è: els arrendataris hauran de pagar el delme de totes les cries de porcs 
i bestiar en general.2 1 

La granja Xalamera el 12 de març de 1807 es donava en arrendament a 
Francesc Borrull, pagès de Benifallet, per un període de sis anys i 600 lliures 
anuals, pagadores en dues pagues. Per poder compartir el molí, la casa i la resta 
d'edificis l'arrendatari pagaria unes altres 20 lliures. 

Entre les diferents condicions del contracte destaquem: 
— L'obligació per part de l'arrendatari de portar quatre càrregues de carbó i 

quatre de llenya a la casa-sindicat que Benifassà tenia a Tortosa. 
— La reserva de tots els censos i drets corresponents a la finca per part de 

l'arrendador. 
— La possibilitat de l'arrendatari de tenir bestiar oví, ara bé, Benifassà també 

podria pasturar els seus ramats d'ovelles quan l i convingués. 
— L'obligació de l'arrendatari d'empeltar oliveres i garrofers en la terra que 

artigui. 2 2 

El 16 de febrer del mateix any 1807 s'arrendaven per 600 lliures: les terres, 
casa, molí fariner, herbes per a un ramat amb un màxim de cent caps de bestiar 
oví i corrals de la granja de la Vall a Joaquim Trilla, moliner de farina del Pinell 
de Brai, per un període de deu anys. El contracte, molt semblant a l'anterior, 
contenia les següents obligacions: 
— Pagar les 25 primeres lliures en les obres que s'havien de fer a la casa. 
— Pagar les 20 primeres lliures en els desperfectes ocasionats al molí per 

alguna avinguda extraordinària del riu Canaletes. 

2 1 . VIDAL, R., op. cit., pàgs. 20, 2 2 i 23. 
22 . íd., op. cit., pàgs. 30 i 32. Arxiu Comarcal de les Terres de l'Ebre, Compradoria 

d'Hiporeques, llibre 4 1 , any 1807, fol i 7 0 . 
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— Moldre de franc el blat que es consumeixi en la granja Xalamera. 
— Donar al monestir anualment 2 roves de cànem i mig cafís de fesols 

blancs. 
— Millorar la finca anualment en 100 lliures, artigant terres i plantant arbres 

als indrets indicats pels monjos. 
— Portar anualment quatre càrregues de carbó i vuit de llenya a la casa-sindicat 

que el monestir té a Tortosa. 
— Reservar les herbes sobrants per a l'arrendador.23 

El 27 de novembre de 1830, l'abat arrendava a Josep Marcobal, martianaire 
del Bellestar, les sisenes i novenes del blat, ordi, avena, faves, pèsols, cigrons, 
guixes i llenties de les partides del molí de l'Abat, Castellà, Pallerols i Magraner 
per un període de 4 anys i 800 rals anuals.24 Les sisenes i novenes corresponien 
a la part de fruits corresponents a les terres del monestir donades en emfiteusi. 

L'I de maig de 1761 i l ' I de maig de 1766, l'abat Manuel Ferrer arrendava 
el domini útil, diu l'escriptura, dels pins i carrasques del barranc del Salt de Fredes 
a Antoni Forner d'Antoni, veí de la Sénia, per quatre anys i 80 lliures. 2 5 Cap dels 
dos contractes, contra el que era habitual en l'explotació forestal, limita la tala 
d'arbres a unes mides determinades. 

L'emfiteusi, modalitat d'explotació agrària que permetia augmentar la su
perfície de terra conreada sense invertir capital al posseïdor del domini directe 
per tal de posar-la en conreu, serà l'aposta econòmica de Benifassà a partir 
de 1793. 

El 6 de gener de 1793, en resposta a les repetides instàncies d'alguns veïns 
de Xerta i de molts de la Galera, Mas den Verge i Tortosa per tal que se'ls esta-
blissin terres ermes, els primers de la partida Rivadanes i de la granja Xalamera i 
els altres del mas Sant Pau, la comunitat monàstica atorgà poders a l'abat Josep 
Piera per donar terra en emfiteusi a tots els que en demanessin amb la condició 
de pagar una quinzena part dels fruits i 4 diners de cens per jornal, amb lluïsme, 
fadiga i l'obligació d'artigar-la en un període màxim de set anys. 2 6 

El 24 d'octubre de 1797, en una escriptura atorgada a Benifassà davant del 
notari de la Sénia S. Vidal, els monjos professos reunits a l'aula Capitular atorguen, 
tenint en compte la major utilitat que reportaria al monestir, a Ferran Aiguavives, 
abat del monestir, poder per donar en emfiteusi, a les persones que consideri 
convenient, les terres incultes de les finques Xalamera i Mas de Sant Pau. I que 
cobri en diner, gallines, perdius i qualsevol altra espècie els nous establiments.27 

El pare Chavalera amplia el nombre de finques anteriors amb Rivadanes i la 
Carrova. I a continuació afegeix que els anys següents van continuar establint 
terres amb les mateixes condicions que el 1793. Ara bé, no sempre l'abat trià els 

23. íd., op. cit., pàgs. 3 2 i 33 . 
24 . íd., op. cit., pàg. 50. 
25. íd., op. cit., pàgs. 1 2 i 13. 
26. GISBERT/CHAVALERA, op. cit., pàg. 8 1 1 . 
27. R. VIDAL, op. cit., pàg. 24 . 
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emfiteutes com se l i havia encarregat, p L i i x resulta que alguns veïns de la Galera 
i Tortosa s'havien pres la llibertat d'eixermar terres del mas de Sant Pau al·legant 
que eren terres comunes del terme general de Tortosa, ja que el fur de Tortosa 
permetia als seus veïns artigar les terres comunes del terme general, però no les 
de propietat privada. Benifassà va acudir al governador de Tortosa, i tot i que el 
monestir tenia raó, a tots els intrusos els va establir les terres que havien començat 
a artigar abans de l'any 1800.28 

Els establiments, seguint À Farnós, tingueren lloc en un context de creixe
ment demogràfic i de colonització i transformació agrícola de les planes situades al 
sud de Tortosa. La demanda de terra era tal que el 1800 entre la Carrova, el mas 
de Sant Pau i el veí mas de l'Abat s'havien establert més de 1.000 jornals. 2 9 Ens 
mancava, però, el període 1800/1833, els resultats de les altres finques, compro
var si les condicions dels establiments es mantingueren al llarg dels anys i de les 
diferents finques i , sobretot, conèixer l'extensió i la qualitat de les parcel·les i qui 
s'establí. La font documental més fructífera ha estat la Comptadoria d'Hipoteques 
del districte de Tortosa. 

Entre 1793 i 1833 trobem registrats disset establiments de terres del mas de 
Sant Pau —onze de 1793/1794, un de 1818 i cinc de 1831/1832— amb un total 
de 195,50 jornals, 168 dels quals eren malesa, 3 jornals terra de conreu i 24,50 
jornals tenien algun tros plantat de vinya, oliveres o garrofers, però amb predo
mini de terra inculta. Els establiments de 1793/1794 s'acostumen a fer per: un sou 
d'entrada, entre 3 i 4 diners per jornal de cens anual i irredimible, la quinzena 
part dels fruits i , en cas de venda o canvi, el terç del valor aconseguit en con
cepte de lluïsme. Unes altres condicions, això sí, menys habituals, consisteixen en 
l'obligatorietat d'eixermar la terra en set anys, plantar oliveres, moldre les olives al 
molí d'oli del mas, no garbejar sense avisar Benifassà o el masover de Sant Pau. 
Les herbes seran compartides ja que, tot i que Benifassà se les reseiva, l'emfiteuta 
podrà pasturar-hi el seu ramat. L'establició de 1818, de 2 jornals conreats, es di
ferencia de les anteriors en què haurà d'entregar la cinquena part dels fruits. Les 
establicions de 1831/1833 no tan uniformes, mantenen el cens de 4 diners per 
jornal i la condició susdita de les herbes. L'entrada, en canvi, serà un pollastre, la 
partició de fruits una quinzena part en dues, una cinquena en una altra i en les 
dues restants la meitat de les olives i la quarta part de la verema i del canyar. El 
lluïsme es rebaixa a la desena part. 3 0 Les disset parcel·les establertes d'extensió 
compresa entre 2 i 30 jornals i 11,50 jornals de mitjana, foren establertes a favor 
d'onze pagesos i un cantirer de la Galera, quatre pagesos del Mas den Verge, un 
pagès del Bellestar i una vídua de Santa Bàrbara. 

De la granja Xalamera tenim 5 establiments compresos entre 5 i 10 jornals, 
quatre s'atorgaren el 1793 i un el 1807, amb un total de 34 jornals de terra inculta 
amb alguns pins, d'aquests, el monestir farà una tria i es quedarà els aprofitables, 

28. GISBERT/CHAVALERA, op. cit., pàgs. 8 2 5 i 826 . 
29. FARNÓS, À., op. cit., pàg. 6. 
30. Aixiu Comarcal de les Terres de l'Ebre, Comptadoria d'Hipoteques, llibre 46 , folis 139 i 

140; llibre 27, folis 210, 213, 215, 275, 276, 282 ; llibre 28 , folis 134, 335, 336; llibre 49 , folis 1 , 3. 
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la resta seran per a l'emfiteuta. En tots cinc, els emfiteutes, pagesos de Xerta, 
hauran de reduir la parcel·la a terra de cultiu, pagar 1 sou d'entrada, de 2 a 3 
diners anuals per jornal en concepte de cens i la quinzena part dels fruits, en 
garbes el blat i en vi la verema. Les herbes i pastures queden per al monestir. En 
tots els establiments Benifassà es reserva els drets de fadiga i lluïsme. Les parcel·les 
donades en emfiteusi de la Xalamera són moltes més, ja que força terres veïnes 
corresponen a altres emfiteutes.31 Ara bé, també podien formar part de la veïna 
partida de Rivadanes, com hem dit més amunt, propietat de Benifassà. 

Del mas de la Carrova tenim 34 establiments, 1 de 1793, 2 de 1794, 13 de 
1817, 17 de 1818 i 1 de 1831, amb un total de 392 jornals. Les parcel·les resul
tants, d'11,50 jornals de mitjana, oscil·laven entre els 4 i els 30 jornals. La terra 
establerta, majoritàriament prats, tenia alguns trossos llaurats. El prat es drenava 
amb una sèquia mare i diverses sèquies principals a les quals els emfiteutes 
haurien de connectar les sèquies secundàries que construirien a càrrec seu, per 
tal de desaiguar els aiguamolls. Els tres primers establiments i l'últim, fets sobre 
maleses, es fan per un cens anual de 4 diners el jornal i la quinzena part dels 
fruits portats al mas de Sant Pau. Les herbes en tots quatre casos seran per a 
Benifassà i les terres s'hauran de reduir a conreu en un termini de 7 anys. Les 
úniques diferències consisteixen en el fet que la primera es fa amb l'obligació 
de l'emfiteuta de moldre les olives al molí del monestir i l'última amb l'entrega 
d'un pollastre en concepte d'entrada.3 2 Els 30 establiments de 1817 i 1818 es fa
ran totalment en diner. Les entrades, entre 2,25 pessetes i 10,25 pessetes, són el 
resultat de multiplicar el nombre de jornals de cada parcel·la per 0,50 pessetes. 
El cens anual, ara redimible, serà de 3 pessetes el jornal. 3 3 En els 34 establiments 
de la Carrova, Benifassà continua reservant-se els drets de fadiga i lluïsme, tant 
si es ven com si es canvia la parcel·la. 

