


1



1.1. EL TERME DE SANT JOANET i
ELS SEUS RECURSOS

                 
Sant Joan d’Ènova –o Sant Joanet, com

se’l coneix, popularment, a la Ribera Alta –
és un municipi valencià, de 500 habitants, si-
tuat al Pla d’Ènova, subcomarca de la Ribera
de Xúquer, de l’àrea d’influència històrica de
la ciutat de Xàtiva. En l’actualitat, la localitat
de Sant Joanet es localitza en un triangle de
tres viles populoses, com són Castelló de la Ri-
bera, Manuel i la Pobla Llarga, que propor-
cionen als seus habitats tot allò que puguen
trobar a faltar al poble. Aquesta còmoda ubi-
cació, més la bona comunicació amb la car-
retera de Xàtiva a Alzira (CV-41) i amb la
pròxima autovia de València a Madrid per Al-
bacete (A-3), fan del poble de Sant Joanet un
lloc ideal per a viure. La tranquil·litat i la qua-
litat de vida que ofereix un poble xicotet, de
cases de llauradors, com és aquest, no lleva
que disposen els seus habitants de les comodi-
tats, hàbits de consum i recursos tecnològics
que també trobem a ciutat.

El terme municipal de Sant Joanet és un
retall de terra plana, a manera de triangle ir-
regular, quasi tot ell procurat i llaurat des de
fa segles, que ocupa 2.298 fanecades valen-
cianes, és a dir, 1,91 km2. Afronta per tra-
muntana amb Na Codona (terme de la Pobla
Llarga); per llevant, amb el territori d’En Fal-

deta (terme de Manuel); pel migdia, amb les Foies i Roseta (terme
de Manuel), i per la banda de ponent, amb Benimeixix (terme de Se-
nyera), la Mànega (pertinença territorial de la Pobla Llarga) i el Mon-
tolivet (terme de Castelló de la Ribera).

En època medieval i moderna, es considerava terme de Sant Joan
tot aquell conjunt de terres que cultivaren els llauradors del poble. Era
Sant Joanet una ‘senyoria alfonsina’ dins el terme particular de la ciutat
de Xàtiva, i no disposava de mollons que la delimitaren, ja que no era
cap baronia ni senyoria autònoma. Sí que hi havia mollons amb la
Pobla –els que separaven el terme de Xàtiva del reialenc d’Alzira–, amb
Castelló (vila reial, segregada de Xàtiva l’any 1587) i amb Senyera i Be-
nimeixix, que eren una baronia separada de Xàtiva des del 1441. El
primer amollonament del territori local de Sant Joanet es realitzaria ja
en temps de la revolució liberal: quan desaparegueren les senyories i
els termes antics de reialenc –com el de Xàtiva, que era molt extens–,
i es formà l’actual mapa administratiu de municipis, amb terme muni-
cipal propi, agrupats en partits judicials i províncies. L’any 1831 una
comissió s’encarregà de col·locar els 22 mollons que definirien el terme
actual de Sant Joan d’Ènova; uns mollons que, provisionalment, eren
simples estaques de fusta.1

El perquè de l’apel·latiu ‘d’Ènova’ s’explica per raons històriques,
a saber: Els pobles constitutius de l’actual municipi de Manuel (l’Abat,
Torreta, Faldeta i Manuel); juntament amb l’Ènova i Sanç (municipi
de l’Ènova); Rafelguaraf, Tossalnou o el Tossalet i Berfull (terme de Ra-
felguaraf), i Sant Joanet (Sant Joan d’Ènova) són considerats històrica-
ment com ‘les Ènoves’ o els pobles del Pla d’Ènova: els que reguen de
la Séquia Comuna d’Ènova. Les localitats circumveïnes de Senyera,
Castelló i la Pobla també es beneficien de l’aigua de la mateixa Co-
muna, però ja no se’ls considera pobles del Pla d’Ènova sensu stricto.2 La
denominació té el següent origen: En algun temps, els romans deno-
minarien IANVA, “la Porta” aquesta contrada, potser Ianua Setabensis,
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1 AMSJ, Caixa H-18, Amollonament del terme, any 1831.
2 La subcomarca hidràulica del Pla d’Ènova, dominada per la Séquia Comuna, la constituïen antigament una quinzena d’entitats de població, agrupades ara en cinc municipis, a saber: Manuel (amb Roseta,
Faldeta, Torreta i l’Abat), Sant Joan d’Ènova, la Pobla Llarga (amb Palmella, Vistabella i Montflorit), l’Ènova (amb Sanç) i Rafelguaraf (amb Berfull i Riurau). Hi alguns autors que inclouen Castelló de
la Ribera i Senyera en el pla d’Ènova, ja que la séquia del Terç –de la qual es beneficien– deriva de la Comuna d’Ènova, però en realitat aquestes localitats, juntament amb alguns despoblats (com Benimeixix,
terme de Senyera) formen part de l’anomenat antigament ‘quarter de Castelló’, dins el terme de Xàtiva. Al nostre parer, constitueixen per si mateix una altra subcomarca: el pla de Castelló.



19
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

El poble de Sant Joan, en el pla d’Ènova foto aèria del 1977



“la Porta de Xàtiva”. En època altmedieval el
topònim evolucionà a *Iánova, vocable que els
geògrafs àrabs adaptaren a l’alifat com Yânu-
bah.3

En el ‘Llibre del Repartiment’ (segle XIII),
els escrivans transcrigueren Yéneva i Yéneve la
pronúncia col·loquial del terme. Però els pri-
mers valencians de Xàtiva ho pronunciaren
Ènova. La denominació s’aplicava a totes les al-
queries musulmanes del pla –inclosa la que hi
havia a l’actual Sant Joan–, que s’anomenaven
les alqueries d’Ènova o, simplement, ‘les Èno-
ves’.4 Hom diferenciava així mateix entre les
Ènoves ‘dels moros’ (Sant Joan, Faldeta, Sanç,
Rafelguaraf...) i l’Ènova dels Cristians: l’única
poblada de valencians, que és el nucli central
de l’actual municipi de l’Ènova. És com si di-
guérem que el nom era compartit entre tots els
pobles (l’Ènova d’en Faldeta, l’Ènova de Sant
Joan, l’Ènova de Berfull...), però des del segle
XVIII ha anat patrimonialitzant-lo o apro-
piant-se’l exclusivament un sol nucli: l’elegit
per Jaume I, en el segle XIII, per a poblar-lo
de cristians.5 En alguns documents del segle
XVI, fins i tot, es parla de Manuel com ‘l’È-
nova dels Moros’ o ‘d’en Tallada’ per a dife-
renciar-la de l’altra Ènova, la dels cristians
vells.6 I Sant Joanet s’anomena de sempre d’È-
nova; no perquè haja depés mai de l’actual

Ènova, sinó perquè ‘Ènova’, com s’ha dit, és el nom –antiquíssim– de
tot el Pla on es troba.

La topografia del terme és tan monòtona, que oscil·la tan solament
entre els 41 metres d’altitud sobre el nivell de la mar de la partida del
Racó, i els 36 metres de la Vilanova, que és la part relativament més
fonda. El nucli de població es troba a 40 m s.n.m. Les muntanyes més
pròximes es troben bastant apartades de Sant Joanet, i formen tan so-
lament un horitzó de referència visual: el puig del Castellet de Senyera
(terme de Castelló), la lloma de la Teixonera i el cim de Santa Anna,
pel sud-oest; la serra d’Ènova pel sud-est; la serra de les Agulles i el Ca-
rall Bernat (Alzira), pel nord-est, etc. Així les coses, els principals acci-
dents geogràfics o topogràfics del terme són els camins, les séquies i els
marges dels horts de taronger, que tot ho ocupen.

En aquest sentit, ha tingut una importància crucial i transcenden-
tal, des del mateix origen del poble, el regadiu amb aigua del riu d’Al-
baida. Aquest afluent del riu Xúquer, localitzat a pocs quilòmetres de
Sant Joanet, ha sigut durant segles una font inexhaurible de vida i d’a-
liment per a tota la gent del pla d’Ènova, ja que les seues aigües –deri-
vades per la Séquia Comuna– han regat durant els últims mil anys les
terres de conreu de Sant Joanet i els altres pobles circumveïns. L’exten-
sió regada per la Séquia Comuna d’Ènova –anomenada així perquè
rega tot el pla d’Ènova, la Yânubah dels àrabs– arribà al seu màxim cap
al 1918. Aleshores s’avaluà la superfície regada en 21.345 fanecades,
repartides pels termes de Manuel, l’Ènova, Rafelguaraf, la Pobla
Llarga, Sant Joan d’Ènova, Senyera i Castelló de la Ribera.7

A banda d’això, les aigües de la séquia movien, des d’època me-
dieval, les moles de diferents molins fariners i arrossers: els de l’Algeps
(Sant Joan), Benimeixix (molí de Senyera), Roseta (molí de les Penyetes,
terme Manuel), la Volta i la Riba (poble de Manuel), Sanç (terme de
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3 Per a majors detalls, us remetem a la part històrica de l’obra.
4 Aquest terme plural –les Ènoves– ja apareix reflectit en un pergamí del 1312. Cfr. PASCUAL y BELTRÁN, Ventura, Algo de toponimia setabense, dins Anales del Centro de Cultura Valenciana, 16,
València, 1948, ps. 108-119 i 188-202 (p. 200). Pel 1600, el cronista Gaspar Escolano fa referència a todo aquel partido que llamamos las Énovas (ESCOLANO, Gaspar, Década primera de la Historia
de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia, Tipogr. de Patricio Mey, València, 1611, II part, llibre 9, col. 1.197).
5 Vegeu també VENTURA CONEJERO, Agustí, Alguns topònims històrics de la governació, terme general i particular de la ciutat de Xàtiva, dins IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana. XXI Col·loqui
general de la Societat d’Onomàstica, Ontinyent (la Vall d’Albaida), 1995, Comercial Denes, Ontinyent, 1997, ps. 1.199-1.230.
6 Segons SARTHOU CARRERES, Carlos, Provincia de Valencia, t. II de la Geografía general del Reino de Valencia, dir. per Francisco CARRERAS CANDI, Alberto Martín ed., Madrid, 1925, p. 516.
7 MEDIOS que se utilizan para suministrar el riego a las tierras y distribución de cultivos en la zona regable, Ministerio de Fomento, Madrid, 1918, p. 371. Actualment es parla d’unes 30.000 fanecades,
producte de modernes extensions del reg.
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El terme municipal de
Sant Joanet, segons el cadastre

de la dècada del 1940
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La Séquia Mare de la Pobla, en la fita de termes entre Sant Joanet i Manuel

l’Ènova) i Berfull (terme de Rafelguaraf). Tota
aquella aigua procedeix de l’assut de la Torre
d’en Lloris (poble del terme de Xàtiva): el bar-
ratge mil·lenari –renovat en formigó l’any
1944– que desvia l’aigua del riu d’Albaida per

dins la Séquia Comuna. La canal discorre per la riba dreta del riu i tra-
vessa el riuet de Barxeta –d’on també n’arreplega l’aigua, si cal– per a
endinsar-se en terme de Manuel.

Abans d’arribar al poble de Manuel, la séquia disposa de tres al-
menares de desaigüe que s’obrin per a abocar aigua al riu quan circula



per ella de cabal excessiu. La darrera d’aquestes, comportes obertes a
torn, és l’Argue de Manuel (un ‘argue’ és el torn d’una almàssera de
biga), que es localitza cap al final del carrer de la Font. Prop d’allí, la
séquia comuna desvia una part important del seu cabal cap a l’esquerra
–cap a ponent– a través de la séquia de la Parada, que proporciona
aigua a les Foies de Manuel.8

En el partidor de la Parada, des d’època medieval, es distribueix
setmanalment l’aigua de la séquia en dues tandes, sobirana (o de dalt)
i jussana (o de baix), consagrades per una sentència del 4 d’abril del
1472: 1) En la tanda sobirana, de dilluns a sol eixint fins a dijous a sol
eixint, es reguen les hortes de Manuel, Sant Joan, la Pobla, Faldeta,
Torreta i l’Abat, deixant certs escorrims o files llavaneres per als pobles
d’avall; 2) En la tanda jussana, de dijous a sol eixint a dilluns a sol eixint,
es reguen les hortes de Berfull, Sanç, l’Ènova, el Tossalet i Rafelguaraf,
deixant una fila grossa ‘de foc i de sang’ (apagar incendis, escorxadors
i usos domèstics) per als pobles d’amunt.9

Al mateix partidor de la Parada, això no obstant, hi ha un ‘senyal
de la fila’ que marca fins a on ha d’aplegar el nivell de la séquia per a
regar les Foies de Manuel, que tenen un cert privilegi sobre la resta del
reg. Així, els hereters de les Foies poden barrar l’aigua de la séquia co-
muna, durant la tanda sobirana (‘els tres dies de barra’) col·locant al
caixer de la Comuna dos llistons de fusta –i deixant sense aigua la resta
dels regants si cal, en temps de sequera– per a assegurar-se primer que
ningú llur dotació d’aigua. Aquest privilegi estiuenc de ‘la barra’, se-
gurament d’origen àrab, s’explica perquè les Foies ja es regarien abans
de l’existència de la Séquia Comuna. I quan aquesta es construí (segle
XI), els hereters de les Foies acceptaren el nou traçat i llur participació
del cabal de la nova séquia, sempre que se’ls respectara el dret de pre-
lació.10

Unes desenes de passos més avant, es troba el segon partidor de la
Séquia Mare, el del Terç, on la tercera part de l’aigua es desvia cap a

l’esquerra per a nodrir la séquia del Terç o de
la Vila, que proporciona reg a Senyera, una
part del terme de Castelló (sorregada en bona
mesura per la séquia d’Escalona, a partir del
segle XVII) i algunes terres de Roseta (terme
de Manuel), que reguen de la derivació ano-
menada ‘el tercerol’ o ‘la tortugueta’.11

La Séquia Comuna, separada ja de les de
la Parada i el Terç, s’enfila per dins el poble de
Manuel, darrere les cases del carrer de la Font,
per davall d’una volta que data del segle XIX.
En arribar a la plaça del Sol, hi ha una mota,
oculta per una trapa, per davall de la qual es
deriva una part de l’aigua a certes hortes de
Manuel (l’albelló primer de Manuel) i al poble
i horta de Sant Joanet, que des de temps dels
moros gaudeix d’una fila ‘llavanera’ (dotació
mínima, d’aigua constant, per a usos domès-
tics: beure, llavar i abeurar).

A continuació la séquia forma un angle de
100º i s’encara a llevant per a buscar el raiguer
de la serra d’Ènova, arrimada a les capterreres
i corrals dels antics pobles de Faldeta, Torreta,
l’Abat i Sanç. En tot aquest trajecte, la séquia
trau braçals llargs i perpendiculars a ella, com
ara les séquies de Faldeta, Torreta, Vistabella
i l’Abat, en terme de Manuel. Aquests braçals
llargaruts o derivacions principals de la séquia
mare, s’alimenten mitjançant uns forats redons
anomenats albellons, que es clouen mitjançant
sengles ‘paletes’, obertes a torn, i que solen
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8 I l’única exempta de pagar talles de sequiatge a la comunitat, segons que ho llegim en MANUEL, dins Manuel en festes patronals, 1947, s. p.
9 Per a majors detalls i precisions, vegeu GINER, Manel, La Séquia Comuna de l’Ènova: ‘cequia vocata de Enova et de Castilione’, Associació Cultural ‘la Mitja Galta’, Manuel, 2004.
10 El dret de barra es fa efectiu a partir del primer dilluns posterior a cada 24 de juny, i no abans d’aquesta data.
11 GINER, Rafael, El señor de Manuel, dins Manuel en festes, 1997, s. p.



estar protegits per casupetes tancades amb clau.
En les ordinacions antigues del reg, es parla de 14 albellons amb

dret i alguns altres anomenats albellons ‘cegos’, que només s’obrin de
manera eventual, prèvia llicència de la junta de regiment del reg.12 Els
albellons amb dret, fixats per les ordinacions són els següents: 1) el pri-
mer de Manuel i Sant Joanet; 2) el primer de la Pobla Llarga o de
Montflorit; 3) el segon de Manuel; 4) l’albelló primer de Faldeta; 5) el
segon de Faldeta; 6) el tercer de Faldeta; 7) el quart de Faldeta; 8) el de
Torreta; 9) el segon de la Pobla o albelló de Vistabella; 10) el segon de
Torreta; 11) el del Jesuset (a Torreta); 12) el primer de l’Abat; 13) el
segon de l’Abat, i 14) el de Berfull.

Després d’aquest darrer albelló l’aigua de la Comuna arriba als
partidors de Sanç, on s’assigna una part del cabal al ‘tercerol de Berfull’
(l’aigua del qual s’ajunta amb la de l’albelló de Berfull, dins la séquia
del mateix nom) i una altra part a l’estellador de Sanç (per a regar les
hortes de Sanç). La resta de l’aigua de la séquia continua avant per la
dreta per a traure cap als partidors de l’Ènova, vora el molí de Sanç i
el llavador de l’Ènova. Ací s’acaba la séquia mare, ja que l’aigua es re-
parteix a proporció entre els regants de l’Ènova (estellador de la dreta),
el Tossalet o Tossalnou (estellador d’enmig) i Rafelguaraf  (boquera de
la dreta). Prop d’ací es localitzen dos pous a motor –obra dels anys hui-
tanta– que ajuden a regar, si cal, en temps de secada.

Del primer albelló de la Pobla –o albelló de Montflorit– deriva el
braçal o Séquia Major de la Pobla, que separa el terme de Sant Joanet
del de Manuel, tot i arrimant-se al traçat de la carretera de Xàtiva a
Alzira. Una miqueta més cap a ponent, i en paral·lel a la Séquia Major
de la Pobla, porta aigua a un Racó meridional del terme la séquia de
l’Albelló de Manuel i Sant Joanet, derivada de la Séquia Comuna.
Aquesta séquia, des d’època musulmana, rega 4 jovades o 144 faneca-
des, a cavall entre els dos termes.

La resta del terme de Sant Joanet rep l’aigua de la séquia del Terç
o de la Vila (de Castelló), que –com hem vist– és el principal braçal de-
rivat la Séquia Comuna d’Ènova. Del Terç ve la llarga séquia dita de
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Interior de la Casa de la Comuna d’Ènova (a l’Ènova),
renovada a mitjan segle XIX

Segell de la séquia del Terç (Arxiu Municipal de Sant Joan
d’Ènova)

12 I també hi havia algun hort, com ara les dues o tres fanecades de l’hort de la Baronia, pertanyents al senyor de Sanç i annexes a les cases d’aquest poble, que gaudien de privilegi especial de reg.



les Foies de Manuel, de Tordera o de Na Codona (que alguns diuen
malament ‘de la Corona’), que rega de sud a nord la Carriotxa i les al-
tres partides que li donen nom, a través dels termes de Sant Joanet i la
Pobla. Recorre rectilínia tota la part de ponent del terme santjoaner i
trau braçals a dos costats, com el de la Rectoria, per l’esquerra, o el del
Poble, per la dreta. Continua el seu traçat després, cap avall, fins a la
graella de séquies i camps de la partida de Tordera, terme encara de
Sant Joanet, s’enfila després per terme de la Pobla, per a regar la partida
de Na Codona. El braçal del Poble, que és part de la séquia de Vila-
nova, discorre pel mig del terme de Sant Joanet i –antigament– per lla-
vador de tota la vida i per les portelles posteriors del carrer de Sant
Antoni Abat. Deriven d’ell el braçal del Fossaret i uns altres que reguen
la partida d’en Vilanova, al costat del poble.

Des d’època medieval –potser des del segle XIV o XV– els jurats o
regidors de la Pobla Llarga havien d’acudir tots els anys, en la primeria
de juny, a Sant Joanet. Venien a renovar el dret ‘graciós’ de pas de l’aigua
per a poder regar la partida de Na Codona (que hauria sigut secà, molt
antigament). Per exigència de no sabem quin antic senyor de Sant Joan,
la cerimònia tenia lloc de la manera següent, a la sala del Castell o casa
de la senyoria: el baró de Bèlgida –en el segle XIX, l’alcalde santjoaner–
omplia d’aigua un tarràs de vidre, que és un pitxer de dues anses. Li’n
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Foto aèria vertical del terme
de Sant Joanet, l’any 1956,
quan predominaven encara

els arrossars

Plantant arròs a les Foies de Manuel, amb Sant Joanet al
fons, en la dècada del 1910 



donava a beure un glop al justícia de la Pobla
(en els segles XVIII-XIX, alcalde). A continua-
ció, el de Sant Joanet agafava de nou el pitxer a
les mans i el girava cap per avall per a abocar
tota l’aigua en terra, davant de diferents testi-
monis d’ambdós pobles i d’un notari.13

Finalment, per l’extrem nord-oest del
terme passen el braçal del Montolivet i la séquia
de la Mànega, que fan de mollonera amb els
pobles veïns. Ja no són derivacions de la Séquia
Comuna d’Ènova; sinó que formen part del sis-
tema de séquies de l’horta de Castelló de la Ri-
bera.

L’albelló de Sant Joanet era definit així en
les antigues ordinacions de reg: el primero –de
14–, que es el de Manuel y San Juan, es ovalado, y
tiene de ancho ochenta y tres centésimas de pie, y de alto
un pie y setenta y cinco milésimas.14 Les mides equi-
valen a 23,13 cm d’ample i 48,76 cm d’alt; que
podrien ser 12 i 28 dits, respectivament, dels
utilitzats pels musulmans de la regió de Xàtiva:
1 dit morisc = 1/32 del colze califal del segle
X, marca en una de les columnes de la mes-
quita de Còrdova.15 Per aquell forat, doncs, ar-
ribava directament a Sant Joan l’aigua de la
Comuna d’Ènova, que beneficiava una part
menor del terme, possiblement la més antiga.
La resta d’hortes es regaven amb l’aigua del
Terç.

Si atenem als ‘soguejaments’ o treballs d’agrimensura efectuats en
els segles XIII-XV, que serviren de base per al repartiment de les ‘talles’
del sequiatge, en època medieval s’irrigaven a Sant Joanet 48 jovades
de terra, és a dir, 1.728 fanecades: 4 jovades o 144 fanecades de l’albelló
de Sant Joanet (part d’elles en terme actual de Manuel), i 44 jovades o
1.584 fanecades de la comuna del Terç.16 Ja en els segles XVIII i XIX,
gràcies a una major disponibilitat de mà d’obra –i a la caiguda d’anti-
gues limitacions– s’aniria eixamplant la superfície regada per les dis-
tintes séquies, fins a abastar les 2.061 fanecades de la contribució del
1860, és a dir, la pràctica totalitat del terme (el 89,7%).17

En època musulmana i morisca, es tallaven les aigües de la Séquia
Comuna d’Ènova en febrer i es tornaven a introduir des de l’assut el
primer divendres de març, per ser el divendres el dia festiu dels musul-
mans. Tanmateix, a partir del 1600, es traslladaria la tallada de l’aigua
al 17 de gener i la festa del retorn de les aigües –el porrat o fireta de
Manuel– al 2 de febrer, dia de la Candelària.18 En aquells dies sense
aigua, les dones de Sant Joanet, que normalment solien llavar a la sé-
quia, anaven a passar el dia al riu de Senyera –el riu d’Albaida–, on
s’emportaven la gaveta i la roba.