El cobrament de les rendes únicament en diner, tenint en compte la deva
luació monetària, en un principi, pensàvem que es podia deure a la dificultat de 
comercialització dels productes dels conreus d'aquelles terres, en algunes parts 
pantanoses; però la promptitud amb què fou adquirida en subhasta pública la resta 
de la finca que no havia estat donada en emfiteusi, solament 4 anys després dels 
establiments, demostra un interès per part dels compradors amb forta capacitat 
econòmica que anul·la la nostra suposició. De fet, Antolín Cano en el seu estudi 
del "Senorío de San Juan de Corias", ens ve a dir, creiem que molt encertada
ment, vist el retraïment burgès en la compra de béns de rendibilitat qüestionable, 
que la burgesia comprarà terres desamortitzades solament quan esperi obtenir-ne 
beneficis econòmics. 3 4 

Una altra diferència amb els altres establiment fa referència al fet que els 
censos són redimibles, amb la qual cosa, tot i que es manté el caràcter rendista 

31. íd., llibre 27, folis 63, 64, 83, 84; llibre 41, fol i 94. 
32. íd., lllibre 27, foli 275; llibre 28, folis 134, 336; llibre 49, fol i 3. 
33. íd., llibre 45, folis 31, 32, 91, 92, 93, 94, 95, 121, 122. 
34. ANTOLÍN CANO, C , La desmortización de hienes, del clero regular en Asturias (1820/1850). 

El Senorío de San Juan de Corias, Desamortización y Hacienda Pública, Madrid, 1986, volum I , 
pàg. 46 l . 
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de Benifassà, aquest mostra certes urgències econòmiques, puix la redempció 
suposaria l'entrada a la tresoreria del monestir de més diners en menys temps. 

Les terres de la Carrova a diferència de les de les altres finques foren esta
blertes entre un ventall més gran de professions, ja qLie si en les altres finques els 
emfiteutes són pagesos en tots els casos menys un, ara tenim: dinou llauradors, 
un cantirer, un mestre picapedrer, un mestre teixidor, un prevere, dos mestres 
galonaires i un boter. Desconeixem la professió dels restants. També el veïnatge 
és més heterogeni, puix ara els compradors són: quinze de Tortosa, onze de la 
Galera, quatre del Mas d'en Verge, un de Santa Bàrbara, un d'Amposta, un del 
Bellestar i d'un ignorem d'on era veí. Els artesans eren tots tortosins excepte el 
cantirer, que era de la Galera. El prevere també residia a Tortosa. Per tant, la 
Carrova atreu persones alienes al camp, fet que no és habitual en les altres fin
ques estudiades. 

El 1848 Hisenda arrendà a Miquel Fontanet, veí de Masdenverge, com a major 
postor, en subhasta pública, els censos que Benifassà percebia de les parcel·les 
donades en emfiteusi dels masos de la Carrova i Sant Pau per 4 anys i 2.850 rals 
anuals.3 5 Els censos arrendats, propietat de l'Amortització,36 corresponen, però, so
lament als establiments anteriors al Trienni; car els establiments de terra coneguts, 
sis amb un total de 45,50 jornals, dels masos de Sant Pau i la Carrova posteriors 
al Trienni Constitucional, una vegada restablerta la situació legal del Trienni per 
l'ordre del 19 de febrer de 1838, passen al domini directe del comprador de les 
finques amb les mateixes condicions establertes per Benifassà. 

A les terres pròximes al monestir, sabem que Benifassà tenia donades 
parcel·les en emfiteusi al terme o baronia de Refalgari, avui terme de la Sénia, i a 
les partides de Coll de l'Infern, Pallerols, Marta, Fargal, Solana de la Neu, Castellà, 
Tollet de la Neu, Martinet i Molí de l'Abat, totes del terme de Benifassà. 

Els trossos de terra donats en emfiteusi, deu de coneguts en total, amb una 
extensió entre 7 i 12 jornals, reportarien al monestir: de 2 a 20 sous anuals de 
cens, la sisena, la vuitena o la novena part dels fruits, i si es venien o es canvia
ven, en concepte de lluïsme, 2 sous per lliura del preti obtingLit per la parcel·la, 
és a dir, el 13,33%. En un dels establiments es paguen 4 pollastres d'entrada, en 
els onze restants no h i ha cap referència al pagament de l'entrada.3 7 

Les sisenes i les novenes parts de fruits de les partides Molí l'Abat, Castellà, 
Pallerols i Martinet, el 1830 foren arrendades per 4 anys i 800 rals anuals. Pel que 
diu l'escriptura d'arrendament, quan se suscitaven litigis entre l'arrendatari i els 
emfiteutes pel cobrament de la part de fruits corresponent al monestir, aquest se'n 

35. Arxiu Comarcal de les Terres de l'Ebre, Comptadoria d'hipoteques, llibre 62, Masdenverge, 
foli 1. 

36 . Arxiu Històric de Tarragona, Comptadoria d'hipoteques, la Galera, llibre 1 , foli 17;. 
Amposta, llibre 1 , foli 16; llibre 20, folis 28, 45, 48, 49; llibre 2 1 , foli 22. Masdenverge, llibre 22, 
folis 13, 15, 17, 37 , 38 . Arxiu de les Terres de l'Ebre. Comptadoria d'hipoteques, Amposta, llibre 
6, folis 33, 74. 

37 . VIDAL, R., op. cit., pàgs. 10, 1 1 , 15, 18, 4 1 , 42 , 4 3 i 44 ; Arxiu Històric de Tarragona, 
Fons notarial, caixa 11, folis 45 i 46 , caixa 13, folis 23, 24, 25 i 26. 

160 



EXCLAUSTRACIÓ I DESAMORTITZACIÓ DE BENIFASSÀ 

desentenia. Els censos en diner, més fàcils de cobrar, segurament els cobraven 
directament els monjos, puix no n'hem trobat cap contracte d'arrendament. 

Els contractes emfitèutics dels segles XVIII i xix, nombrosos a les dues 
bandes del riu Sénia, i d'arrendament de les granges i masies, les heretats més 
valuoses, situades al corregiment de Tortosa, tenen tots una orientació fonamen
talment agrícola; puix tot i que Benifassà es reserva les herbes en els primers i el 
dret a compartir-les amb els arrendataris en els segons, circumstància que inciica 
una important vocació ramadera per part del monestir, els contractes emfitèutics 
d'ambdós segles mostren un canvi de percepció econòmica. Entre les condicions 
imposades als emfiteutes trobem, sovint sota pena de decomís, l'obligatorietat de 
reduir la terra inculta a conreu i el nombre d'anys per fer-ho i treballar la finca a 
ús i costum de bon pagès, la qual cosa significarà una reducció de pastures. Així 
doncs, la reserva de les herbes l'hauríem de relacionar amb la tradició ramadera3 8 

i , possiblement, per si de cas fallava la via agrícola escollida els últims anys. 
Les establicions de parcel·les dels masos de Sant Pau, la Carrova i la Xalamera 

estudiades per nosaltres, com hem vist més amunt, es fan sobre terres marginals 
que l'emfiteuta s'obligava a eixermar i conrear. Uns anys més tard, entre 1831 i 
1861, hem trobat catorze vendes de terra establerta per part de Benifassà, deu de 
Sant Pau i quatre de la Carrova; les primeres plantades d'oliveres, garrofers i vinya, 
i les segones, dues d'elles tenen casa i sènia, convertides en terra de regadiu. Els 
preus assolits pel domini útil, tot i que en alguns casos es tracta solament d'una 
part de la terra establerta, van de 42 a 350 duros a Sant Pau i de 140 a 1.000 
duros a la Carrova;3 9 mentre que els establiments de Sant Pau es feren amb un 
sou d'entrada i els de la Carrova, a raó de 0,50 pessetes el jornal. Així doncs, la 
via triada per Benifassà, econòmicament, era la correcta. 

L'ampliació de l'àrea conreada mostra que els monjos, tot i el conserva
dorisme o precaució mostrat pel que fa a les herbes, coneixien l'augment dels 
ingressos procedents de l'agricultura. 4 0 El pare Chavalera diu al respecte: "En el 
mes de abril de 1799 (se) vendió (sic) las dos manadas de ovejas, y los corderos 
de cri'as, y los del diezmo del mismo ano... por 1.689 libras... Lo queprincipal-
mente motivo estofue lo poco que aprovechaban las crías, y el mucho consumo 
de harina de tantos pastores, cuando el trigo se vendia a 18 ó 20 libras el 
cahiz."^ De fet, dels 56 contractes emfitèutics enregistrats entre 1793 i 1833 a la 
Comptadoria d'Hipoteques, els 18 corresponents al segle xvm mostren un intent 
de conciliació entre la seguretat d'una renda monetària fixa i una renda variable 
cobrada en espècie. En canvi, dels 38 establiments emfitèutics atorgats el xix, 32 
es fan en diner i solament 6 en espècie i diner. Per la seua part Vidal transcriu 8 
establiments emfitèutics redactats pels notaris Crisant, Salvador i Ramon Vidal, tots 

38 . El 1316, Benifassà tenia un miler d'ovelles. UBACH, F., op. cit., pàg. 11. 
39. Arxiu Històric de Tarragona, Comptadoria d'hipoteques, Amposta, llibre 1, foli 16, i 

llibre 2 1 , folis 28, 4 5 i 48 ; Masdenverge, llibre 1, foli 17; llibre 6, foli 74 ; llibre 20, foli 49 ; llibre 2 1 , 
folis 22 i 157; llibre 22, folis 13, 15, 17, 37 , 38. Arxiu Terres de l'Ebre, Comptadoria d'hipoteques, 
la Galera, llibre 49 , foli 1. 

4 0 ANES, G. , Las crisis agrarias en la Espana moderna, Madrid, 1974, pàgs. 274/295. 
4 1 GISDERT/CHAVAIEUA, op. cit., pàgs. 8 2 6 i 8 2 7 . 
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tres de la Sénia, 4 d'anteriors a 1800, tots quatre pagadors en diner i espècie, i 4 
d'atorgats els anys 1825 i 1826, tres dels quals amb renda exclusivament metàl·lica.42 

Una de les possibles causes de decantar-se cap a les rendes monetàries, els últims 
anys, podria deure's, com hem dit abans, a una major facilitat de cobrament. Puix 
durant la guerra anomenada de la Independència i els anys posteriors, Benifassà 
perd en alguns períodes el seu poder coercitiu i té més dificultats per cobrar els 
tributs en espècie per les terres que havia cedit. 4 3 

Entre 1793, any que la comunitat reunida en capítol determina donar poders 
a l'abat per establir terres,44 i 1833 a la Comptadoria d'Hipoteques del districte 
de Tortosa, tot i que solament es conserven els llibres corresponents a 16 anys, 
entre la Xalamera, Sant Pau i la Carrova hi ha registrats en contractes emfitèutics 
615,50 jornals, 24,50 dels quals, de Sant Pau, i 344, de la Carrova, són posteriors 
a 1800. Així doncs, sumats als 1.018 jornals que dóna Farnós per a dit any, entre 
la Carrova i Sant Pau en tenim 1.386,50. 