En el segle XIX i XX, existia una Junta Subalterna d’Aigües, que
decidia sobre les aigües de reg de tot el terme. Solien nomenar-se, fins
a fa poques dècades, un sequier i tres regadors: un per a En Vilanova,
l’altre per a Tordera i l’altre per a la Carriotxa; dotació que podia du-
plicar-se: 2 per a cada partida, 1 per al Racó, i el sequier. Això era en
un temps, que ja no és el nostre, on l’agricultura proporcionava bones
rendes, i on l’aigua era un bé molt apreciat, particularment en temps
de secada. També decidia la Junta –com llegim en un paper del 1843–
la compra d’aigua sobrant a Manuel, per 4.500 rals de billó, por ser in-
dispensable para salvar la cosecha del arrós.19 Pel 1891, consta que hi havia 4
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13 Vegeu el document 6 de l’apèndix.
14 ORDENANZAS de la Acequia de Énova, Tipogr. de Blas Bellver, Xàtiva, 1847, p. 13.
15 Vegeu VALLVÉ BERMEJO, Joaquín, Notas de metrología hispano-árabe. El codo en la España musulmana, dins Al-Ándalus, 41, Madrid-Granada, 1976, ps. 339-354.
16 MARTÍ SORO, José, Historia de Villanueva de Castellón, Tipogr. Nácher, València, 1960, p. 218; AMSJ, Actes de ple del 1823.
17 AMSJ, Repartiment de la vintena per a desbrossar, 1859; AMSJ, Repartiment del guardianatge, 1873.
18 Més detalls, en SOLER, Abel, Manuel. Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Manuel, 2009 (en premsa).



‘regadors’: un per al Camí Reial (el Racó o
Raconet), un per a la Carriotxa, l’altre per a
En Vilanova i l’altre per a Tordera.20

Les dificultats que passaven aquells agri-
cultors en anys poc plovedors, sobretot a l’es-
tiu, les salvarien en el segle XX gràcies a la
perforació de pous de reg, que bombejaven
l’aigua del subsòl a motor. Primerament seria
la màquina vella a vapor, instal·lada a Na Tor-
dera, l’any 1918.21 Després se la reemplaçaria
per una altre de gasoil, emplaçat a la Car-
riotxa, vora el Cementeri (1928)22 i, en aca-
bant, per un tercer motor d’energia elèctrica
(1952).23 Finalment, s’ha vingut regant del Pou
Nou del Racó (2001).

No tenia Sant Joanet en època medieval
molins fariners ni arrossers, per falta d’aigua
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19 AMSJ, Actes de ple del 1843, maig 18.
20 AMSJ, Documents de la junta d’aigües, 1891.
21 AMSJ, Documents de la Junta d’Aigües, Expedient del pou de ‘El Porvenir’, 1917.
22 REGLAMENTO de la Sociedad ‘El Porvenir Agrícola’, 1927.

Amollonament dels cotos d’arròs de Sant Joan, 1808 (Arxiu Municipal) Actes de la societat local de regants, 1917 (Arxiu Municipal
de Sant Joan d’Ènova)

Repartiment de ‘jovades’ de la séquia del Terç, l’any 1817 (Arxiu Municipal de Sant Joan
d’Ènova)



suficient per a moure’n les moles; raó per la
qual acudien els seus veïns a molins propers,
com el de Benimeixix o Novella (terme de Se-
nyera) o el de les Penyetes, a Manuel. Ja en el
segle XVIII, el marqués de Bèlgida, senyor de
Sant Joan, construiria l’anomenat ‘molí de
l’Algeps’ sobre el traçat de la Séquia Major de
la Pobla, on es bifurca d’aquesta el braçal de
Montflorit: vora l’actual rotonda, a l’extrem
oriental del terme. Se’l documenta com a casal
fariner i arrosser encara pels anys 1823-1866.24

Ja avançada la dècada del 1870, molt de temps
després de la dissolució de les senyories terri-
torials, els marquesos de Bèlgida s’haurien des-
fet d’ell. Els nous amos, mantingueren una
mola farinera fins al 1898.25 L’any 1899, sent
propietari Baptista Borràs Giménez, un tal
Leopold Bru muntà al costat del casal una fà-
brica d’algeps.26 El 1918 el molí continuava
pertanyent a Borràs, encara que deixaria de
moldre poc després.27 A mitjan segle XX, l’al-
gepsar del costat es transformaria en un obra-
dor de fundes de botella: una ‘pallera’
d’aquelles que reciclaven la palla de l’arròs.

Unes altres construccions singulars del
terme són el Cementeri, situat a la Carriotxa,
i el vell motor de la rodalia, recentment restau-

rat. Pel que fa al nom de les diferents partides del terme, podem gene-
ralitzar dient que es tracta de noms d’antics terratinents d’època me-
dieval o moderna (segles XIV-XVII). Na Codona (vídua d’en Codó,
veí de la Pobla medieval)28 i En Vilanova (Pere de Vilanova, heroi de la
batalla de la Pobla Llarga, 1347),29 ens recorden la importància que an-
tigament tenien les propietats de forasters al nostre terme. Es tractava
de cavallers o burgesos que posseïen grans extensions de terra; de ve-
gades rebatejades amb noms poètics de l’època d’Ausiàs March, com
ara Montflorit, Montolivet o Vistabella.

Tordera deu venir del llatí prearàbic Turdaria, lloc on hi havia pa-
ranys per a caçar el tord (turdu en llatí vulgar). El Fossaret ens recorda
l’emplaçament d’una probable necròpoli romana; ja que la necròpoli
musulmana de Sant Joanet es trobava vora el poble. El Camí Reial fa
referència a la via que connectava Xàtiva, Alzira i València, convertida
després en carretera. El Racó o Raconet és un simple descriptor. I la
Carriotxa deu ser un terme romanç anterior als àrabs, derivat de qua-
drivia, “els quatre camins”,30 en referència a l’encreuament –en 4 angles
de 90º– de l’antic camí de Castelló a Berfull per Sant Joanet (oest-est) i
un antic itinerari de Manuel a Alberic, seguint el traçat o la direcció de
la séquia de Tordera. L’evolució del nom deu haver sigut la següent:
llatí clàssic quadrivia > llatí tardà *quarría + diminutiu –occia > romanç
*quarrotxa (com Monte Cervu > Montitxelvo), transformat després en Car-
riotxa pels valencians de l’època medieval. En un padró d’arrossars del
1808 es parla de la partida de Carriotxa o de Roseta, com una mateixa
localització.31 Roseta era una alqueria medieval del terme veí de Ma-
nuel, localitzada vora el molí de les Penyetes i despoblada a conseqüèn-
cia de la pesta bubònica del 1475. El topònim –Reseta, en documents
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23 AMSJ, Documents de la Junta d’Aigües, Expedient de compra del motor elèctric, 1951-1952.
24 AMSJ, Actes de ple del consistori, 1823, s. f.; AMSJ, Caixa H-19, Contribució del 1860; AMSJ, Padró d’habitants del 1866.
25 AMSJ, Caixa H-17, Matrícula industrial, 1898 per al 1899.
26 Citada ja, pel 1900, per SUCÍAS APARICIO, Pedro, Notas útiles para escribir la historia del reino de Valencia, València, 1911, manuscrit del Fons Bibliogràfic Sucías, Hemeroteca Municipal de
València, vol. 17, ps. 440-447.
27 AMSJ, Caixa H-17, Matrícula industrial del 1918.
28 Vid. CATALÀ, Joan - CLIMENT, Eva, Els primers poblatans. La Pobla Llarga, any 1399, dins La Pobla Llarga en festes, 1996, s. p.
29 Us remetem al relat de la batalla, en la part històrica de l’obra.
30 Tal com indica VENTURA CONEJERO, Agustí, Alguns topònims històrics de la governació, terme general i particular de la ciutat de Xàtiva, dins IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana. XXI Col·loqui
general de la Societat d’Onomàstica, Ontinyent (la Vall d’Albaida), 1995, Comercial Denes, Ontinyent, 1997, ps. 1.199-1.230 (p. 1.212).
31 AMM, Caixa H-18, Amollonament de l’arrossar de Sant Joanet, 1808.



del segle XV– deu venir de l’àrab Râxîda, nom de dona.32

Antigament, entre la Carriotxa i el Racó, prop de la caseta del
Blanco, estaven les eres del tio Facundo, del tio Valeriano i de Quico,
on solien fer la parva: batre les espigues de blat i d’arròs; com també hi
havia les Eres, a l’eixida del poble cara a la Pobla: l’ereta d’Alejandro,
la de Perales, la del Molí, la de l’Olivar de Caró, la del Cartero, la del
tio Bernat, la de Rogelio, etc. L’era de la Carrasca, amb 2 o 3 fanecades
d’extensió, era la més gran.

Pel que fa als camins que articulen l’espai agrícola, el més antic i
més important de tots és la Via Heràclia o ‘Camí d’Hèrcules’ dels ibers
i cartaginesos (segles VIII-I aC), que coincideix al nostre poble amb el
traçat rectilini de la carretera de Xàtiva a Alzira. Els romans milloraren
aquesta ruta per a transformar-la en la Via Augusta (segle I dC). Per
als musulmans, era el camí més directe entre les tres grans medines o
ciutats de la regió: Xàtiva, Alzira i València. Durant els segles XIII-
XVIII seria el Camí Reial més important del Regne de València, ja que
comunicava les dues ciutats més importants del país: València i Xàtiva.
Ja en l’últim terç del segle XVIII, amb la traça del Camí Reial de Va-
lència a Madrid per Alberic i el port de Càrcer, el nostre perdria molta
importància. Transformat en carretera d’Alzira al port de l’Olleria a
partir del 1873,33 ha patit escasses modificacions en el segle XX i el que
portem del XXI. Actualment se l’anomena carretera CV-41.

En perpendicular a l’antiga Via Augusta, hi havia un camí molt
antic, que comunicava la vil·la romana de l’Estació (Castelló de la Ri-
bera) amb les pastures de Berfull i el barranc de Barxeta. Era aquest
un camí delimitador de l’espai agrícola associat a la vil·la romana dels
Alters (l’Ènova). La part de Berfull, pràcticament s’ha perdut. La part
que va de la carretera d’Alzira a Castelló pel terme de Sant Joanet, és
una carretera –la CV-561– que dóna eixida als santjoaners a l’autovia
A-3, que passà dellà Castelló.

Uns altres camins antics són el de Tordera –itinerari islàmic de Ma-

nuel a Alberic, ja mencionat–; el camí de Ma-
nuel a Sant Joanet; el de Sant Joanet a la Pobla
Llarga; el de Sant Joanet a Senyera per Beni-
meixix; el de l’Alteró, el del Fossaret, i moltes
altres sendes menors i particulars. Passa també
prop d’ací, i des del 1854, el ferrocarril, que
compta amb sengles estacions a la Pobla Llarga
i Manuel. Comptat i debatut, s’observarà que
travessen per prop de Sant Joanet moltes car-
reteres, autovies i trens, però el poble ha quedat
aïllat en una mena de reducte territorial, apar-
tat i aïllat dels camins principals. Antigament,
estar apartats del trànsit suposava per als pobles
menuts un cert desavantatge. Ara, en canvi,
s’estilen les circumval·lacions, per raons de
qualitat de vida. Així ha passat amb la circum-
val·lació de Sant Joanet, obra dels anys 2000-
2001, que desvià el trànsit –més còmodament–
per fora del nucli de població. Més recent en-
cara, de l’any 2009, és una segona
circumval·lació que porta a la carretera de Ra-
felguaraf: la que dóna eixida a aquell poble –
tan arraconat històricament– per damunt de la
nova infraestructura viària de l’AVE (tren
d’Alta Velocitat Espanyola).

I és que, en el transcurs de les últimes dè-
cades, la revolució dels transports i la genera-
lització de l’ús de l’automòbil han canviat el
món. L’any 1942, el rector de Sant Joanet,
mossén Joaquim Barberà, de 44 anys d’edat,
amb el seu rellotge de butjaca, calculà el temps
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32 La famosa ‘Pedra de Roseta’, que afavorí el desxiframent dels geroglífics egipcis era una pedra trobada al Delta de Nil, vora la medina de Râxîda, la ‘Roseta’ dels nostres atles.
33 Vid. NAVARRO SANCHIS, Josep-Lluís, La Pobla Llarga. Introducció a la seua història, Edicions 96, Carcaixent, 2003, p. 430.
34 APSJ, Enquesta parroquial del 1942.



que tardava en arribar des d’ací als pobles del
costat, ja que solia desplaçar-se a peu: anant a
Manuel, tardava 35 minuts; al centre de la
Pobla, 30 minuts; a Castelló, 39 minuts, i a Se-
nyera, 31, xino-xano xino-xano.34 Per anar a
València, podia desplaçar-se a peu a l’estació
de la Pobla, o pujar al cotxe de línia que venia
de Xàtiva, pagant el preu del bitllet, que era
de 2 pessetes i mitja. En l’actualitat, els pobles
veïns es troben a no res i anar a València ja no
és cap aventura, sinó un simple passeig en
cotxe.

Pel que fa al paisatge agrícola, dominat en
l’actualitat per una mar de fulles verdes i pe-
rennes –les dels horts de tarongers– cal desta-
car d’entrada que no sempre ha sigut com és.
Durant segles i segles, els llauradors santjoa-
ners han anat adequant les seues produccions
agrícoles a l’evolució de la demanda. S’ha pas-
sat així, ràpidament, de l’arròs –que abans era,
pràcticament, un monocultiu– al taronger, que
ara es troba en crisi, i que no sabem quin sub-
stitut li trobarem: segurament, l’asfalt i els usos
residencials i industrials.

En època medieval, el regadiu era una
manera d’augmentar les collites de cereals, oli-
veres, vinyes, etc., és a dir, conreus que també
es practicaven en terra de secà. El blat, el sorgo
(blat de moro; dacsa moresca), l’ordi, l’herba
d’alfals, les oliveres, les figueres, les hortalisses,
la vinya (per a panses), etc., eren els productes

cultivats pels musulmans de la zona; juntament amb el lli, fibra tèxtil
preferida pels musulmans valencians. L’arròs (àrab ar-rûz) era una
planta d’origen oriental que havien portat amb ells els musulmans.
Aquests el conreaven com un aliment que formava part de llur tradició
gastronòmica. Tanmateix, quan el Pla d’Ènova fou dividit i posseït per
famílies de cavallers residents a Xàtiva, aquests promogueren el conreu
de l’arrossar, per a assortir de producte un mercat que no cessava de
créixer. Així, al ritme que la població valenciana anava incorporant
l’arròs a la cuina (segles XV-XVII), la superfície d’arrossar no cessava
de créixer. Cap al 1520, s’hi mesclaven els sembrats de forment, els ar-
rossars, les oliveres i les vinyes.35 Però cap 1600, ja dominava el paisatge
l’arrossar, que aleshores donava molt bona renda.

En paral·lel, i des de la primeria del segle XV començaren a intro-
duir-se al nostre regadiu les moreres, per a alimentar els cucs de seda,
en andanes de canyís de les cambres de les cases. El producte s’expor-
tava a les sederies de Toledo, primerament (segles XV-XVI) i a les de
València, després (segles XVII-XIX). Hi havia morerars espessos i ro-
dals de moreres a Sant Joanet, que contornejaven, ombrejaven i prote-
gien del vent els bancals de sembradura, hortalisses i arròs. Ja en la
segona meitat del segle XVI, les principals collites de Sant Joanet –i del
Pla d’Ènova en general– eren l’arròs i el blat (compartint de vegades
en la mateixa parcel·la, dins un cicle anual combinat), i la seda.36 Segons
el relat del viatger francés A. Jouvin, que travessà per ací l’any 1672,
els llauradors de Manuel, Sant Joan d’Ènova i la Pobla Llarga...

...crien cucs de seda. I també veiérem allí boscs de moreres, regats per alguns
rierols [les séquies]. Les seues fulles són l’aliment d’aquells cucs, dels quals en veiérem
una gran quantitat, en grans magatzems, damunt de canyissos, on s’encarreguen de
criar-los, que és la faena de les dones fadrines i casades del Regne de València.37

L’any 1738, Sant Joanet produïa 350 càrregues de fulla de morera,
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35 Vegeu TEROL i REIG, Vicent, L’impacte de la Germania a la Ribera: Manuel i la baronia de Llaurí, dins Actes de la IX Assemblea d’Història de la Ribera (Benifaió, 2002), Benifaió, 2004, ps. 137-161.
36 Vegeu SOLER, Abel, Manuel. Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Manuel, 2009
37 GARCÍA MERCADAL, José, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Aguilar Eds., Madrid, 1952, vol. 2, p. 828.
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Panoràmica aèria del poble, l’any 2005, tot voltat per horts de taronger



d’on s’obtenien 525 lliures (mesura de pes) de
seda filada.38 La producció decauria ja en el
segle XIX, per la crisi de la sederia valenciana
(c.1814-1830) i per la plaga la pebrina (1854),
que llançava a perdre els cucs. No obstant
això, encara continuaven havent clients i es
produïa seda al terme. Les últimes plantacions
de moreres desaparegueren l’any 1935 i l’úl-
tima andana en què es conegué criar cucs, es
desmantellà l’any 1943.39

El segle XVIII, la morera era molt impor-
tant, però més encara ho era l’arròs, que s’ex-
pandia ja pertot arreu del terme en temps del
botànic Cavanilles (1792). El científic il·lustrat,
parla així de...

...los pueblos de la acequia de Énova, cultivadores
de arroz sin salud ni riquezas, pero tan preocupados a
favor de esta planta, que la miran como único recurso
contra la miseria. Allí, trastornado el orden de las cosas,
se ven campos quatro pies más altos que el camino real
convertidos en lagunas artificiales, que llegan hasta las
mismas habitaciones; la tierra, de suyo firme, transfor-
mada en pantanos; perdida y despreciada la salud de
los habitantes para engrosar a quatro ricos y diezmeros;
desatendida la razón y la experiencia, la muerte en fin
y las enfermedades que acaban con los naturales y ad-
venedizos, miradas sin horror y con indiferencia.40

Cavanilles era detractor de l’arrossar, per
raons sanitàries: perquè era aquell un criador

dels mosquits que transmetien el paludisme, les molestes febres terçanes
i quartanes. L’any 1824, l’arrossar s’estenia per 1.372 fanecades 91 bra-
ces: quasi tot el terme, llevat de les tauletes de blat, dacsar, hortalisses,
fruiters, herba d’alfals, etc., i alguns olivars, que conrearien els santjoa-
ners per a arbitrar-se i anar omplint el rebost de casa.41 Aleshores, l’ar-
ròs es coneixia com ‘l’or blanc’ de la Ribera, i no sols proporcionava
faena a la gent d’ací, sinó a molts muntanyesos ‘blavets’ –jornalers de
les Muntanyes d’Albaida o Cocentaina– i ‘xurros’ serrans –de les Ser-
ranías de Conca i Terol–, que se’n baixaven a plantar els guaixos (maig)
i a segar les espigues (setembre).

Certes dades oficials, com ara les recollides pel ‘Diccionari geogrà-
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38 FRANCH BENAVENT, Ricardo, La producción de seda en el País Valenciano durante el siglo XVIII: distribución geográfica y evolución, dins Noticiario de Historia Agraria, 8, Múrcia, 1994, ps. 67-
98.
39 La SEDA, dins Sant Joan d’Ènova en festes de la Mare de Déu d’Agost, 1994, s. p.
40 CAVANILLES, Antonio-Josef, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid, 1795-1797, vol. 2, ps. 202-203.
41 AMSJ, Caixa H-18, Amollonament dels ‘cotos’ d’arròs, 1824.

El poble nevat, en la dècada del 1960: una cosa molt rara



fic’ de Madoz (1845) desdiuen substancialment dels treballs d’agrimen-
sura del 1824. L’autoritat local reduïa en les estadístiques la superfície
d’arròs, perquè aquesta estava –teòricament– limitada per lleis sanità-
ries. Així, segons Madoz, tan sols eren 900 aproximadament les fane-
cades de Sant Joanet dedicades a l’arròs, enfront de les 100 d’horta i
morerar, i les 50 d’oliveres, vinyes i garrofers; encara que aquest autor
comet greus errades descriptives i no és gens fiable.42

Pocs anys després, les xifres oficials de la contribució –més realis-
tes– eren les següents (any 1860): 1.900 fanecades d’arrossar, que pro-
duïen una renda de 555.466 rals de billó; 89 fanecades d’horta, amb
cereals, fruiters, hortalisses, fruiters i moreres (356 arbres) que rendia
27.332 rals, i 72 fanecades de secà olivar, amb 216 oliveres, que produïa
2.232 rals. En conseqüència, l’arròs no sols ocupava ja el 92% de la
terra llauradissa (un total de 2.061 fanecades), sinó que produïa també
el 96% de la riquesa agrícola del terme. L’arròs ho era tot. En canvi, al
poble veí de Manuel, l’arrossar ocupava aleshores (1862) el 56% del
terme, però produïa el 76% de la riquesa agrícola. Per a treballar el
camp, els llauradors santjoaners disposaven per aquell temps (1860) de
30 haques i rossins, una mula i cinc ases. Els rendiments obtinguts
oscil·laven entre les 13 i les 18 barcelles d’arròs per hectàrea, segons la
qualitat del sòl.43

De l’any 1884 és una nova estadística, que
situa en 1.860 les fanecades d’arròs; més 133
de blat, dacsa i hortalisses; 67 fan. d’oliveres
en secà; 22 fan. de figueres i 8 de tarongers. Els
cítrics havien començat a introduir-se al terme
veí de Manuel pel 1860, en terres de segona
classe o antics secans ara regats amb sénies. A
Sant Joanet, de moment, ocuparien una exten-
sió anecdòtica. Les figueres era per a assecar
figues: reserva de calories molt important de
cara a l’hivern. La resta del terme l’ocupaven
les eres de batre –10 fanecades–, les cases del
poble, els erms, camins, cementeri, séquies,
etc.44

Durant la dècada del 1910, l’arrossar co-
mençaria a retrocedir en favor de la citricul-
tura i uns altres conreus (taronges, cebes,
carxofes, melons...) amb bona eixida al mercat.
Tanmateix, durant els anys de la fam –la post-
guerra, 1939-1952– l’arrossar tornaria a aga-
far molt d’impuls. L’any 1963 es conreaven al
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42 MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, eds. Alfons el Magnànim, València, 1987. Reimpr. parcial i facsímil del Diccionario d’Espanya (Madrid,
1847), vol. 1, p. 338, s. v. ‘Énova (San Juan de)’.
43 AMSJ, Caixa H-18, Cartilla d’avaluació agrícola del 1860; AMM, Caixa 587, doc. 2, any 1862.
44 AMSJ, Caixa H-20, Padró de rústica del 1880.

El poble de Sant Joan d’Ènova, en una fotografia de l’any 1935



terme 2.037 fanecades d’horta, de les quals
1.732,75 (el 85% de la superfície) es dedicaven
preferentment a l’arròs i les 304,25 fan. res-
tants, a la citricultura, el carxofar, el dacsar,
cogombres, melons d’Alger, tomaques, etc.45

A partir d’aquell moment, es desplomarien els
preus pagats per l’arròs, i els llauradors l’aban-
donarien del tot: 108 fan. l’any 1964, 5 fan.
únicament l’any 1967, i cap a l’any següent.
Si en els anys setanta algú plantà alguns
camps, fou ja esporàdicament i per qüestions
de caprici.46

Quedarien cap al record moltíssimes coses: els planters que s’arre-
glaven els homes; les lligasses d’espart d’Atzeneta, que portaven en far-
dells, ben arreglades, per a lligar les garbes; els jornalers de Bèlgida,
Montavener, etc. (la Muntanya) que baixaven a plantar, organitzats en
quadrilles; els ‘burreros’ de Vallada, que venien a carregar l’arròs, a
llom de bèsties de tragí; la parva i la garbellada de l’arròs pel mes de
setembre; la sega del blat primerenc pel maig, per a poder sembrar-hi
arròs ‘de rastoll’ –camp recent segat–, pel mes de juny, encara que
aquest no refillolara tant com l’altre, l’arròs ‘primerenc’; les pales d’anar
remenant i airejant l’arròs a les cambres, per tal que no s’encourara...
(es ‘coguera’, per efecte de la humitat), etc.

La substitució d’arròs per tarongers fou immediata: l’any 1966 ja
es comptaven al nostre terme més de 500 fanecades d’horts de taronger.
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45 AMSJ, Documents de la Junta d’Aigües, 1963; GIL PALASÍ, Alberto-Jesús, San Juan de Énova, dins Diccionario Geográfico de España, Ediciones del Movimiento, Madrid, t. 15, 1961, p. 199, s. v.
‘San Juan de Énova’.
46 BELTRAN i FOS, Enric, La problemática del arroz en el País Valenciano, Conselleria de Treball de la Generalitat Valenciana, València, 1980, p. 305.