Els establiments de terra, efectuats de gust o per força per Benifassà, ens fan 
presents alguns punts com ara la formació de petits i mitjans propietaris, i resultats, 
increment del valor de la terra pel treball afegit, del programa desamortitzador 
defensat per Florez Estrada enfront del de Mendizàbal a les Corts i la premsa l'any 
1836. Ara bé, si tenim en compte l'aspecte social, aquests establiments superen 
amb escreix el programa del polític asturià, car els establiments emfitèutics eren 
perpetus i amb renda fixa, mentre que els arrendaments emfitèutics proposats per 
ell serien per 50 anys i amb renda revisable. 

Aquesta ullada als arrendaments, l'emfiteusi i la clàusula corresponent a les 
herbes no la fem per estudiar de manera exhaustiva l'economia de Benifassà, el 
nostre objectiu és saber quines finques es veuran afectades per les successives lleis 
i disposicions desamortitzadores, i que haurem de cercar, en el cas de no figurar 
en els diferents estudis sobre desamortització, en la documentació generada pel 
procés desamortitzador, i d'evidenciar la importància de tot el que queda per fer 
si volem conèixer el vertader abast de la desamortització, ja que la redempció i la 
desamortització de censos són part important d'un procés desamortitzador estudiat 
de manera molt fragmentària. I pel que fa a les herbes i la resta de productes 
espontanis que gravaven les parcel·les corresponents a finques més grans caldria 
veure què passa finca per finca. 

LA DESAMORTITZACIÓ VUITCENTISTA A CASTELLÓ 

Els treballs sobre desamortització han estat fets majoritàriament tenint en 
compte les diferents etapes desamortitzadores, o sigui horitzontalment. En canvi, 
en estudiar Benifassà, com qualsevol altra institució, per fer-ho de manera ex
haustiva, si es disposa de l'inventari de la seua propietat, s'ha de resseguir el 

42. VIDAL, R., op. cit., pàgs. 41, 42 i 43. 
43. UUACH, F., op. cit., Pàg. 20. 
44. FARNÓS, A . , op. cit., pàg. 6. 
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procés seguit per cadascuna de les finques; si no, com en el nostre cas, s'ha 
d'estudiar verticalment, etapa per etapa, ja que de vegades una finca alienada 
en un moment determinat, per fallida del comprador o per alguna altra causa, 
pot tornar-se a vendre anys més tard i , fins i tot, subhastar-se com a procedent 
d'una altra institució, regularment de l'Estat. Una particularitat de la propietat de 
Benifassà, freqüent en altres institucions religioses, consisteix en la seua dispersió 
entre demarcacions administratives diferents;4 5 així doncs, pel que fa a les terres 
valencianes, ens ha calgut consultar els estudis de Herr, Azagra i Pardo sobre la 
desamortització de Godoy (1799-1807), de Brines sobre el Trienni Constitucional, 
de Badenes (1836-1845) sobre la desamortització de Mendizàbal i de Comas sobre 
la de Madoz (1855-1892). 

Durant la primera solament es venen béns procedents de fundacions ecle
siàstiques —96,30%— i de vincles —3,70%.46 

La desamortització durant el trienni liberal 

La segona, tot i la seua curta durada, coneix la venda d'algunes de les millors 
finques del clergat regular, ara bé, les 118 propietats alienades a les terres que més 
tard formaran l'actual província de Castelló estan situades a les comarques de l'Alt 
Palància i la Plana Baixa. La primera d'elles, la més afectada, tant en superfície com 
en valor, aportarà a les arques de l'estat el 94,28% del valor indicat en el quadre 
següent: 

RESUM DE LA PROPIETAT ALIENADA DURANT EL TRIENNI 

S E C À R E G A D I U M O N T S C A S E S M O L I N S A L T R E S V A L O R A C O N S E G U I T 

923.82 ha 101.75 ha 634.72 ha 17 5 39 7.783.488 RS. 

Les finques rústiques de major extensió, les masies, deu en total, es trobaven: 
vuit al secà de l'interior, algunes superaven les 200 ha, i una en terres de secà i 
l'altra en terres de regadiu, a la Plana Baixa. 

Entre els compradors, quaranta en total, trobem: set eclesiàstics, nou 
propietaris, dotze burgesos —comerciants, industrials, propietaris—, dos polítics 
madrilenys — u n alcalde de Madrid el 1820 i l'altre advocat—, un diputat per 
l'Havana, un militar (capità general de Catalunya el 1822 i de València el 1835). 

45. GIRONELLA, G. , La desamortización del obispado de Segorbe (1835-1875). Exemplar de 
tesi de llicenciatura sense datar posterior a 1879. 

46. HERR, R., "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo 
Carlos IV", Moneda y Crédito, núm. 118, Madrid, 1971, pàgs. 37-100; AZAGRA, J., La desamortización 
de Godoy en Valencià, 1799/1807, Institució Alfons el Magnànim, València, 1986, pàgs. 28/31; 
PARDO, J., "La desamortización de Carlos IV en el País Valenciano", Desamortización y Bacienda 
Pública, volum I , Madrid, 1986, pàgs. 27-31. 
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Nou compradors invertiren el 80,50% del total. Els compradors forans compraren, 
sobretot, al secà cle l'Alt Palància —el 83% de la superfície venuda— j al regadiu 
de la Plana Baixa —68,38%.'" 

La desamortització eclesiàstica (1836-1845) 

La desamortització cle Mendizàbal,48 de més llarga durada, durant el període 
estudiat per Badenes, 1836-1845, es vengueren 642 finques del clergat regular, 
38 del clergat secular i 8 dels ordes militars, que a diferència de l'etapa anterior 
es trobaven distribuïdes per tot el territori provincial, excepte l'Alt Maestrat; això 
sí, amb una major presència a les comarques d'agricultura més rica: la Plana i 
l'Alt Palància. Al quadre següent es pot veure una síntesi de les finques venudes 
durant aquests anys i dels valors aconseguits en les subhastes. 

RESUM DE LA PROPIETAT VENUDA ENTRE 1836 i 1845 

F. URBANES REGADIU SECÀ ALTRES VALOR 

TOTAL 

CLERGAT REG. 123 276,15 ha 641,97 ha 411,41 ha 19.941.931 is. 

CLERGAT SEC. 21 34,34 ha 34.34 ha 1.842.950 rs. 

COMANDES 5 0,49 ha 0,49 ha 289.070 rs. 

TOTAL 149 311,98 ha 651,02 ha 411,90 ha 22.073.951 rs. 

El punt dedicat als compradors, 165 de definitius i 6 l testaferros, 34 dels 
quals adquireixen finques en propietat, resulta el més obscur; car només es co
neixen els compradors del 71,36% de les finques. Pel que fa a la professió, quan 
es coneix, destaquen els polítics provincials i els de la ciutat de València, els 
comerciants i els membres de l'administració que s'ocupa del procés desamortit
zador. En els casos en què es desconeix la professió, que són majoria, Badenes 
creu que podrien ser petits agricultors, gent sense importància política, atès que 
mai no se'ls menciona als BOPC. 

De Santa Maria de Benifassà, encara a Badenes, durant la desamortització de 
Mendizàbal, es venen quatre finques: dues de rústiques, una amb 89,7584 ha 
de secà al terme del Bellestar per 211.000 rs. i l'altra amb 4,4879 ha de regadiu i 

47. BRINES, J., La desamortización eclesiàstica en el País Valenciano durante ei Trienio 
Constitucional. Tesi doctoral llegida el curs 1971/1972 a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de València. 

48. BADENES, M. A., Contribució» al estudio de la desamortización de Mendizàbal en las 
comarcas septentrionales del País Valenciano. Tesi de llicenciatura inèdita, València, 1979, pàgs. 
54, 59, 68, 88 i 92. 
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7,9785 ha de secà al terme de la Pobla per 52.000 rs., i dues sense classificar, que 
Badenes inclou en l'apartat altres, que són: el molí fariner anomenat de l'Abat i 
el mateix monestir, al terme de la Pobla de Benifassà, per 10.100 rs. i 39-010 rs. 
respectivament.49 Ara bé, pel que fa als termes, la documentació d'aquells anys 
consultada per nosaltres vacil·la entre un i altre. 

Al Registre de la Propietat trobem que: 

—la finca de 89,7584 ha, és a dir, de 180 jornals estadístics, tot i que ma
joritàriament era de secà, 178,50 jornals eren de terra de pa, tenia 1,50 jornals 
de regadiu en dos trossos amb alguns arbres fruiters, que abans es regaven amb 
l'aigua d'una sínia, ara en runes. Al seu interior contenia dues cases, una d'elles 
per als arrendataris, amb pallissa i corral a la planta baixa i dos pisos. Al costat 
de l'edifici principal hi havia els corrals per al ramat i altres edificis. 

—el monestir, de 605 pams de llarg per 425 pams d'ample, quan fou 
subhastat l'any 1843, contenia: l'església enderrocada, les cel·les dels monjos, el 
claustre, habitacions, un forn de pa, una quadra, una pallissa i una plaça. Al mig 
d'aquesta última hi havia un jornal de terra d'hort. 

Sobre l'estat de conservació de l'edifici i les causes, Galindo ens diu: 
"Sobreviene la muerte de Fernando VII y con ella la guerra civil... los religio
sos... dejan la casa, llevàndose consigo las alhajas y objetos de valor. El general 
carlista Cabrera utiliza el desierto monasterio para hospital... y depósito de 
prisioneros... 
Terminada la guerra quedó el viejo convento completamente abandonado 
y en muy lamentable estado, y las gentes de los lugares vecinos, fuéronlo 
desmantelando poco a poco para aprovechar las maderas y demàs materiales 
utilizables".50 

L'entrada dels veïns, segons el relat de R. Vidal, veí de la Sénia i descendent 
de família liberal instruïda, va anar precedida de l'incendi de l'església. La cosa, 
pel que ell sentia comentar a casa, va anar de la manera següent: acabada la 
guerra el coronel Quiroga, liberal, ordenà als veïns de la Pobla i el Bellestar que 
portessin amb les seues cavalleries càrregues de llenya al monestir i les dipositessin 
dins l'església, i quan la va tenir plena de llenya l i va calar foc. A partir d'aquell 
moment el monestir de Benifassà es va convertir en terra de ningú.5 1 

De Benifassà, en terres valencianes, a més de les finques anteriors, totes 
venudes durant els anys estudiats per Badenes, amb la nostra recerca de les trans
lacions de domini del Registre d'Hipoteques al Registre de la Propietat efectuades 
als llibres del Bellestar i la Pobla, hem trobat que amb escriptura de venda judicial 
de 30 de desembre de 1849, atorgada davant del notari de Castelló Pasqual Sanz, 

49 . BADENES, Miquel A . , "La venta de bienes eclesiàsticos en las comarcas castellonenses. 
Desamortización de Mendizàbal (1836/1845)" , Estudiós Castellonenses, núm. 1 , 1982, pàgs. 
237/239. 

50 GALINDO, M., op. cit., pàg. 29. 
5 1 VIDAL, R., op. cit., pàg. 52. 
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es vengué un mont, anomenat de l'Abat, d'uns 600 jornals de malesa amb alguns 
pins per 25.000 rs. 5 2 

El monestir capitalitzat en 16.200 rs. fou adjudicat a Miquel Sanahuja, veí 
de Castelló, el 31 de desembre de 1843. 

L'heretat de 180 jornals, capitalitzada en 135.000 rs., fou adjudicada per 
211.000 rs. a Vicent Llàtzer, veí de Castelló, el 4 de maig de 1844, el qual poste
riorment la cedí a Salvador Sabater, veí de Sant Mateu. 

El molí fariner i els 25 jornals estadístics, 9 de regadiu i 16 de secà, foren 
adjudicats a Antoni Vàzquez Garcia, delegat del Banc d'Espanya i propietari de 
Castelló, el 16 de juny de 1845, per 10.100 rs. i 52.000 rs. respectivament. 

El mont de l'Abat fou adjudicat en subhasta pública a Frederic Vidó, hisendat 
de Castelló, el 30 de desembre de 1849. 

Les cinc finques anteriors foren a parar a mans de Manuel Maria de Còrdova 
Miquel, advocat de Tortosa, per successives cessions, l'última d'elles..., correspo
nent al mont de l'Abat, tingué lloc el 15 de juny de 1850. 

Amb les compres anteriors els Còrdova formaran dues finques, una que 
anomenaran de Benifassà amb les edificacions que quedaven dempeus del mo
nestir i la finca de 180 jornals, i l'altra que es coneixerà com la hisenda del Molí 
de l'Abat amb la resta de finques. 

Les dues finques resultants, Manuel-Maria de Còrdova Miquel les va donar 
amb caràcter irrevocable, en concepte de béns dotals a la seua filla Dolors de 
Còrdova Valverde, consort de Josep-Joaquim Landerer Climent, després de la mort 
del donant i de la seua esposa. Ara bé, el donant reserva per a ell, la seua dona 
i el gendre l'usdefruit de les dues finques. Dolors es converteix en propietària del 
ple domini després de la mort dels tres usufructuaris, ocorregudes el 3 de juliol 
de 1892, el 14 d'abril de 1893 i el 15 de setembre de 1922 respectivament. 

El 4 de novembre de 1926, Dolors de Còrdova Valverde, sense descendència, 
atorgava l'últim i definitiu testament; puix, segons Vidal, 5 3 vivint el seu marit en 
va atorgar quatre i mort ell, dos. Deixa la finca de Benifassà, valorada en 50.500 
ptes. i dividida per a la seua explotació en dos masos, a l'Observatori de l'Ebre. 
Segons el testament ho fa: 

"Para honrar la memòria de su expresado esposo... cuyo nombre es bien cono-
cido en el mundo ciéntifico y a cuya primordial iniciativa se debe la idea que 
presidió la creación del Observatorio Astrofísico del Ebro, sabiamente dirigido 
por los Reverendos Padres de la Compartia de Jesús, y a fin de contribuir a su 
esplendor y sostenimiento lega al citado Observatorio la plena propiedad de 
la finca denominda de Benifassà..." 

La testamentària morí el 6 de març de 1927. El 14 de febrer de 1928, 
l'Observatori de l'Ebre inscriu l'escriptura que l i dóna el títol de propietari de la 
finca al Registre de la Propietat de Morella, i el 1929 ven els dos masos als dos 
masovers. 

52 . Arxiu Registre de la Propietat de Morella, llibre 40 , l r del Bellestar, translació de domini 
del Registre d'Hipoteques, finques rústiques, folis 1 3 i 14. 

53 . VIDAL, R., op. cit., pàg. 54. 
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La finca del Molí de l'Abat, juntament amb altres béns fins a un valor 
total de 100.000 pessetes, Dolors de Còrdova la deixa a les germanes de la 
Consolació de Tortosa 

"para que establezcan en Tortosa un asilo o colegio donde se de instrucción y 
educación religiosa gratuita a ninos y ninas pobres teniéndoles en el colegio-
asilo el mayor tiempo posible cada dia para evitar su vagància y dàndoles me-
rienda. Esta fundación ha de quedar completamente establecida y funcionando 
antes de transcurrir los dos anos desde el fallecimiento de la sefíora otorgante. 
De lo contrario los albaceas invertiran del expresado capital 50.000 pesetas en 
misas y las 50.000 pesetas restantes en limosnas a establecimientos benéficos 
y de caridad." 

El 2 de juliol de 1929, en virtut d'una certificació del secretari conciliar del 
bisbat de Tortosa, en la qual s'afirma que el col·legi fa més d'un any que funcio
na, s'inscriu la finca a favor de la congregació de germanes de la Consolació de 
Tortosa. Uns dies després, el 14 de juliol de 1929, Carme Lapeira Guimerà, en 
representació de l'esmentada Congregació, ven la finca a Pau Miralles Segarra, 
propietari de Vallibona. El 1953 de la finca del Molí de l'Abat ja se n'han format 
quatre. 5 4 

El 29 de març de 1960, la Diputació de Castelló, nova propietària de part 
de la propietat desamortitzada, cedeix gratuïtament a les monges de la "Grande 
Chartreuse de Saint Pierre de Chartreuse" el monestir i una finca de 195 ha. 5 5 

La desamortització de Madoz (1855-1898) 

Entre 1855 i 1893 s'alienaren 581,50 cases, 125 solars, 101,25 forns de pa, 
59,50 molins, 43 fondes, 34 teuleries, 15 casetes de mercat, 6 trinquets, 1 balneari, 
1 terrisseria, 21 pallisses/corrals, 8 edificis en runes, 11 magatzems/cellers, 3 con
vents, 1 capella en runes, 3 casetes de carrabiners/castells en runes i 6 finques de 
difícil catalogació que sumen un total de 1.020,25 finques urbanes.5 6 

El patrimoni rústic alienat, 29.246,83 ha, el 4,37% de la superfície pro
vincial, tenint en compte la parcel·lació i l'ús es dividia en: 1.641 parcel·les de 
regadiu amb 633,13 ha, 33 parcel·les de vinya amb 35 ha, 353 parcel·les 
de sembradura amb 558,67 ha, 250 parcel·les d'oliveres i garrofers amb 461,96 
ha, 32 masos amb 2.398,60 ha, 4 parcel·les de difícil catalogació amb 14,64 ha, 
775 parcel·les de mont amb 24.706 ha, 7 parcel·les de prats amb 238,10 ha, 52 
parcel·les d'erm amb 178,22, ha. 5 7 

54. Arxiu del Registre de la Propietat de Morella. Tota la documentació generada pels Còrdova 
sobre les finques de Benifassà i del Molí l'Abat procedeix de: l'antiga Comptadoria d'hipoteques, llibre 
l r de translacions de domini de finques rústiques del Bellestar, folis 6, 13, 14 i 15, i del Registre 
de la propietat, llibre 24 ( l r de la Pobla), folis 193/197, llibre 104 (2n de la Pobla), folis 159/162 
i llibre 429 (5è de la Pobla), foli 84. 

55. VIDAL, R., op. cit., pàg. 60. 

56. COMAS, J., La desmortització ai Nord del País Valencià (1855/1893), tesi doctoral inèdita 
presentada a la URV. el curs 1993-1994, pàgs. 1017. 

57. íd., op. cit., pàg. 1027. 
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La propietat venuda durant la desamortització general fins a 1893, com es 
pot veure al quadre següent, procedia d'un ventall molt més ampli d'antics pro
pietaris que en les etapes desamortitzadores precedents. 

PROCEDÈNCIA DEL PATRIMONI ALIENAT ENTRE 1855-1893 

URBANA REGADIU SECÀ MONTS/ALTRES VALOR TOTAL 

PROPIS 548,25 49,88 ha 778,04 ha 18.248,31 ha 16.501.197 rs. 

CLERGAT SEC. 232,75 345,36 ha 1.564,31 ha 88,26 ha 17.548.083 rs. 

CLERGAT REG. 38 0,86 ha 61,57 ha 698,95 ha 2.344.089 rs. 

BENEFICIÈNCIA 78,50 165,03 ha 358,85 ha 20,95 ha 5.947.701 rs. 

ESTAT I COMANDES 109,50 7,34 ha 23,09 ha 5.854,75 ha 2.104.696 rs. 

ALTRES 10,70 ha 430,17 ha 238,44 ha 2.010.471 rs. 

TOTAL 1,007 579,17 ha 3.216,03 ha 25.149,66 ha 46.456.337 rs. 

Els primers compradors, 2.249, 127 dels quals compren en més d'una co
marca, comarcalment, com es pot veure a continuació, participaren de manera 
molt desigual: 

Pons Alt Maestrat BaLx Maestrat Alcalatén Alt Millars Plana Alta Plana Baixa Alt Palància 

439 122 269 121 169 367 461 428 

La participació a les tres comarques on el regadiu era important, les dues 
Planes i l'Alt Palància, representa el 52,86%, fet que s'explica per la qualitat de la 
terra desamortitzada, la major parcel·lació de la terra, l'anterior sistema d'explotació 
emprat per les institucions propietàries i , evidentment, per un major interès dels 
compradors. 5 9 El percentatge anterior, si no es tenen en compte els 308 morellans 
que participaren en el repartiment de la devesa del Bovalar, s'eleva al 64,70%. 

La divisió i venda del Bovalar, encara que va tenir lloc després de l'aprovació 
de la llei desamortitzadora d ' l de maig de 1855, no fou producte d'ella sinó de 
lleis anteriors, com ara el decret de 24 d'agost de 1834, que permetien als muni
cipis la venda dels seus béns. De fet, després d'un primer intent municipal fallit, 
el 24 de juliol 1855, la diputació debatia un nou recurs presentat per l'ajuntament 
i l'enviava, acompanyat d'un informe favorable, a la superioritat. La resposta del 
governador, favorable a la divisió, va arribar el 9 d'octubre de 1855. 

58. íd., op. cit., pàgs. 1022/1026 i 1038/1047. 
59. íd., op. cit., pàg. 1111. 
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El repartiment de les sorts, que s'anomenen així perquè foren adjudicades 
per sorteig i sense el sistema de puges entre jornalers, menestrals i altres treballa
dors amb dificultats econòmiques, no hi ha dubte que es deu a la convergència 
de la crisi artesana i l'aixecament carií que es va produir arran de la Revolució de 
1854.60 

Dels 46.456.237 rs. que sumaren les vendes efectuades entre 1855 i 1893, 
sabem que es transferiren finques per valor de 13.174.662 rs., és a dir, el 28,35% 
del total, percentatge, sens dubte, molt inferior al real, puix ens manca la do
cumentació de sis dels nous districtes notarials. El valor transferit, important per 
ell mateix, ho és més si tenim en compte la repercussió social aconseguida, ja 
que les transferències estudiades permeteren conservar o accedir a la propietat 
desamortitzada: 

—a 11 municipis, 
—a 2 rectories, 
—a 32 societats amb un total de 4.829 socis, 
—a 942 segons compradors, 180 tercers, 17 quarts i 10 cinquens.6 1 

La professió dels compradors la coneixem bàsicament per la informació 
continguda als manuals notarials i , de vegades, a les llistes dels censos electorals 
publicats al BOPC. Això suposa un menor coneixement dels compradors de les 
comarques que no conserven els protocols notarials i , en menor grau, dels com
pradors amb quotes de contribució més baixes. Tot i les limitacions esmentades, 
coneixem l'activitat laboral o condició social de 1.163 compradors sense comptar 
els 308 beneficiaris de la devesa del Bovalar de Morella. 