S’anomena ‘d’Ènova’, Sant Joan, perquè es troba en la subcomarca del Pla d’Ènova, o ‘de les Ènoves’, com s’anomenava en època medieval. Sant Joanet era
‘una de les Ènoves’ mores, i l’actual ‘l’Ènova’, era ‘l’Ènova dels Cristians’: l’única Ènova poblada per valencians



Hi havia molt de carxofar, dacsa, fesols, tomaqueres, etc.47 Era habitual
en aquell temps combinar tres conreus en un sol camp: primer, el to-
macar; darrere, la dacsa ‘nana’, que es collia un mes abans, per l’agost,
i, en acabant, el carxofar. El planter o estaca vella de carxofa es plantava
per l’agost i es collia per vespres de Nadal. Una majoria d’homes, al
tercer any de collir carxofes, embassaven el camp per a desinfectar-lo i
plantar-lo aquell any d’arròs. La dacsa la sembraven també dins el car-
xofar, per a protegir la mata de la calor excessiva.

Pel que fa a les tomaques, després de la sega de l’arròs, pels mesos
d’octubre i novembre, s’alçaven ‘barraques’ –a manera d’hivernacles–
per a protegir el planter. En febrer, amb ‘l’aigua nova’ (el 2 de febrer,
acabades d’escurar les séquies), es plantaven els tomacars ‘en llicera’,
protegint-los del fred de tramuntana amb una mena de paravents de
canyís. Les tomaques de Sant Joanet es feien a mitjan mes de juny; cara
al dia de Sant Joan, que és el 24. Eren tomaques de les anomenades
‘holandeses’, suficientment resistents per a poder-les exportar en vai-
xells. Les tomaques valencianes, les destinaven generalment als mercats
d’abastiments de Xàtiva i Alzira. 

Pel que fa al tarongerar, una curiositat lèxica: per a protegir els peus
dels arbres a l’hora de regar, els llauradors de la Llosa de Ranes fan
‘oronets’ al voltant de la soca; els de Carcaixent, ‘redolins’, i els de Sant
Joanet, ‘cèrcols’. La comoditat, baixa demanda d’aigua i escassa mà
d’obra al llarg de l’any que requereix la citricultura, faria avançar el
conreu dels cítrics en les dècades subsegüents, fins a les 1.913 fanecades
del 1993. La resta de la terra de conreu –unes 300 fanecades– estaven
ocupades per hortalisses i fruiters de pinyol. En la primeria del segle
XX, la xifra global s’ha reduït una miqueta per l’avanç de l’urbanisme,
les carreteres, les rotondes, etc. Però el paisatge agrícola és, si fa no fa,
el mateix que el de les últimes dècades: quasi tot tarongers.48
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47 Segons SOLER i ESTRUCH, Eduard, Notícia de Pepe Estruch, un pintor de la Ribera, Mecanoscrit inèdit de la Bi-
blioteca Valenciana, Mss. 640, 95 pàgines, Carcaixent, 1966, p. 5.
48 Els qui encara tenen taules d’hortalissa per a casa, són quasi tot gent major: Vicente Lancero, Rafael Serrano ‘el Cor-
dovés’, Rafael i Juan Calatayud ‘els Bessons’, Paco Prats ‘Casa Bona’, Vicente Micó, Pepe Perales i Rogelio Pavía.

Segell de la Parròquia de ‘Sant Joan d’Ènova’. I no mai ‘Sant
Joanet’ (segle XIX)

Segell de l’Ajuntament de ‘Sant Joan d’Ènova’. I no mai
‘Sant Joanet’ (any 1837)



1.2. EL POBLE: NOM, ORÍGENS i
EVOLUCIÓ HISTÒRICA

La troballa arqueològica d’una necròpoli
musulmana al costat del poble, excavada par-
cialment l’any 2004, i els drets de reg heretats
d’un sistema de reg andalusí –com és la Co-
muna d’Ènova– delaten els orígens àrabs del
poble de Sant Joanet. Tanmateix, i a diferència
de molts pobles valencians d’origen islàmic,
que conserven el topònim àrab (Alzira, Alge-
mesí, Beneixida, Alcàntera, etc.), el nostre és
un topònim ‘nou’, valencià, evidentment cris-
tià. Com s’explica, això? Doncs, perquè des-
prés de la conquesta feudal del territori, algun
cavaller propietari de l’alqueria, i de les seues
cases i terres, decidí refundar-la, reconstruir-la
del tot, llevar-li la denominació àrab –que s’ha
perdut en l’oblit– i posar-li un nom cristià, d’a-
cord amb les creences del propietari.

El parcel·lari de cases actual, hereu d’a-
quell planejament medieval, no té res a veure
amb l’urbanisme islàmic, sinó amb l’urba-
nisme feudal planificat. El nom, tampoc no té
res a veure amb el passat islàmic del poble,
sinó amb el passat medieval cristià. I ni tan sols
la torre, el monument més antic de la localitat,
té res a veure amb els ‘moros’. Es tracta –com
explicarem on corresponga– d’una torre gò-
tica, obra de l’any 1306, que fou manada a fer
pel senyor del poble, en Pere Sanç, el cavaller
més poderós de Xàtiva.

Els Sanç de la Llosa –senyors de la Llosa de Ranes durant algunes
dècades– eren devots de Sant Joan Baptista. De fet, a la mateixa Llosa
fundaren una ermita, ja desapareguda, que s’anomenava ‘Sant Joan de
Betrillent’, baix del puig de Santa Anna, vora el barranquet de Sant
Joan.49 També consta de diferents ‘Joan Sanç’ en la genealogia familiar,
que confirmen la devoció dels Sanç de Xàtiva pel Baptista. Això fa que
ens preguntem si no seria el tal Sanç, el promotor de la caríssima torre
de pedra, el qui manaria reconstruir tota l’alqueria com un ‘lloc’ o poble
nou, redenominar-la ‘Sant Joan’ i, potser també, poblar-la de llauradors
cristians. Com que no hi ha documents que ho confirmen, no ho
podem afirmar amb rotunditat. Sols tenim la data de la torre: el 1306.

El primer document històric on apareix nomenat lo lloch de Sent
Johan és un llistat fiscal del 1373, on figuren totes les alqueries del Pla
d’Ènova, habitades per entre 3 i 17 cases de moros, i els pobles cristians
de Castelló i l’Ènova.50 Solament dues alqueries de musulmans superen
les 20 cases, i són Roseta (terme actual de Manuel), amb 25 cases, i Sant
Joan, amb 28 cases. La particularitat del nostre poble és que no se l’e-
quipara en categoria amb els altres nuclis de moros, que són simples
‘alqueries’, sinó amb els nuclis cristians de Castelló i l’Ènova, que també
eren qualificats de ‘llocs’.

Una alqueria era una entitat de població menor; una ‘vila’ era una
població gran i amb terme propi, i un ‘lloc’ era un terme mig, allò que
diríem ‘un poble’. I com el vocable ‘lloc’, en el segle XIV i en terme de
Xàtiva, sols s’aplicava als localitats de cristians (l’Olleria, Benigànim,
l’Ènova dels Cristians, Castelló de Xàtiva, Canals i l’Alcúdia de Cres-
pins), pensem que la voluntat del refundador de Sant Joan fou la de
crear un ‘lloc’ de colons cristians; com la del fundador de la Pobla, que
data del 1317. Tanmateix, la crisi de mitjan segle XIV –fam, guerres,
pesta bubònica– despoblaria el lloc i obligaria a repoblar-lo amb mu-
sulmans d’alqueries pròximes, per falta de mà d’obra. D’ací, l’aparent
contradicció de trobar-nos el 1373 un ‘lloc’ de nom cristià –Sant Joan–
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49 Vegeu SOLER, Abel – JORDÀ, Rafa, La Llosa de Ranes. Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de la Llosa de Ranes, 2003; SOLER, Abel, La romeria de Santa Anna, a la Llosa de Ranes,
Ajuntament de la Llosa de Ranes, 2009.
50 ARV, Mestre Racional, 10.866, morabatí de Xàtiva del 1373.



però habitat per musulmans i amb una ‘mesquita de Sant Joan’.
En el morabatí del 1415 es fa referència a Sent Johan d’Arnau Ferrer,

el nom del propietari.51 Però a partir del segle XVI, per a diferenciar el
nostre Sant Joan de Sant Joan d’Alacant o d’uns altres pobles homò-
nims, s’afegirà preferentment l’apel·latiu ‘d’Ènova’ o ‘de l’Ènova’, pel
fet de trobar-se situat el poble al Pla d’Ènova –entorn geogràfic– i al
Quarter de l’Ènova: demarcació administrativa del reialenc i terme
particular de la ciutat de Xàtiva.

En els segles XVIII-XIX, en què era llengua oficial el castellà, els
escrivents vacil·laven entre posar San Juan de Énova o San Juan de la Énova,
tal com ho trobem en les diferents visites pastorals arxivades en l’Arxiu
Parroquial (anys 1758, 1781, 1783, 1808, 1818). Això és perquè es feia
referència a dues coses diferents: ‘Ènova’ és la Yânubah dels àrabs, el
nom de tot el pla regat per la Séquia Comuna, i les alqueries que conté
–inclosa la de Sant Joanet– que s’anomenaven en època medieval i mo-
derna ‘les Ènoves’. Es podia parlar, així, de l’Ènova de Sant Joanet, l’È-
nova d’en Manuel (senyoria de Manuel Sanç), l’Ènova de l’Abat
(senyoria de l’Abat de la Valldigna) o l’Ènova dels Cristians (actual poble
de l’Ènova). Amb el pas dels segles, es quedarien els noms de Manuel,
l’Abat i Sant Joanet –a seques–, i es reservaria solament per a l’Ènova
dels Cristians el nom de tot el pla i de tota la comuna.

D’ací deriva el fet que es produïren en el segle XVIII les vacil·la-
cions ja comentades: Serà Sant Joan ‘d’Ènova’, en referència a tot el
pla? O serà ‘de l’Ènova’, en referència a que Sant Joan formava part
del Quarter del poble de l’Ènova? La versió en valencià antic i ben dit
era la de ‘Sant Joan d’Ènova’ (igual que diem Camp de Túria, Ribera
de Xúquer, Muro d’Alcoi, Vall d’Albaida, Séquia d’Ènova o serra de
Benicadell; i no mai Camp del Túria, Ribera del Xúquer, Muro de l’Al-
coi, Vall de l’Albaida, Séquia de l’Ènova o serra del Benicadell). Però com
el veïnat coneixia el poble d’allà la serra com ‘l’Ènova’, creia que el
nom de Sant Joanet ‘havia de ser’ –lògicament– ‘de l’Ènova’. I així, lle-

gim San Quan de Lénova, en una noteta de l’Ar-
xiu Municipal, de l’any 1823, enviada ací per
l’alcalde del poble veí de Senyera, Joaquim
Martínez. S’hi reflecteix, lògicament, la pro-
núncia que feien del fonema espanyol [j] els
habitants de zona, que eren i són valenciano-
parlants.52

A mitjan segle XIX, el municipi adoptaria
la forma castellana més senzilla, San Juan de
Énova, per raons de concisió i comoditat; versió
que s’ha mantingut pràcticament invariable
fins als nostres dies. En la transició a la demo-
cràcia –dècada del 1970– la recuperació del
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51 ARV, Mestre Racional, 10.870.
52 AMSJ, Actes de ple del 1823, nota solta.

El nucli antic de Sant Joanet, presidit per dues torres
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La torre gòtica del Castell (segle XIV) és el símbol més representatiu del poble de Sant Joanet



valencià en els àmbits públics, tornà posar en escena les dues versions
antigues: o Sant Joan d’Ènova o Sant Joan de l’Ènova.53 La segona
opció comporta posar en relació de dependència el nostre poble amb
el municipi veí de l’Ènova, cosa que no té cap sentit històric. La primera
opció, que és correcta del tot en valencià, Sant Joan d’Ènova, és la re-
comanable, ja que fa referència al Pla d’Ènova i a la Comuna d’Ènova,
és a dir, a la xicoteta comarca història –la Ianua dels romans i la Yânubah
dels musulmans– on es localitza el nucli de Sant Joan.