60. íd., op. cit., pàg. 148. 
61. íd., op. cit., pàg. 1111. 
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A la taula següent podem veure els percentatges adquirits per cadascun 
dels grups en què hem dividit els compradors de professió coneguda:6 2 

P R O F E S S I Ó N Ú M . C O M P R A D O R S % C O M P R A D O R S % I N V E R S I Ó 

L L A U R A D O R S 516 26,58 17,36 

P R O P I E T A R I S 196 10,10 17,57 

C O M E R C I A N T S 129 6,65 14,97 

F U N C I O N A R I S / A G E N T S 

N E G O C I S 
48 2,47 8,62 

P R O F E S S I O N A L S L I B E R A L S 80 4,12 6,83 

M E N E S T R A L S / O F I C I S 157 8,09 6,35 

I N D U S T R I A L S 9 0,46 0,67 

N O B L E S 5 0,26 0,54 

E C L E S I À S T I C S I M I L I T A R S 17 0,88 0,42 

J O R N A L E R S I P A S T O R S 6 0,31 0,07 

1.163 59,92 73,38 

P R O F E S S I Ó D E S C O N E G U D A 778 40,08 26,62 

El seguiment posterior dels primers compradors i de les propietats alienades 
ens permet conèixer en l'àmbit provincial: la dinàmica creada pel procés desamor
titzador, la intencionalitat amb què acudiren els diferents grups a les subhastes, 
d'on procedia realment la demanda i la capacitat econòmica de cada professió o 
grup de professionals. 

Els percentatges de les transferències —més de tretze milions de rs. del 
valor rematat van canviar de mans— realitzades entre primers i segons compra
dors, tenint en compte la professió, com es pot veure al quadre següent, varien 
bastant entre un grup i un altre. 

62. íd., op. cit., pàg. 1119. 
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PERCENTATGES DE TRANSFERÈNCIES POSTERIORS DE LA PROPIETAT ALIENADA ENTRE PROFESSIONS 

PROFESSIONS COMPRES % VENDES % A FAVOR % EN CONTRA % 

LLAURADORS 28,70 21,845 6,855 

PROPIETARIS 21,74 22,22 0,48 

COMERCIANTS 14,93 21,03 6,10 

FUNCIONARIS/AGENTS 
NEGOCIS 1,45 18,85 17,40 

PROFESSIONALS LIBERALS 5,82 4,76 1,06 

MENESTRALS 6,70 7,67 0,97 

INDUSTRIALS 0,89 0,89 

ECLESIÀSTICS I MILITARS 0,62 0,19 0,43 

JORNALERS I PASTORS 1,94 0,005 1,935 

NOBLES 2,36 2,36 

MUNICIPIS I VEÏNS 2,85 2.85 

SOCIETATS CIVILS 4,65 4,65 

SOCIETATS DE CAIRE 
RELIGIÓS 1,39 1,39 

PROFESSIÓ DESCONEGUDA 5,96 3,43 2,53 

TOTAL 100 100 24,95 24,95 

Els anys posteriors a les subhastes, com es veu al quadre anterior, es pro
dueix una redistribució de finques, puix tenim quatre grups que venen més que no 
compren, i un d'ells, el de funcionaris/agents de negocis, transfereix pràcticament 
tota la propietat adquirida. Així doncs, els funcionaris i els agents de negocis, 
que sovint són funcionaris cessants, exerciren de pont entre l'Administració i els 
interessats en la compra de béns desamortitzats. En canvi, els que inverteixen 
més com a segons compradors, individualment o col·lectivament, són aquells que 
treballen la terra per tal d'aconseguir els mitjans necessaris per al seu sosteniment 
i el de la seua família.63 

63. íd., op. cit., pàgs. 1123 i 1124. 
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PARTICIPACIÓ I INVERSIÓ DELS GRUPS PROFESSIONALS DESPRÉS DE LES TRANSFERÈNCIES 

Després de les transferències estudiades, la participació i la inversió dels 
grups que participaren com a primers i segons compradors va quedar de la ma
nera següent: 

COMPRADORS AUGMENT TOTAL INVERSIÓ 

LLAURADORS 1.045 1.561 19,37 

PROPIETARIS 86 282 17,45 

COMERCIANTS 57 186 13,23 

FUNCIONARIS/AGENTS NEGOCIS 14 62 3,62 

PROFESSIONALS LIBERALS 26 106 7,13 

MENESTRALS 443 600 6,07 

INDUSTRIALS 6 15 0,93 

NOBLES 3 8 1,22 

ECLESIÀSTICS I MILITARS 14 31 0,54 

JORNALERS I PASTORS 451 457 0,6l 

MEMBRES DE SOCIETATS CIVILS 3.098 3.098 1,39 

MEMBRES DE SOCIETATS DE CAIRE RELIGIÓS 329 329 0,40 

INDIVIDUS DE PROE DESCONEGUDA 65 843 27,25 

NÚM.TOTAL DE COMPRADORS 5.637 7.571 

MUNICIPIS 10 

RECTORIA I PATRONAT 2 0,78" 

L'activitat desamortitzadora, però, el 1893 no havia acabat. Per una reial ordre 
de 21 d'octubre de 1895, publicada a la Gaceta de Madrid el 24 de novembre de 
1895, s'addicionaven a Y Inventario de fincas rústicas procedentes de Propios les 
finques que van del número 1326 al 1439. En total sumaven 34.734 ha, 34.655 
de les quals es trobaven a l'àrea d'influència de Sogorb;6 5 així doncs, no resulta 
estrany que al districte de Sogorb, a les eleccions de 1898 el candidat tetuanista 
Navarro Reverter, que havia guanyat sense lluita les eleccions de 1896, vencés 

64 íd., op. cit., pàg. 1126 
65 ARXIU DE LA DELEGACIÓ D'HISENDA DE CASTELLÓ, Inventario de fincas rústicas procedentes 

de Propios, núm. 1 . 
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apuradament. Tot i que se l i agraïa la inauguració de les obres del ferrocarril 
Calatayud-Terol-Sagunt, al districte hi havia gent agreujada per la venda durant 
el seu pas pel ministeri d'Hisenda dels monts municipals a f i d'obtenir ingressos 
de cara al finançament de la guerra de Cuba. 6 6 

Els pobles, davant de la venda dels seus monts, reaccionaren comprant-ne 
alguns, cas de El Toro, o, fins i tot, la totalitat, cas de Xèrica i Barracas. Això 
sí, tots els municipis s'organitzaren per tal de no perdre'ls tots. L'estratègia en 
gairebé tots els casos és la mateixa: com que als ajuntaments no els estava per
mès adquirir béns immobles, quan els veïns se n'assabentaven pels anuncis de 
subhasta publicats als butlletins corresponents es reunien i enviaven represen
tants seus a licitar en les subhastes. En alguns casos es formaren societats per 
comprar-los i administrar-los, en altres serien els mateixos ajuntaments els que 
s'ocuparien de l'administració. A continuació deixem constància de com actuaren 
els tres municipis citats abans, ara bé, tenim indicis que a tots els llocs es va 
actuar de manera similar. 

Els estatuts de la Sociedad de Montes de Jérica en el seu l r article deixen 
clars els seus dos objectius: "...fomento cle los intereses jericanos... y ... evitar la 
privatización de los montes comunales 

El 26 d'agost de 1831 tenint en compte el decret del Departament de Justí
cia de 28 de juliol de 1831, la Sociedad de Montes de Jérica sol·licita regularitzar 
la seua situació, és a dir, adquirir amb escriptura pública els monts comprats 35 
anys abans. L ' I de desembre d'aquest mateix any, el president del govern de la 
República, Manuel Azana, a proposta del ministre de Justícia, Fernando de los 
Ríos Urruti, n'autoritzava la compra. Finalment, el 3 de març de 1832, es forma
litzava l'adquisició de les 19 finques per part de la Sociedad de Montes de Jérica 
mitjançant escriptura pública. 

Segons l'escriptura de compravenda els 19 lots tenien, tal com figura a 
l'inventari de propis, 6.391,77 ha, però en escripturar-los el 1932, deduïdes entre 
les propietats particulars i servituds 1.947,77 ha, a la societat l i queden 4.444 ha. 
Els trossos de propietat particular, majoritàriament, són terres de conreu. 6 7 

A El Toro, segons l'addició de monts de propis esmentada, entre el 18 de 
gener de 1897 i el 6 d'abril de 1897 es vengueren les 6.858,85 ha inventariades. 
A l'ajuntament es conserva una carpeta amb el Boletín Oficial de Propiedades y 
Derechos del Estado de 18 de gener de 1896, núm. 4, on s'anuncia la subhasta, 
entre altres, dels monts Agualobos —220 ha— i Ombria de Agualobos —250 
ha. L'anunci va donar lloc a la formació de la Sociedad de Montes la Equitativa, 
que, per mitjà d'un dels seus socis els adquirí el 18 de gener de 1897. La docu
mentació conservada dels anys 1897 i 1898 solament parla de l'administració dels 
dos monts susdits, ara bé, pels anuncis de pagament dels terminis corresponents 

66. PÉREZ ARRIBAS, E., Polítics i cacics a Castelló (1876/1901), Institució Alfons el Magnànim, 
València, 1988, pàgs. 81 i 82. 

67. ARXIU DE LA SOCIEDAD DE MONTES DE JÉRICA, Escriptura de compravenda de 3 de març de 
1932, notari de Viver F. Pons. 
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apareguts als BOPC 6 8 sabem que entre tres dels quatre socis que encapçalen 
la llista de socis en la primera reunió, 6 9 compraren uns altres cinc lots amb un 
total de 1.790 ha. 

De Barracas, segons l'esmentat inventari de propis, el 25 d'abril de 1896, 
s'alienaren sis monts amb un total de 2,891,35 ha. Aquests foren adjudicats en 
subhasta pública a J. Vila Gómez, i aquest el 17 de juny de 1896 els cedí a cinc 
veïns de Barracas, tres propietaris, un llaurador i un empleat. 7 0 Aquests, anys més 
tard, segurament com feren altres pobles, tan prompte com es va aprovar el 1925 
el nou Estatut Municipal que permetia als municipis adquirir béns immobles, els 
cediren a l'ajuntament. No disposem de la data de cessió a l'ajuntament, però 
una certificació de 1954 assegura que l'ajuntament posseeix els monts des de fa 
més de 30 anys.7 1 

En l'esmentada certificació diu textualment: 
"...es público y notorio en el pueblo de Barracas que los mencionados vecinos 
adquirieron tales fincas, cuando porvirtud de las Leyes desamortizadoras fueron 
vendidas las expresadas fincas por el Juzgado de l a Instància de Segorbe,... 
a fin de que no pasaran a terceras manos y con la condición que, entonces 
se oculto, de que las readquiriera el propio Ayuntamiento para pastos de los 
gana dos de los vecinos del pueblo..." 

En una certificació de 25 de març de 1944 enviada al Registre de la Pro
pietat de Viver, s'especifica que les finques s'adquiriren amb els diners de tots els 
veïns. 7 2 Segons una informació oral, una part del cost de les finques es va pagar 
amb els diners que es van obtenir de la tala de l'arbrat. 7 3 

La resta de municipis no els hem estudiat de manera tan sistemàtica, per 
falta de temps i també perquè el nostre objectiu era solament quantificar la su
perfície venuda, però ens atrevim a dir que el que hem vist a Barracas, Xèrica i 
El Toro es repeteix a gairebé tots. 

Més amunt hem donat la superfície addicionada a l'inventari de propis el 
1895 i venuda entre 1896 i 1897, ara bé, pel Boletín Oficial de Propiedades y 
Derechos del Estado esmentat abans i l'escriptura de cessió dels monts de Barra
cas i Xèrica sabem que alguns monts tenien al seu interior trossos treballats de 
propietat particular amillarada, això sí, gravada amb el dret de pastura i altres 
servituds, que no especifica. Per tant les 34.734 ha corresponen a les servituds 
no redimides. Així doncs, per saber quantes ha es vengueren amb domini ple es 
necessiten els butlletins i les escriptures. Però com que no disposem de tots aquests 
documents, per tenir-ne una idea farem un càlcul amb el que tenim, 13.404,32 ha 
inventariades entre Barracas, Begís i Xèrica. 69 d'aquestes ha estaven cataloga
des com a exceptuades, 217,23 ha havien estat venudes anteriorment i 5.186,56 

68. BOPC. núms. 123 i 18, corresponents al 15 d'abril de 1898 i al 10 d'agost de 1898, 
respectivament. 

69. AJUNTAMENT DE EL TORO, carpeta de la Sociedad de Montes la Equitativa. 
70. Còpia de l'escriptura de cessió facilitada pel senyor José Hernando Pastor. 
71. AJUNTAMENT DE BARRACAS, carpeta: Monts municipals. 
72. íd. 
73. Informació oral facilitada el 1996 per J. Graciàn, veí de Barracas. 
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ha estaven amillarades; resten, doncs, amb domini ple 7.931,53 ha, és a dir, el 
59,17%. Les terres amillarades, en part conreades, tenien un paper importantíssim 
en l'economia d'aquells pobles, el cas, possiblement, més significatiu el trobem 
a un dels trossos venut dels propis de Begís; dins d'ell hi havia enclavades dues 
masies amb 68 cases, 35 pallisses, 9 corrals per als ramats i 1 serraria.74 

Tot i les deficiències de la documentació generada pel procés desamortit
zador, sobretot la corresponent a l'última, la propietat alienada per la desamortit
zació general, si s'inclouen les terres amillarades, el 1897 estaria sobre el 9% de 
la superfície provincial. 

Durant els anys del llarg període d'activitat desamortitzadora de la quarta 
etapa, conegut com a desamortització de Madoz, el 1917 encara es ven un pinar 
dels propis de Palanques —Ports de Morella—, procedents de Benifassà es venen 
les finques següents.- a Cinctorres el 1864 una casa per 1.000 rs., a Herbeset el 
1865 la casa del delme per 220 escuts, a Vallibona el 1864 la casa del delme per 
1.057 rs., a Bel el 1865 la casa-graner per 2.120 rs., al Bellestar el 1864 la casa del 
delme per 8.100 rs., el 1865 un mont de 698,95 ha a la partida Solana de la Neu 
per 130.000 rs. —aquesta finca, subhastada novament el 1892 amb una extensió 
de 1.004 ha segons el BOPC" i 828 ha segons Pesciíptura transcrita al Registre de la 
Propietat el 25 de juny de 1894,76 es ven per 9.000 ptes. com a procedent de 
l'estat—, a Fredes el 1865 la casa del delme per 2.001 rs. i a la Pobla de Benifassà 
el 1865 una casa amb planta baixa i dos pisos per 9.600 rs. 7 7 

Les cases les compren: tres castellonencs les de Cinctorres, Fredes i la Pobla 
de Benifassà, tres veïns les d'Herbeset, Bel i Bellestar, i un morellà la de Vallibona. 
Els tres veïns de Castelló, un propietari, un empleat de l'estat i l'altre adobador, la 
desamortització els convertí en agents de negocis. Els altres quatre són llauradors, 
i solament el belenc compra una altra finca. Dels tres castellonencs, assidus com
pradors de finques per encàn"ec, dos transferiren les cases que adquiriren a Fredes 
i la Pobla a Josep Abella Vidal, propietari, i al secretari de l'ajuntament de la Pobla 
respectivament. L'Abella, anomenat el Ric de Fredes, aprofita la desamortització per 
ampliar el seu patrimoni de manera considerable. 

El mont de la partida de la Solana de la Neu, venut, com hem vist, dues 
vegades, el va comprar Fermin Gonzalo Morón, veí de Madrid i habitual comprador 
de béns desamortitzats, el I865. Si bé la diferència de superfície i de preu de cada 
subhasta ens pot fer dubtar de si es tracta de la mateixa finca, la documentació 
generada pel procés desamortitzador ho confirma plenament. 7 8 L'augment de su
perfície subhastada el 1892 pensem que es pot deure a una nova amidació. En 
la segona subhasta el mont de la Solana de la Neu, venut amb una depreciació 
del 72% respecte a la primera, fou adquirit per Salvador Monferrer Rubió, fuster 

74. Bolettn Oficial de propiedades y Derecbos del Estado, núm. 4, 18 de gener de 1896, 
pàg. 4. 

75. BOPC. núm. 45, 11 d'octubre de 1892. 
76. REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MORELLA, llibre 165, 3r del Bellestar, foli 228, inscripcions la, 

2a i 3a. 
77. COMAS, J., op. cit., Les cases..., pàgs. 59, 95, 219, 349, 352, 401 i 417. 
78. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, llibre 3.926, 20 de setembre de 1992. 
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de Castelló, que un any després el cedí a Josep Agramunt Costa, advocat de Sant 
Mateu, i Josep Herrero Sabater, comerciant de Borriana, i aquests dos el 1894 el 
vengueren a Josep Abella Vidal. 7 9 

Pel que fa als valors assolits als remats, les finques adjudicades per sego
na vegada com a conseqüència de fallida a la província de Castelló entre 1855 i 
1893, que representen el 5,39% del patrimoni alienat, sofreixen una depreciació 
del 56,56% del valor assolit en la primera subhasta. I si considerem solament els 
pinars i carrascars — 2 0 , 6 0 % del valor de les fallides— la depreciació augmenta 
de tal manera que els valors aconseguits en la segona subhasta es queden en el 
18,25% dels de la primera. L'explicació en aquest cas la tenim en el desmereixe-
ment de les finques produït per la possibiltat de la tala massiva d'arbres des del 
primer any, seguida del posterior abandó. Aquesta modalitat d'explotació ràpida 
de la riquesa forestal la contemplava, i en conseqüència la propiciava, la mateixa 
legislació, atès que una vegada pagat el primer termini, si l'adjudicatari pagava el 
valor de l'arbrat en podia disposar lliurement. 8 0 De fet, trobem, fins i tot, compra
dors especialitzats en l'explotació de finques amb riquesa forestal, sense anar més 
lluny, dins de la comarca de la Tinença trobem que Magí Grau Figueras, advocat 
barceloní, compra finques amb carrasques i pins a Castell de Cabres, Fredes i la 
Pobla, i després d'explotar la riquesa forestal deixa de pagar els terminis restants.81 

Per tant, no hi ha dubte que les urgències d'Hisenda contribueixen a modelar el 
procés desamortitzador. 

LA DESAMORTITZACIÓ VUITCENTISTA A TARRAGONA 

Per a les comarques catalanes del Montsià i del Baix Ebre, sens dubte 
l'indret on Benifassà tenia les finques més valuoses, disposem dels treballs d'àmbit 
provincial sobre la desamortització de Mendizàbal (1835-1845), del Bienni Pro
gressista (1855-1856) i de Madoz (1859-1886) del professor Rovira. Segons la seua 
recerca, el 1835, el monestir de Benifassà entre Benifallet, el Perelló i la Sénia 
tenia 2.674,14 ha desamortitzables.82 D'aquestes, 1.573,86 ha pertanyien al bosc 
Millés de la Sénia les adquirí Josep Mirapeix i Casals, negociant tarragoní, per 
220.000 rs. durant la desmortització de Mendizàbal,83 l'escriptura de compravenda 
és de 1846. Les 1.100,28 ha restants, tot terra erma, roques i maleses, es repar
tien entre tres finques, dues de 152,10 ha i 154,18 ha a la partida les Faixes de 
Benifallet i una de 794 ha, anomenada Terme dels Frares, a la partida Burgar del 
Perelló; alienades el 1864, 1886 i 1884, respectivament, assoliren a les subhastes 
5.175 rs. la primera, 8.650 rs. la segona i 20.001 rs. la tercera.8'' Les dues finques 

79. Registre de la propietat de Morella, llibre 3r del Bellestar, foli 228, inscripició 3a. 
80. COMAS, op. cit., pàgs. 1132 i 1133. 
81. íd., op. cit., pàgs. 375, 402 i 418. 
82. ROVIRA, S.-J., La desamortització dels béns de l'Església a la província de Tarragona 

(1835/1845), Tarragona, 1979, pàg. 88. 
83. íd., pàgs. 192 i 236. 
84. íd., La desamortització de Madoz a la Província de Tarragona (1859/1886), Tarragona, 

1987, pàgs. 410, 411, 413, 414, 417. 
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de Benifallet les adquiriren dos veïns de Tivenys i el Terme dels Frares l'adquirí 
Joan Villó i Llombart, paleta tortosí.85 

L'obra de Barraquer sobre els religiosos de Catalunya,86 obra cabdal sobre 
la desamortització de les propietats procedents dels religiosos durant el Trienni 
Liberal a Catalunya, com hem dit més amunt, no recull, pel fet que Benifassà es 
trobava al regne de València, cap notícia sobre la propietat catalana del monestir 
cistercenc. Circumstància que ens ha obligat a la recerca de les vendes de la 
Xalamera, la Vall, la Sénia, Sant Pau i la Carrova, és a dir, cinc agulles dins d'un 
paller. I tal com passa a totes parts, i en el nostre cas ja ho sabíem per les des
cripcions que figuren en els contractes d'arrendament esmentats, es tractava de 
les millors finques de la institució. 

El 30 de maig de 1822 es vengueren les masies de Tosques o de Sant Pau 
i la Carrova. L'escriptura de venda judicial porta la data de 8 de juny de 1841. 8 7 

La primera, situada al terme de la Galera, tenia 238,66 jornals 8 8 distribuïts 
entre els següents conreus: 91,50 jornals de terra de pa amb 6 figueres, 4 ma
graners i 1 olivera; 102 jornals d'arbreda amb 1 .600 oliveres, 193 garrofers, 131 
figueres i 31 ametllers; 44,50 jornals de vinya i 0,66 jornals de regadiu. Tenia 
també: una bona casa per als masovers de 104 pams de llarga, 54 pams d'ampla 
i 44 pams d'alta amb planta baixa, un pis i golfes; a tocar de la casa descrita hi 
havia una olla de colar aiguardent que feia alguns anys que estava en desús i 
un molí d'oli de giny de 77 pams de llarg per 44 pams d'ample i 36 pams d'alt, 
dos corrals de bestiar: un de 120 pams de llarg per 100 pams d'ample i l'altre 
de 48 x 36 pams, una caseta de 42 x 40 pams i un molí d'oli d'aigua amb un 
pou de sínia de 80 pams de llarg per 56 d'ample i 1 6 d'alt. Entre els veïns de 
la finca trobem diversos emfiteutes de Benifassà. 

La masia de la Carrova, terme d'Amposta, tenia 6 l jornals de terra de pa, 
16,50 jornals de terra erma, 31 jornals de roquer i 42 jornals de malesa, és a dir, 
148 jornals en total. L'arbrat es reduïa a 48 garrofers, 77 figueres, 30 codonyers, 
42 magraners, 12 presseguers i 2 nogueres. Dins de la finca hi havia una torre de 
vigilància de la navegació fluvial de 92 pams d'altura, 72 pams de llargària i 6 0 
pams d'amplària, que solament servia de refugi per als treballadors de la finca, 
un corral de bestiar de 60 x 60 pams i 1 molí fariner derruït. La finca limitava 
a llevant amb el riu Ebre, a migdia amb la finca el Molinàs dels dominicans de 
Tortosa i a ponent amb nombrosos emfiteutes del monestir. 