Altra cosa és que, entre el veïnat de la comarca, i segurament des
de fa tres o quatre segles, hi haja costum de referir-se a ‘Sant Joanet’,
per ser el poble menut i discret; com si posar-li ‘Sant Joan’ en el segle
XIV haguera sigut una cosa molt pretensiosa i grandiloqüent, excessiva
del tot. Bé està que hi haja un Sant Joanot d’Alacant, ben gran i poblat,
amb una platja moderna i bonica. Però ací dins enmig de quatre séquies
i caminals, no pot haver un ‘Sant Joan’, com si fóra una capital o una

pobladíssima vila. Ací solament hi ha lloc per
a un ‘Sant Joanet’, un Sant Joan d’anar per
casa, on tothom es coneix.54

Pel que fa al gentilici dels habitants de
Sant Joan, els diccionaris recomanen dir-ne
‘santjoaners’. Tanmateix, en les viles dels vol-
tants, sol parlar-se de ‘patos’ (ànecs) per als ha-
bitants de Sant Joan, pel fet que durant bona
part del segle XX es criaven al terme i al poble
centenars i centenars d’ànecs. El cens ramader
de l’any 1960 situa la població local d’ànedes
en un miler, és a dir, que els santjoaners toca-
ven a 2 patos per habitant.55 Encara que durant
la postguerra –dècada del 1940– diu que n’hi
arribaren fins a 3.000 o 4.000. Així les coses,
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El campanar sobreïx discretament per damunt les teulades

53 D’aquest dilema, ja parlava Enric Soler, en SOLER i ESTRUCH, Eduard, Notícia de Pepe Estruch, un pintor de la Ribera, Mecanoscrit inèdit de la Biblioteca Valenciana, Mss. 640, 95 pàgines, Carcaixent,
1966, quan deia (p. 4): Sant Joan d’Ènova, de ‘l’Ènova’ i fins de ‘la Ènova’, al dir dels erudits i altra gent del mateix trellat. Per a nosaltres serà sempre ‘Sant Joanet’, i prou.
54 És el mateix que li passa a Castelló de la Conquesta, a la comarca de la Safor. Era aquella una camisa que li quedava massa gran, per a quatre cases i dos carrerons que són, i els pobles de la contornada
l’anomenen carinyosament ‘Castellonet’; encara que siga per a diferenciar-lo de Castelló de Rugat, que es troba prop.
55 GIL PALASÍ, Alberto-Jesús, San Juan de Énova, dins Diccionario Geográfico de España, Ediciones del Movimiento, Madrid, t. 15, 1961, p. 199, s. v. ‘San Juan de Énova’.



diu la dita popular que: En Manuel són abellotes;
/ en Rafelguarap, drapers; / en Sant Joanet tot són
patos, / i els d’Alberic són raters.56

Els ànecs de Sant Joanet recorrien tot el
terme, quan era terra d’arròs i carxofes. Es
menjaven els insectes de l’arrossar, abans que
espigara l’arròs, i netejaven el carxofar de ca-
ragols avellanencs i caragolets de pato. Sempre
anaven amb el pap ple de caragols: amb closca
i tot cap a dins. Per a saber de quina casa era
cada au, se les solia marcar amb un fil cosit en
la pell del cap, a manera floquet, o amb tallets
practicats a la palma d’una pota. Encara que
els senyals sols eren útils per a separar-ne
algun, en cas que es perdera o s’equivocara de
casa, en tornar de la ‘dula’. Per norma general,
ells mateixos, quan acabaven la jornada de lli-
bertat, pasturant caragols pel terme i botant
pels carxofars, se’n tornaven tots cap al poble
i cada grup buscava la porta de la casa d’on
havia eixit. Eren uns animals de costums,
aquells patos, i s’orientaven molt bé cap al jaç
corresponent.

Els ànecs feien nit als corrals, o dins de les
mateixes cases, el qui no tinguera corral. A
més, quan tornava la dula dels ànecs i els amos
estaven a la fresca, en estiu, a la porta de casa,
els animals s’esperaven a l’ordre de l’ama o de
l’amo: “Ala! Tots a dormir!” I se n’entraven a
ajocar-se i fer nona. Quan es feien adults i tre-
ien la ploma, venia al poble la tia Mollara, de
Tavernes de la Valldigna, i se’ls emportava per
a vendre’ls pels mercats. Això sí, en totes les

cases es reservaven 4 o 5 exemplars adults, per a pondre, i renovar així
la llocada. Criaven també ‘polides’ ben grosses, per a covar els ous de
les pates i que resultara prometedora la generació següent.

Una femella de polit podia covar fins a 30 ous d’ànec en una sola
llocada; mentre que a una ànega sols li’n cabien 10. A més, la polida
que es quedava lloca ja no es ‘desllocava’: eren bones incubadores d’ous.
Calia, és clar, anar empapussant-les seguit seguit, i hi havia dona, fins
i tot, que les alimentava eventualment amb pebre negre i vi, per tal
d’augmentar la calentor de la covada. I és que es passaven quatre o cinc
mesos covant els ous les polides. Acabats de nàixer s’afillaven els pollets,
aquestes, com si foren d’elles.

Tota aquesta cultura dels ànecs –que també es visqué al poble veí
de Senyera– feia dir als santjoaners d’abans que si Castelló era un poble
gran, Sant Joanet era una capital: la capital dels patos! Un interessant
article d’E. Balaguer, basat en testimonis orals d’aquell temps, ens n’a-
porta algun altre detall, que no podem estar-nos de reproduir, per a cu-
riositat del lector:

[Els ànecs] únicament eren acompanyats al camp per la seua ama o pel fill de
l’ama durant les primeres setmanes de vida, on se’ls transportava ficats en un caixó.

No obstant el que s’ha narrat, el vertader espectacle es produïa en vesprejar. Els
ànecs tornaven al poble per la mateixa senda que els havia conduït al camp i, en aple-
gar a les primeres cases, començaven a distribuir-se, com si de robots teledirigits es
tractara. Cadascú anava a la seua respectiva casa, on l’ama els preparava el millor
complement alimentari: una bona safa de pinso, o bé, corfes de meló d’Alger, que els
seus amos degustaven per a sopar. Els ànecs es posaven a les voreres, per aquells anys
de pedregar, per tractar-se del lloc més fresc. Les safes de pinso es col·locaven fent rogle,
per a facilitat l’accés de l’animal, que romania allí fins que els amos decidien gitar-
se, moment en què els ànecs es retiraven al corral.

Cada grup d’ànecs era marcat de xicotet per l’ama per a millor distinció. Els se-
nyals eren múltiples i variats: una mossa en la pota, un forat en la mateixa, dos talls,
un ‘pirri’, etc. Quan en fer-se de nit aplegaven a casa i eren recomptats, apareixien
freqüentment ànecs despistats que s’havien equivocat de casa, amb què el servei de
missatgeria es posava a funcionar lliurant i rebent ànecs d’unes i unes altres veïnes.
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Com deia anteriorment, els homes adults no participaven en la criança. Era tre-
ball de les dones, que, amb llur habitual perícia i sentit de l’economia, proporcionaven
un sobresou a la malparada hisenda domèstica. Únicament hi col·laboraven els xi-
quets, que per aquells anys portaven pantaló curt fins als 13 o 14 anys, i ho feien
buscant entre els arrossars els ànecs perduts que no havien tornat a casa.

El terme municipal es distribuïa en zones, i cada jove tenia una sort de territori
acotat; de tal forma i manera que, quan es perdia un animal, li era encomanada la
recerca a l’encarregat d’aquella zona. L’enginyós, com simple, mètode de recerca con-
sistia a emetre un so (‘pat, pat’), paregut al de l’animal, esperant la resposta, per a
una localització intuïtiva. L’objectiu no sempre s’aconseguia, amb la consegüent ir-
ritació de l’amo. Les cames dels ‘cercadors d’ànecs’, plenes de talls, es guarien amb
un ungüent anomenat ‘glicerina’, que en aplicar-se sobre arrapades i ferides, produïa
una forta coentor i no pocs crits.57

Aclarit tot això sobre el nom i el renom de Sant Joanet, cal advertir
que els orígens del poble ens remunten als segles XI-XII, en època mu-
sulmana, quan l’àrea d’influència de la populosa medina de Xàtiva s’a-
nava omplint d’alqueries i d’hortes. La vinculació entre regadiu,
agricultura intensiva i poblament islàmic és evident i claríssima al Pla
d’Ènova. La distribució de l’aigua d’Albaida pertot arreu dels camps,
per mitjà de la Séquia Comuna, la del Terç i els diferents braçals, afa-
vorí la localització de poblats d’agricultors, com era el nostre.

Els soterraments estudiats pels arqueòlegs Víctor Algarra i Amparo
Valcárcel al costat del poble, eixint pel carrer de Sant Antoni al camí
de Tordera, indiquen que el nostre poble fou una alqueria islàmica.
També aparegueren anys arrere uns soterraments semblants –segons
la tradició oral– al carrer de Sant Josep, davant de l’antiga abadia. La
forma que tindria aquella alqueria islàmica, solament la podríem co-
néixer, i seria molt parcialment, si s’excavara el subsòl dels voltants de
l’església actual. Les places i carrers que veiem ara no són ‘cosa de
moros’. Són el producte d’haver arrasat totalment el parcel·lari islàmic,

per a reconstruir de nou en poble amb un as-
pecte ‘occidental’ i amb un nom –Sant Joan–
cristià.58

Sí que sabem que els moros disposaven
d’una séquia, el braçal del Poble, que els acos-
tava l’aigua de beure, abeurar, regar, llavar i
practicar les ablucions rituals. Allà pel 1373, el
‘lloc’ o poble de Sant Joan –malgrat la deno-
minació cristiana– estava configurat per 28
cases de vassalls musulmans,59 annexes a un
‘Castell’ o casa de la senyoria, que presidia ja
la torre (any 1306).

El Castell es localitzaria tancant un únic
poble-carrer (l’actual pl. del Progrés i c/ del
Pintor Estruch), espai suficient per a contenir
les 28 cases del segle XIV: parcel·les cadastrals
‘gòtiques’, estretes i llargues, planificades al-
hora. Antigament tot aquest conjunt s’anome-
nava el carrer de l’Església. Com que una part
era més estreta que l’altra, per a facilitar el tan-
cament i en cas de perill, a la plaça se l’ano-
menaria –i se l’anomena encara– ‘el Carrer
Ample’, mentre que el carreró del Pintor era
‘el Carrer Estret’. Al cap d’aquest últim carrer
hi hauria l’únic portal de tancament, defés per
la torre. En època medieval no existirien, en
bona lògica, els carrerons que ixen de la plaça
del Progrés. La mateixa estructura, de plaça
tancada per un sol portal la trobem en el nucli
primigeni de Manuel, que és l’actual placeta
de Sant Gil (datada en el segle XV).60
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57 BALAGUER PALLÁS, Eduardo, La capital dels ‘patos’, dins Sant Joanet en fira i festes, 1997, s. p.
58 Encara que, segons els arqueòlegs, el parcel·lari urbà del nucli antic, el dels camps de conreu i el de les fosses d’inhumació de la necròpoli s’ajusten a una mateixa orientació ‘fossilitzada’ al llarg dels
segles. Potser la iniciativa de reconstruir el poble fóra de cristians, però els executors –obrers de vila musulmans– optaren per orientar cases i carrers, de manera ritual, prenent per referència la sagrada
direcció de l’Alquibla.
59 ARV, Mestre Racional, 10.866, morabatí de Xàtiva del 1373.
60 Vegeu SOLER, Abel, Manuel. Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Manuel, 2009.