Les dues finques foren adquirides per Domènec Santamaría Serra, del co
merç de Barcelona, per 450.000 rs. i 161.000 rs., respectivament, i escripturades a 

85. íd. 
86. BARRAQUER, C , Las casas de religiosos en Cataluna durante el primer tercio del siglo 

xix. 2 vols. Barcelona, F. J. Altés y Alabart, 1906; íd., Los religiosos en Cataluna durante la primera 
mitad del siglo xix. 4 vols. Barcelona, F. J. Altés y Alabart, 1915/1918. 

87. Arxiu Històric de Tarragona, fons Notarial, man. not. 1039, la masia de Sant Pau, folis 
374 a 378, la masia de la Carrova, folis 382 a 385. 

88. El 1952, segons una nova medició, tenia 296,43 jornals (64,9181 ha). Arxiu registre 
de la propietat d'Amposta, Masdenverge, llibre 150, foli 249, finca 157, inscripció núm. 5, motiu: 
excés de cabuda. 
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Tarragona l ' I de juny de 1841 per mandat del seu representant Andreu Sabadell 
Lloberas, comerciant de Tarragona. Segons les escriptures de les finques anteriors, 
Domènec Santamaría el 1822 també va comprar i pagar, diu l'escriptura notarial, 
a Horta de Sant Joan —en alguns escrits Horta d'Ebre— el mas de les Monges i 
el Molí Nou, totes dues de l'orde de Sant Joan de Jerusalem. 

Josep Santamaría Gelbert (Tolosa,8 91815), advocat dels tribunals de la nació, 
hisendat, cavaller i comanador del reial orde de Carles I I I , 9 0 va heretar del seu 
pare les quatre finques esmentades. 

El mas de les Monges, de 70 jornals, i el Molí Nou, de 450 jornals —actual
ment anomenat mas d'Altadill—, tots dos amb terres conreades de gran qualitat, 
però també amb terres incultes, Josep Santamaría, veí de Barcelona, el 1857 els 
tenia donats en emfiteusi per un cens de 3.000 rs. anuals a Don Joaquim Alta-
d i l l . 9 1 Aquesta inclusió la fem per tal de comparar-la amb les establicions fetes 
per Benifassà. 

Els Santamaría aprofitarien la desamortització de Mendizàbal per comprar 
una casa i un tros de terra de 7,2270 ha a Tortosa. La casa l'adquirí el fill per 
37.521 rs. i la terra, el pare per 30.521 rs. 9 2 

El 31 de maig de 1822 es vengueren les granges o masies de la Vall i de 
la Sénia, totes dues al terme de Benifallet. 9 3 

La Vall, de 296,50 jornals en total, comprenia; 69,50 jornals d'arbreda amb 
573 oliveres i 500 garrofers, 50 jornals de sembra, 7 jornals d'horta amb aigua 
viva i 180 jornals de malesa i penyes. Travessava la finca el barranc Canaletes. En 
diferents indrets de la finca hi havia 14 figueres, 3 moreres, 1 llimoner i 1 taronger. 
Les edificacions consistien en: una casa que tenia 108 pams d'ample, 42 d'alçada 
i 100 de llargada amb un molí d'oli a la vora, un molí fariner no corrent del tot 
i un corral de bestiar de 100 pams de llarg, 40 d'ample i 15 d'alt. La finca limita 
a llevant amb el riu Ebre i a cerç amb emfiteutes de Benifassà. 

La Sénia, de 79 jornals, part de sembradura, part horta i part plantada 
d'oliveres i garrofers, al seu interior tenia una casa amb un molí d'oli. Situada a 
la partida de la Sénia, limita a ponent amb el riu Ebre. 

Les dues finques foren adquirides en la subhasta per Antoni Satorras Iglesias, 
veí de Barcelona, per 366.000 rs. i 399.000 rs. respectivament, i escripturades a 
Tarragona el 19 d'agost de 1841. Ara bé, la segona s'escripturà a nom de Josep 
Esteve Febrer, veí de Falset, puix, segons l'escriptura atorgada pel Satorras davant 
del notari Francesc Castellà de Móra la Nova el 14 d'agost de 1822, la finca la va 
comprar per compte de l'Esteve. 

89. Arxiu de les Terres de l'Ebre, Fons notarial, not. A. Arnau, volum 297, esc. 44, foli 
95. 

90. Arxiu Registre de la Propietat d'Amposta, Masdenverge, llibre 150, foli 248, finca 157. 
91. ID. , fons Comptadoria d'hipoteques de Tortosa, núm. 21, poble Amposta, foli 22. 
92. Rovira, S.-J., op. cit., pàgs. 209, 215, 222 i 225. 
93. Arxiu Comarcal Terres de l'Ebre, fons Comptadoria d'Hipoteques, llibre 54, Benifallet, 

foli 2. 
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El 19 de juliol de 1822, Pere-Alexandre de Larrard i Llauder, hisendat de 
Barcelona, adquirí en subhasta pública la granja la Xalamera del terme de Beni
fallet per 705.000 rs. efectius, equivalents a 710.924 rs. i 12 morabatins nominals 
pagats de la manera següent: 

RALS DE DEUTE PÚBLIC 

En dos vals de 200 pesos de gener de 1822 

amb interessos fins avui inclusiu 6.156 rs. 7 ms. 

En dos íd. de 400 pesos íd. 12.312 rs. 14 ms. 

En dinou íd. de 100 pesos íd. 29.242 rs. 

En dinou íd. de 200 pesos íd. 58.484 rs. 

En setanta-vuit de 50 pesos íd. 60.023 rs. 

En setanta-vuit de 100 pesos íd. 120.046 rs. 

En dos de 100 pesos de set. de 1818 íd. 3.478 rs. 28 ms. 

En un de 50 pesos d'íd. 869 rs. 32 ms. 

En set rebuts d'interessos de vals de 1800 9.205 rs. 1 ms. 

En cinquanta-cinc rebuts d'interessos de vals de 

gener de 1807, 1808, 1809, 1814, 1818, 1819 i 1822 232.803 rs. 15 ms. 

En setze íd. de maig de 1807, 1808, 1814, 1818 
i 1819 75.959 rs. 20 ms. 
En setanta rebuts de setembre de 1806, 1807, 1808, 

1809, 1815, 1818 i 1819. 100.691 rs. 21 ms. 

TOTAL 711.014 rs. 14 ms. 

Són 711.014 rs. 14 ms. equivalents a 710.924 rs. 12 ms. 

L'escriptura de venda de la Xalamera fou atorgada, per defunció del compra
dor, a favor del seu fi l l Antoni Larrard i Juez de Sarmiento, hisendat de Barcelona, 
a Tarragona el 20 d'abril de 1853-

La descripció de la finca, la més generaL o pobra de totes, ja que sola
ment parla de terres, arbres, cases, sínies, edificis i un molí d'oli, i que limita a 
migdia amb l'Ebre, es deu al fet que l'escriptura de venda s'efectua a petició 
de l'interessat, puix aquest entre els papers del seu pare no troba l'escriptura de 
venda judicial. 9 4 

94 Arxiu Històric de Tarragona, fons Notarial, man. not. 6845, folis 362 a 369. 
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Antoni Larrard, posteriorment, per pagar els drets legitimaris de les seues 
germanes i els deutes deixats pel seu pare, el 20 de juny de 1853 la vengué a 
Mateu Llasat Subirats, propietari i comerciant de Tortosa, per 12.000 lliures de 
moneda catalana.95 La diferència entre el preu assolit en la subhasta i la venda 
posterior, considerable, cal matisar-la, ja que la compra s'efectuà amb deute públic, 
molt devaluat, i la venda posterior en metàl·lic. 

El deute públic amb què es va pagar la finca, 610.323 rs. amb interès i 
100.691 rs. sense interès, segons Gonzàlez de Molina, els anys 1820/1823, pre
sentava de mitjana una pèrdua del 77% el primer i el 84% el segon.9 6 Per tant, el 
preu pagat amb deute públic equivalia a 154.470 rs. en metàl·lic. Segons el pare 
Chavalera, a principis del segle xix, els vals reials expedits amb un rèdit del 4% 
es canviaven amb moneda amb pèrdua del 40% i del 50%.97 

Amb la documentació treballada no podem conèixer la taxació de les fin
ques venudes durant el Trienni Constitucional, ara bé, de la Vall i la Xalamera 
podem fer-ne un càlcul aproximat, ja que tenim el preu de l'arrendament dels 
anys 1807/1816, de la primera, i de 1807/1813, de la segona, i sabem que, de 
mitjana, la capitalització va estar sobre el 3,3%) de la renda produïda.9 8 Així doncs, 
els valors de taxació podrien estar en 281.800 rs. a la Xalamera i 272.727 rs. a la 
Vall. La cotització assolida en deute públic per les dues finques tenint en compte 
els càlculs anteriors estaria en el 253% i 134% respectivament. Ara bé, la cotització 
de la Xalamera, de la qual sabem el tipus de deute públic amb què es va pagar, 
calculada en metàl·lic es redueix fins al 54,81%). 

De les escriptures de venda judicial de les finques alienades durant el 
Trienni Constitucional, efectuades posteriorment a la disposició de 3 de setembre 
de 1835, transcrivim: 

"En virtud del pago que hizo el comprador fue puesto en posesión de dicha 
finca y continuo en ella hasta que abolido el sistema constitucional por la inter-
vención de un ejército francès fueron restablecidos los monasterios y conventos 
suprimidos, reintegrados en sus bienes y anuladas las ventas de fincas nacionales 
por el decreto de 1/04/1823, por cuya razón fue despojado... de la posesión 
de la finca... habiéndose apoderado de ella nuevamente el citado monasterio..., 
mas posteriormente por un acto de justícia y conveniència pública... ha sido 
reintegrado en la posesión y en los derechos que com tal le corresponde..."99 

95. íd., fons Registral, caixa núm. 3 de Tortosa i pobles, Benifallet, folis 1 , 2, 3 i 4 . 
9 6 . GONZALEZ DE MOLINA, M . , Desamortización, deuda pública y crecimiento econóinico. 

Andalucía, 1820/1823, Granada, 1985, pàg. 319 . 
97. CHAVALERA, ]., op, cit., pàg. 849 . 
98 . íd., op. cit., pàg. 323 . 
99 . Arxiu Històric de Tarragona, fons Notarial, man. not. 1039, folis 3 7 4 a 378 . 
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RESUM DEL PROCÉS DESAMORTITZADOR DE LA PROPIETAT DE BENIFASSÀ 

Al llarg de la desamortització vuitcentista es vengueren: 
A TARRAGONA: 

— 3 masies i 2 granges, entre 4 de les quals reunien 7 6 2 , 1 6 jornals — 1 6 6 , 9 1 
ha—, per 2 .086 .924 rs. 

— u n bosc de 1.573,86 ha per 220 .000 rs. 

—tres monts amb un total de 1.100,28 ha per 33 .826 rs. 
TOTAL= 2 .340.750 rs. 

A CASTELLÓ: 

— 2 heretats amb 102,22 ha per 263 .000 rs. 

— 7 cases, 1 monestir i 1 molí fariner per 52 .377 rs. 
— 2 monts amb 9 9 8 , 1 5 ha per 155.000 rs. 