En el cas del ‘lloc’ tancat de Sant Joanet,
les dimensions testimonien l’antiguitat del seu
plantejament: El Carrer Ample fa 7,80 m
d’ample x 55,73 m de llargada, que equivalen
exactament a 14 i a 100 colzes moriscos de
55,727 cm (dits ‘colzes d’aigua’ pels regants xa-
tivins del segle passat). El Carrer Estret o de
l’Església fa 7 colzes exactes d’amplada (3,90
m) i 56 de llarg, des del cantó del temple fins
al primer cantó de la torre, on probablement
es trobara la porta forana del ‘lloc’ o poble for-
talesa de Sant Joan. La majoria de cases s’a-
justaven a solars rectangulars de 12 x 36 colzes
(6,7 de frontera x 20 m de fons), que han que-
dat fossilitzats en la planta de distintes cases del
Carrer Ample.

El colze que parlem és la referència mè-
trica usada pels musulmans de la regió de Xà-
tiva fins a l’expulsió del 1609. Es correspon
amb un mòdul difós per al-Àndalus en el segle
X: és el colze oficial del Califat Omeia, marcat
com a patró de mesura en una de les columnes
de la mesquita de Còrdova pel califa al-
Hàkam II.61 Els patrons mètrics, i segurament
també els obrers, eren moros. Però el disseny i
la concepció tècnica de com havia de ser poble
és de naturalesa feudal: el ‘lloc’ havia de ser
una pobla de cases occidentals, geomètriques,
a l’europea, a la cristiana, a la valenciana... La
planificació fou cosa del senyor.

L’aigua era molt important per als moros:

el braçal del Poble passava per darrere d’aquestes cases, les de l’actual
plaça del Progrés, per a donar servei al veïnat. D’altra banda, el solar
de l’actual església segurament es correspon amb el lloc que ocuparia
la mesquita medieval, beneïda el 1525 i reemplaçada per l’actual edifici
en el segle XVII. Els musulmans, per a les ablucions i uns altres usos,
preferien l’aigua corrent –que no mata la gent– i tenien reservada ‘una
fila llavanera’ de la Séquia Comuna. Encara que tallaren tota l’aigua,
en la ‘tanda jussana’ per a regar l’Ènova o Rafelguaraf, a Sant Joanet
se’n baixava per dret una fila prima, per a poder arbitrar-se els veïns.
Així que no creiem que hi haguera aleshores cap pou públic com els
que hi hauria després.

Les dimensions de l’antic Castell o casa de la Senyoria resulten cu-
rioses de saber: ja no es responen a patrons de mesura moruns, sinó va-
lencians, enregistrats en els Furs. El palau és un rectangle de grossa
tàpia d’encaixonat de terra, dividit ara en diferents cases, i reforçat en
un cantó per la torre de carreus de pedra blanca. El parcel·lari cadastral
de la que fou casa dels Sanç, dels Montpalau i dels Bellvís, ens permet
recuperar les mides originals del solar que ocupava la casa noble (24 x
28 vares valencianes = 21,89 x 25,54 m; 559 m2). Al bell mig hi havia
un ampli pati d’armes o desllunat rectangular (14 x 16 vares = 12,77 x
14,59 m), que encara podem reconstruir a través del cadastre i que ac-
tuaria de redistribuïdor de les diferents cambres, pallisses i dependèn-
cies. Aquest pati ocupava exactament la terça part de la superfície del
solar.

En el primer quart del segle XV, el poble prosperà molt: de les 27
famílies del 1415, al màxim medieval de 37 vassalls, documentat per a
l’any 1421.62 Potser date d’aquesta època la replaça o racó del costat
del Castell. És probable que fóra un xicotet recinte tancat de 6 o 7 cases,
obert segles després per a donar lloc a una ampla i ‘estranya’ Plaça
Major en forma d’‘L’.

La bonança del 1420 deixaria pas a les epidèmies de pesta bubò-
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61 Vid. VALLVÉ BERMEJO, Joaquín, Notas de metrología hispano-árabe. El codo en la España musulmana, dins Al-Ándalus, 41, Madrid-Granada, 1976, ps. 339-354.
62 ARV, Mestre Racional, 10.870; GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Hábitat rural mudéjar y penetración del capital urbano en la huerta de Xàtiva a finales de la Edad Media, dins VI Simposio Internacional
de Mudejarismo, Terol, 1993, ps. 789-802 (p. 800).



nica i unes crisis agrícoles que farien estralls. La xifra de colons es re-
duiria a poc a poc al llarg de la centúria: 23 cases habitades, ‘focs’ o fa-
mílies de vassalls el 1427,63 17 cases tan sols el 1437,64 23 llars el 1451,65

20 pel 1463-1469 i 11 el 1481,66 20 llars pel 1488-1496,67 però 6 llau-
radors tan sols el 1499, després d’una última onada pestífera.68 Com
les condicions de vida eren tan dures i se’ls exigia tant, als vassalls, els
successius senyors havien de preocupar-se constantment per trobar mà
d’obra i evitar l’emigració de colons agrícoles. L’any 1510, en plena
fase de represa agrícola, habitaven Sant Joanet 20 famílies de moros i
un guardià cristià, castellà, anomenat Alfonso.69

Superada la crisi de la Guerra de la Germania (1521-1522), en què
bona part dels moros santjoaners pegaren a fugir, el poble recuperà
aviat l’estabilitat, amb 24 o 25 famílies pel 1527,70 reduïdes a 19 l’any
1535.71 Al llarg del segle XVI l’expansió demogràfica de la comunitat
morisca seria molt inferior a la d’uns altres pobles més sans. El palu-
disme, transmés pels mosquits dels arrossars, afectaven la salut dels po-
bladors. No obstant això, quan es decretà l’expulsió dels moriscos, l’any
1609, Sant Joan comptava amb 33 famílies.72

La repoblació seria difícil: l’any 1617 encara estava despoblat el
lloc.73 Però en els anys subsegüents (1620-1621) ja tenim constància –a
través de l’Arxiu Parroquial de Manuel– de la presència de nous habi-
tants, cristians vells, és a dir, valencians. El 1622 vivien al poble 20 fa-
mílies de colons o nous ‘pobladors’, i 46 persones adultes de les
considerades ‘de comunió’, segons la visita pastoral d’aquell any.74 La
tendència del segle seria a l’estancament, amb 19 cases habitades el
1646, 20 l’any 166375 i 23 el 1692.76

Passada la Guerra de Successió, les coses continuaven igual, amb

20 cases el 1712 i 24 l’any 1730: les imprescin-
dibles –segons la senyoria– per a mantenir pro-
curat el terme. A partir d’aquest moment, i en
consonància amb la resta del país, el poble co-
mençaria a créixer. La relativa pau, l’escassesa
d’epidèmies i males collites, la bonança climà-
tica i el desenvolupament d’un actiu mercat de
l’arròs i la seda, portarien Sant Joanet a assolir
les 33 cases, 160 persones ‘de confessió’ i 130
‘de comunió’, segons el visitador pastoral del
1758.77 Les noves cases donarien forma a la
Plaça Major, en la qual el veïnat excavaria un
pou per al servei públic, de 20 o 22 metres de
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63 ARV, Mestre Racional, 10.871.
64 ARV, Mestre Racional, 10.873.
65 ARV, Mestre Racional, 10.874.
66 ARV, Mestre Racional, 10.786.
67 VALLDECABRES RODRIGO, Rafael (ed.), El cens de 1510. Relació de focs valencians orde-
nada per les Corts de Montsó, Universitat de València, 2002, p. 556.
68 ARV, Mestre Racional, 10.880.
69 VALLDECABRES, R., El cens de 1510..., p. 537.
70 SALVÁ y BALLESTER, Adolfo, Los moriscos valencianos en 1527 y 1528, dins Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, XVI, Castelló de la Plana, 1935, ps. 363-376 (p. 376).
71 ARV, Mestre Racional, 10.888.

72 BERNAT, Joan-Serafí – BADENES, Miquel-Àngel, Crecimiento de la población valenciana.
Análisis y presentación de los censos demográficos (1609-1857), IVEI-Diputació Provincial, Va-
lència, 1994.
73 CORTÉS, Josepa i al., Les alqueries de la Ribera: assaig d’identificació i localització, dins Eco-
nomia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera, Institució Alfons el Magnànim,
València, 1981, ps. 209-262.
74 CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros (ed.), Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, Con-
selleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia, 1989, vol. 2, p. 859.
75 CORTÉS, J. i al., Les alqueries de la Ribera..., p. 260.
76 BERNAT, J.-S. – BADENES, M.-À., Crecimiento de la población..., 1994.
77 APSJ, Visita pastoral de l’any 1758.

Visita pastoral del 1758 (Arxiu Parroquial de Sant Joan
d’Ènova)



fondària i planta circular, reblit a mitjan segle passat. Hi col·locaren al
damunt una reixa de forja coronada per una creu, tal com s’observa
en una vella fotografia, del 1919.

La segregació parroquial (1747) havia portat als feligresos a obrar
una abadia per al nou ‘vicari perpetu’. Davant d’ella excavaren un
segon pou, al racó del c/ de Sant Josep, destinat no sols al servei del
capellà, sinó també al dels veïns d’una nova via urbana, en construcció
a mitjan segle XVIII: l’anomenat carrer del Pou (ara, c/ de Sant Josep).
Acabat de fer aquest, cap al 1770, el poble passaria aleshores de les 33
a les 45 cases aproximadament.

Sant Joan era ja molt paregut al d’ara, si bé no existia encara el
carrer de Sant Antoni, ni el Carreret o futur ‘Carrer Nou’ (c/ de la Ri-
bera Alta). Els llinatges d’aquells santjoaners dels segles XVII i XVIII
no es corresponien molt exactament amb els que predominen ara,
degut a l’escàs arrelament dels vassalls: gent pobra, desarrelada, que
igual tenia treballar una terra per al marqués de Bèlgida, senyor de Sant
Joan, que per al marqués de Benimeixix, senyor de Senyera, o per a
qualsevol terratinent de Xàtiva. Així que anaven i venien, i els cognoms
del personal anaven canviat al llarg de les dècades.

La inestabilitat i la dinàmica migratòria d’aquell temps expliquen
la gran diversitat genealògica d’un poble de 30 famílies que comptava
l’any 1757 amb 20 llinatges diferents, a saber: Vega, Bogart, Burgués,
Pizarro, Garcia, Cucó, Damià, Genís, Morata, Pèrez, Pla, Martínez,
Argent, Juan, Úbeda, Beltran, Balaguer, Àlvarez, Doménech i Bar-
berà.78 La mort per causa del paludisme també determinaria l’aparició
de molts d’aquests llinatges. En el Cens d’Aranda (1768), consta que,
dels 152 habitants del poble, solament 5 dones i 3 homes superaven els
50 anys d’edat: eren els únics ‘vells’ del poble. Els ancians que se suposa
que deuria haver –com n’hi havia, d’octogenaris, en pobles de secà–
havien perit ja feia molts anys per causa de les febres terçanes. L’espe-
rança de vida dels santjoaners del segle XVIII –habitants d’enmig d’un
estany ple de mosquits– era, en efecte, de les més curtes de tot el País
Valencià. Els menors de 25 anys representaven aleshores el 49% de la
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78 APSJ, Quinque Libri núm. 1 (1747-1804), Llibre dels confirmats, fs. 291-295.

Detall del primer llibre sagramental de l’Arxiu Parroquial,
que data del 1747

Trasllat de les restes humanes de l’antic fossar de darrere
l’església, a l’actual cementeri



població.79 Tot eren xiquets i adolescents, incorporats des dels 8 anys
les faenes del camp.