TOTAL= 470 .378 rs. 

Els valors aconseguits per la propietat plena de Benifassà en cada etapa 
desamortitzadora entre les dues demarcacions provincials foren: 
TRIENNI CONSTITUCIONAL: 2 .086 .924 rs. (74 ,23%) . 

MENDIZÀBAL: 534 .300 rs. ( 1 9 % ) . 

MADOZ: 189 .904 rs. ( 6 , 7 5 % ) . 

TOTAL: 2 .811.128 rs. 

CONCLUSIONS 

Benifassà, situat en un dels indrets més inhòspits del País Valencià, tant 
pel que fa al clima com al relleu i la qualitat de la terra, durant segles farà de la 
ramaderia i de l'explotació forestal el seu modus vivendi principal. 

L'explotació ramadera els porta molt prompte a cercar pastures hivernals a 
les terres baixes de clima suau, d'abundants pastures i de fàcil accés que comple
mentin les estiuenques de la Tinença i de l'interior del Montsià. Les comarques 
veïnes del Baix Maestrat i el Baix Ebre seran les triades. A l'última hi accediran 
amb la compra de terres i a la primera gràcies a la franquícia d'herbatge concedida 
pel castellà d'Amposta el 1244 i que perdurarà fins la sentència de 1792 que els 
obligà a sortir dels termes de Vinaròs, Sant Jordi i Traiguera. Data que precedeix 
una aposta agrícola per part de Benifassà, que es consolidarà amb l'alça del preu 
del blat de finals de segle. 

El nostre estudi, tot i que comença amb la formació del patrimoni, se centra 
especialment en el patrimoni territorial ja consolidat i en la seua administració. 

181 



CARME COMAS CIFRE I JOAQUIM COMAS DELLÀ 

Però en un període de canvi, ja que la ramaderia està en retrocés davant de 
l'agricultura. Els establiments emfitèutics coneguts, nombrosos l'últim terç del 
segle xvm i el primer del xix, en són una mostra, ja que, tot i que Benifassà es 
reserva les herbes, l'orientació agrícola s'ha imposat. Això es deu al fet que una 
de les clàusules dels contractes emfitèutics consisteix en l'obligatorietat d'artigar 
i conrear la terra acuradament, la qual cosa significa, per una part, una reducció 
d'herbes i , per l'altra, que el pasturatge queda condicionat pel ritme anual dels 
conreus. Així doncs, Benifassà es mou, canvia el seu model econòmic d'acord 
amb la rendibilitat del moment. Els preus aconseguits pels emfiteutes amb la 
venda del domini útil dels seus trossos de terra ja conreats o d'una part d'ells 
deixen ben clar l'augment de valor experimentat per la finca, i en conseqüència 
l'encert de Benifassà. 

Sense entrar en la discussió creada en l'àmbit desamortitzador entre par
tidaris i detractors de Florez Estrada, aquí volem deixar constància d'un fet: el 
pla desamortitzador del polític asturià basat en els arrendaments emfitèutics tenia 
precedents. 

La desamortització vuitcentista a les províncies de Castelló i Tarragona, 
estudiada, com hem vist, en les tres etapes que es vengueren les propietats de 
Benifassà, és a dir, Trienni Constitucional, desamortització de Mendizàbal i des
amortització de Madoz, presenta uns trets específics en cadascuna d'elles, tant pel 
que fa a la propietat alienada com als compradors i la durada. De la primera a 
l'última etapa desamortitzadora hi ha un augment: de la durada, d'antics propie
taris afectats, del nombre de finques venudes i del nombre de compradors; en 
canvi hi ha un empobriment progressiu de la propietat ofrenada. Aquesta última 
consideració, unida al desinterès de la burgesia ciutadana per les finques d'escàs 
valor, dóna lloc a un augment de la participació rural i veïnal, i la procedència 
comunal o de propis en molts casos no queda clara. Pel que fa a algunes de les 
finques de l'última etapa desamortitzadora, l'ús que se'n feia i la formació de 
societats per evitar l'espoli total són determinants per explicar l'alta participació 
comptabilitzada com a segons compradors. 

L'efecte del procés desamortitzador sobre l'estructura de la propietat alienada 
tindrà molt a veure amb el sistema d'explotació emprat pels antics propietaris, 
puix com hem pogut comprovar al llarg de l'estudi, solament surten a subhasta 
els béns arrendats o explotats directament pel monestir de Benifassà; en canvi 
els trossos de terra establerts podran ésser redimits pels emfiteutes. Per tant, 
una mateixa propietat podrà donar lloc a petites, mitjanes i grans propietats. 

La desamortització vuitcentista en cap moment respon a un pla de raciona
lització i de millora de l'explotació de la propietat amortitzada, car es desenvolupa 
cronològicament al llarg del segle tenint en compte les necessitats hisendístiques 
del moment, les institucions propietàries i les característiques de la propietat 
amortitzada. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 

DOCUMENT NÚM. 1 

RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE CREAT PEL FORN DE PA ENTRE BENIFASSÀ I BENIFALLET, 15/03/1553. 

"... como por la Constitución de Cataluna, puede cada uno tener en su 
casa horno de cocer pan; así los mas principales del lugar hicieron en su casa 
hornitos en los cuales cocian su pan, y daban entrada a los pobres para cocer 
su pan en ellos; por lo cual volviendo à Barcelona el Padre Cillerero..., Sindico 
del Monasterio, para contradecir a los de Benifallet, (porque no podian admitir a 
nadie en su horno, ó en su respectivo horno, sino tan solamente cocer el pan 
respectivo de cada uno) fue el dicho Padre cogido con muchos otros por los 
moros en el Coll de Balaguer, los que iban de companía. Todos estos viendo 
tantos moros picaron las espuelas à sus mulas, y los mas se retiraron à la casa 
del Hospital del Coll de Balaguer y allí se defendian como podian, pero los 
moros, como à muy experimentados y bien armados, pusieron mucha lena a las 
puertas de la casa, y la incendiaron. Con tanto humo se ahogaron las mulas, y 
los que estaban arriba se rindieron y entregaron, porque se morian y ahogaban 
de tanto humo; y con àrboles que pusieron à las ventanas vajaron (sic) y se los 
llevaron a bordo. Después de cuatro dias de cautiverio fueron rescatados en el 
puerto de Salou, y unos comerciantes de Tarragona que tuvieron cartas y avisos 
de muchos senores de Tortosa... les ofrecieron 200 libras... Por todo esto, y 
porque los de Benifallet no desistian... se trató de concòrdia y composición, 
la que se efectuo. Se acensó el Horno al dicho lugar por 6 libras anuales de 
censo... y dieron al monasterio de entrada 6 0 libras..." 

GISBERT/CHALAMERA, Anales de Benifassà, pàgs. 330/331. 

FONTS DOCUMENTALS 

1 . MANUSCRITES 

1. Arxiu de la Delegació d'Hisenda de Castelló 
INVENTARIS 

Aquesta és l'única font que conté tot el procés desamortitzador des del 1855 
fins al 1900, fet que la fa imprescindible per a qualsevol estudi sobre el tema. 
Atès el caràcter individualitzat o fragmentari de les altres fonts la seua consulta 
resulta necessària per obtenir uns resultats globals fiables, ja que sense ells po
dríem aconseguir uns resultats per defecte, cas d'algun període no cobert per cap 
font, o per excés, en comptabilitzar finques que després d'una fallida tornaren a 
ésser subhastades. En aquest treball tenim el cas de la. finca anomenada Solana 
de la Neu. 

Els inventaris de propis, especialment els de rústica, contenen nombroses 
addicions, la qual cosa palesa unes interpretacions de la llei cada vegada més 
agressives. Un exemple el tenim en les vendes massives de monts dels anys 
1895 a 1897. 
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2. Arxiu Històric de Tarragona/ Arxiu de les Terres de l'Ebre 

PROTOCOLS NOTARIALS 

Hi hem cercat, a partir de la Reial Ordre de 19 de febrer de 1938, les 
escriptures de vendes jLidicials de les finques de Benifassà venudes durant el 
Trienni Constitucional. 

3. Arxiu de les Terres de l'Ebre/Arxiu Històric de Tarragona/ArxiLi del Re
gistre de la Propietat de Morella 

COMPTADORIA D'HIPOTEQUES 

S'hi documenta i concentra l'evolució de la propietat urbana i rústica de 
les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Tinença de Benifassà, espais on el 
monestir tenia la propietat plena. Les transcripcions de les escriptures notarials, 
generalment, estan agrupades per pobles i van encapçalades per un índex amb 
els cognoms dels atorgants ordenats alfabèticament. Resulten excel·lents per a un 
estudi dinàmic de la propietat. La col·lecció va de l'any 1785 a 1856, ara bé, dels 
111 llibres numerats solament en queden 27. 

4. Arxius particulars 

BARRACAS, XÈRICA I EL TORO 

La documentació generada per la venda dels seus béns, conservada per 
les societats compradores i l'administradores, cas de Xèrica, o pels ajuntaments, 
contenen documentació sobre la compra, l'administració i conservació dels monts. 
Ara bé, mentre que la conservació de la doctimentació de Xèrica presenta una 
salut envejable, la dipositada als ajuntaments s'està perdent. 

RAPITAXA 

Historial registral del mas de Sant Pau. 

5. Arxiu de la Diputació de Castelló. 

MICROFILM 

"Fundació de Benifassà" del pare Gisbert, caixa núm. 24. 

6. Arxiu de la Societat Castellonenca de Cultura 

Còpia manuscrita d"'Anales del Real Monasterio de Nuestra Sa de Benifazà" 
del pare Joaquim Chavalera. 
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2. IMPRESES 

1. Arxiu de la Diputació de Castelló 
BOPC del 1893 a 1900. Aquests anys es limiten a avisar els compradors del 

venciment dels terminis i de la quantitat que els correspon pagar. 
2. Ajuntament de El Toro 
Boletín Oficial de Propiedades y Derechos del Estado de la Provincià de 

Castellón. Informen de l'extensió de la finca, de la qualitat, de les servituds, de la 
renda i de la capitalització. Solament hem pogut consultar el núm. 4, corresponent 
al 18 de gener de 1896. 

MONEDES I MESURES 

Monedes 
1 lliura valenciana = 15 rs.= 2 masmudines 
1 lliura barcelonesa = 10 rs.= 20 sous = 240 diners 
1 duro = 5 pessetes = 20 rs. 

Mesures 
D E GRANS 

1 cafís = 12 barcelles 
1 barcella = 16,75 litres o 16 litres 
1 cafís = 201 litres o 192 litres 
DE CARBÓ I LLENYA 

1 carga = 3 quintars = 120 kg 
D E SUPERFÍCIE 

1 jornal = 0,2190 ha al Baix Ebre i 0,33 ha a la Tinença 

is=; 
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AGRAÏMENTS 

Aquest treball, realitzat amb un pla inicial, ha estat enriquit durant la re
dacció per la col·laboració de Paco Carles, propietari actual dels edificis del mas 
de Sant Pau, que ens ha permès visitar-los i ens ha fet arribar l'article esmentat 
d'Àlex Farnós i la història registral de la finca. Una altra ajuda inestimable ha 
estat la del president de la Societat Castellonenca de Cultura, Ferran Olucha, que 
amb una amabilitat que l'honra, ens ha proporcionat una fotocòpia de la còpia 
manuscrita dels Anales de Benifassà. 
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