El Cens de Floridablanca (1787) deixa la xifra en 127 habitants; la
qual cosa desdiu amb les 43 famílies que documenta el botànic Cava-
nilles (1792) i les 44 que consten en una estadística del ‘Diario de Valencia’
(1793). Això ens dóna un índex de 3 persones per cada família, xifra
que resulta relativament baixa, si tenim en compte que abans era de 5
per cada llar. La tendència, en qualsevol cas, era a l’estancament, en
un medi hostil i malsà: 37 cases, 43 famílies, 116 persones ‘de confessió’
(uns 160 habitants), segons una document parroquial del 1808.80 Un
document municipal del 1824 diu que n’eren ja 182.81 L’any 1842 els
censos situen en 37 les famílies, sumant entre totes fins a 200 habitants,82

que ja serien 260 hb l’any 1857 i 267 hb segons el padró del 1866.83

La vinguda de gent forastera obligava a compartir la mateixa casa
distintes famílies, i els llinatges ja s’assemblen més als d’ara. Són els co-
gnoms dels nostres avantpassats. Els del 1850 eren: Brotons, Juan,
Lucas, Gil, Mongort, Rodenes, Bou, Tomàs, Ribes, Franco, Guerrero,
Calatayud, Miñana, Aznar, Moscardó, Garcia, Navarro, Codina, Car-
bonell, Tormo, Lluch, Adelantado, Estarelles, Torres, Palasí, Estruch,
Perales, Jàfer, Vege, Mateu, Marco, Pèrez, Pla, Nicolau, Ordiñaga, Ma-
seres, Vidal, Àvarez, Ortiz, Pardo, Ramírez i Sabater. Eren fills de gent
que havia vingut de Xàtiva, la Costera, Castelló, alguns castellans (jor-
nalers atrets per la riquesa agrícola) i la Vall d’Albaida (‘muntanyesos’
arrelats; dels que venien a treballar en l’arròs).84

Els llinatges Moscardó (Benigànim), Rodenes (l’Olleria), Juan
(Montaverner), Guerrero (el Palomar), Tormo, Navarro, Lluch, Cala-

tayud, Pla (Albaida, Atzeneta), Jàfer (la Pobla
del Duc, el Ràfol de Salem), s’expliquen per la
permanència eventual, durant setmanes, de
plantadors i segadors d’arròs procedents d’allà
les Muntanyes: la Vall d’Albaida, fonamental-
ment. Repartits aquests hostes laborals per les
cases del poble, i sent joves i fadrins molts
d’ells, de vegades es posaven a festejar amb al-
guna fadrina d’ací i se’n venien a viure. Era
Sant Joanet, doncs, un municipi d’acolliment
constant d’immigrants; una localitat exogà-
mica i oberta, un poble de ‘sang nova’.

Segons la contribució del 1860, hi havia
45 cases habitades (les mateixes que a mitjan
segle XVIII) i 2 edificis d’ús industrial.85

Aquest parc immobiliari, però, ja no resultava
suficient per a donar cabuda còmoda a les 62
famílies i 267 ànimes que enregistra del padró
del 1866.86 Així que, en les dècades del 1850-
1860 havien anat obrant-se les primeres cases
dels carrers del Carreret o ‘Carrer Nou’ (c/ de
la Ribera Alta) i del carrer de Sant Antoni.
Heus ací la distribució d’habitants i habitatges
segons carrers:
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79 ARDIT, Manuel – BADENES, Miquel-Àngel – BERNAT, Joan-Serafí, El País Valencià en el cens d’Aranda (1768), Universitat Jaume I – Universitat de València, València, 2001, p. 240.
80 APSJ, Visita pastoral del 1808.
81 AMSJ, Actes de ple del 1824.
82 MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, eds. Alfons el Magnànim, València, 1987. Reimpr. parcial i facsímil del Diccionario d’Espanya (Madrid,
1847), vol. 1, p. 338, s. v. ‘Énova (Sant Juan de)’.
83 AMSJ, Padró d’habitants del 1866.
84 APSJ, Llibre dels confirmats, any 1850.
85 AMSJ, Caixa H-19, Amillaramiento del 1860.
86 AMSJ, Padró d’habitants del 1866.



També en la dècada del 1860 el vell palau
senyorial, en desús des del 1837 per la dissolu-
ció de les senyories territorials, seria venut pels
marquesos de Bèlgida a un particular, que el
dividiria en diferents habitatges.87 La natalitat
continuava era més elevada encara que la del
segle XVIII, però la situació sanitària i l’espe-
rança de vida no havien variat molt. Els ma-
jors de 60 anys eren tan sols 5 homes i 6 dones
l’any 1875, per a una població de 283 ànimes;
mentre que els menors de 18 anys pujaven a
113 (el 40%!).88
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87 SOLER i ESTRUCH, Eduard, Notícia de Pepe Estruch, un pintor de la Ribera, Mecanoscrit inèdit de la Biblioteca Valenciana, Mss. 640, 95 pàgines, Carcaixent, 1966, p. 16.
88 GIMÈNEZ i CHORNET, Vicent, Població al partit judicial d’Alberic el 1875, dins Al-Gezira, 9, Alzira, 1996, ps. 335-350.

Habitants de Sant Joanet, distribuïts per vies públi-
ques (1866)

Carrer / plaça habitatges persones
la Plaça Major 13 59
el carrer de l’Església (inclou pl. del Progrés) 14 72
el carrer del Pou (actual c/ de Sant Josep) 13 64
el carrer de Sant Antoni 5 29
el Carrer Nou (actual c/ de la Ribera Alta) 8 35
El Molí de l’Algeps 1 5
Cases de camp 1 3
TOTAL 55 267

Projecte de construcció d’una casa consistorial, escola
pública i casa del mestre, 1894 (Arxiu Municipal de Sant
Joan d’Ènova)

Projecte de distribució de l’aigua potable, 1964 (Arxiu Municipal de
Sant Joan d’Ènova)
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Vista aèria del poble, en la dècada del 1980



Segons el padró de riquesa urbana del
1880, comptava Sant Joanet amb 57 cases, 47
d’elles de dos pisos i 10 d’una sola altura. Els
solars oscil·laven entre els 25 i els 100 m2. A
banda d’aquestes, estaven el Molí de l’Algeps,
el forn, l’abadia i l’església. La casa abadia,
obra de mitjan segle XVIII, era una de les mes
grans (116 m2) i es localitzava al carrer del Pou
(c/ de Sant Josep), dit així perquè davant ma-
teix de l’abadia hi havia un pou (i encara ha
aflorat, arran d’obres públiques recents, reblit
i tapat per davall del paviment).89 A cert cape-
llà d’Énguera que visità el poble cap al 1900,
quan comptava amb 383 habitants, el Carreret
li cridà l’atenció: últimamente –diu– se ha constru-
ído un barrio nuevo que tiene en sus edificios todas las

comodidades para ser habitados por las clases jornaleras.90 És a dir, ben poques.
Pel 1920 hi havia al poble 406 habitants i 78 habitatges: La población,

bien alumbrada por electricidad y de limpio aspecto, tiene dos plazas denominadas
de la Constitución y Progreso, y varias calles, sobresaliendo en importancia las de
San José, San Antonio y Nueva.91 Els carrers eren de terrer, com l’interior
de les cases, llevat d’algunes que tenien el pas del carro empedrat. Vora
el Carreret es localitzava el llavador, on les dones anaven a llavar. Els
xiquets eixien a jugar ‘Darrere el Solet’ (c/ de Just Vilar).

Hi havia cases compartides per tres o quatre famílies, i les dones
s’ajuntaven a guisar al mateix banc, vora la cuina, que s’alimentava de
foc per combustió de carbó. Moltes cases disposaven de pou propi, i si
no, estava el pou de la Plaça, més endavant reemplaçat per una font
pública. Si mataven un pato, deixaven la carn en una carnera, per a evi-
tar les mosques, introduïda penjant dins el pou, per a mantenir fresca
la carn. Coses d’aquell temps.
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89 AMSJ, Caixa H-16, Padró de riquesa urbana del 1880.
90 SUCÍAS APARICIO, Pedro, Notas útiles para escribir la historia del reino de Valencia, València, 1911, manuscrit del Fons Bibliogràfic Sucías, Hemeroteca Municipal de València, vol. 17, ps. 440-447.

Plànol del poble abans del
procés recent d’expansió
urbanística



En el padró d’urbana del 1934 figuren 82 habitatges;92 80, segons
el qüestionari parroquial del 1942: 75 al poble, 5 en disseminat. En
totes elles residien aleshores 110 famílies i 414 ànimes, segons el rector.93

Els 14 llinatges més habituals dels santjoaners del 1950 eren, per aquest
ordre: Garcia, Mongort, Carbonell, Garrigues, Micó, Lluch, Esparza,
Alventosa, Miñana, Ordiñaga, Ribes, Tormo, Torres i Brotons.94 La
població augmentaria en aquesta dècada fins assolir els 539 habitants

del 1960.95 Tanmateix, la crisi de l’arròs i de
l’economia agrària tradicional, en general,
convidaria a molts joves a anar-se’n a pobles
més grans o a ciutat, fins a quedar-se Sant Joa-
net en els 408 habitants del 1970.96 L’estabilit-
zació de la població (410 hb el 1981) donaria
pas a una nova crisi en la dècada dels huitanta
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91 SARTHOU CARRERES, Carlos, Provincia de Valencia, t. II de la Geografía general del Reino de Valencia, dir. per Francisco CARRERAS CANDI, Alberto Martín ed., Madrid, 1925, p. 102.
92 AMM, Caixa H-16, Padró de riquesa urbana del 1934.
93 APSJ, Qüestionari parroquial del 1942.
94 AMM, Cens electoral del 1951. En l’actualitat, hi predominen els Garcia, Micó, Miñana, Ribes i Garrigues.
95 GIL PALASÍ, Alberto-Jesús, San Juan de Énova, dins Diccionario Geográfico de España, Ediciones del Movimiento, Madrid, t. 15, 1961, p. 199, s. v. ‘San Juan de Énova’.
96 PIQUERAS HABA, Juan, San Juan de Énova, dins Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, vol. 10, València, 1973, p. 176.

Panoràmica aèria
del nucli antic
(2005), amb la
nova zona
d’expansió,
producte del boom
urbanístic del
canvi de segle
(1996-2007)



per la mancança de sòl residencial, que feia
que molts joves es casaren i se n’anaren a viure
fora (355 hb el 1991). La població havia enve-
llit i la natalitat era molt baixa.

No obstant això, cap a la fi de segle XX i,
especialment, en la primeria del segle XXI,
han començat a obrir-se nous carrers de cases
adossades, en els quals s’ha instal·lat gent jove
amb arrels en el poble, i uns altres forasters
nouvinguts. L’aspecte del nucli antic s’està re-
novant, gràcies a la restauració i rehabilitació
de cases tradicionals, i l’extensió de sòl urba-
nitzat pràcticament s’ha duplicat. Amb la qual
cosa Sant Joanet ha eixit de la situació de crisi
i decadència que patia des de la dècada del
1960. Ara s’ha tornat a assolir de nou l’horitzó
dels 500 habitants, que ja no treballen majori-
tàriament en l’agricultura –com els santjoaners
d’abans– sinó en uns altres sectors de l’econo-
mia.
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El vell llavador, o les relíquies arquitectòniques de la societat tradicional

Les noves
arquitectures
del segle XXI
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L’any 2004, amb motiu de l’inici de les
obres d’urbanització de la Unitat d’Execució
5 de la localitat de Sant Joan d’Ènova, es pro-
duí la troballa fortuïta de restes òssies humanes
al nord del nucli històric, vora el camí de Tor-
dera. Aquesta circumstància es posà en conei-
xement de la Guàrdia Civil, que dictaminà
que es tractava de restes arqueològiques. Es re-

meté el cas a la Subdirecció Territorial de Cultura per a dur a terme
una intervenció arqueològica, amb l’objectiu de valorar i recuperar les
possibles restes existents, de manera prèvia a la construcció dels nous
habitatges.

El 5 de juliol del 2004 s’encetaren els treballs, davall la direcció dels
arqueòlegs Víctor M. Algarra i Amparo Valcárcer Estors, en l’àrea d’ur-
banització de la UE-5 i en l’anomenada ‘quadra 2’, on es construïren
els primers habitatges. El resultat d’aquesta primera campanya fou la
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Localització de

l’àrea del cementeri

musulmà de Sant

Joan d’Ènova i de

les tombes

excavades

El cementeri musulmà de Sant Joan d’Ènova
Una aproximació arqueològica a la primitiva població de l’alqueria



documentació d’un extens cementeri de ritus musulmà en la meitat sud
de la mencionada quadra i en les xanques practicades per a la col·lo-
cació de serveis als carrers adjacents. S’hi excavaren un total de 695
m2, que proporcionaren 94 soterraments, tots ells pertanyents a inhu-

macions individuals, practicades en fosses laterals, excavades al terreny
natural estèril, i amb coberta de teules verticals. Les tombes més eleva-
des es trobaren a una cota mitjana absoluta de 36 metres per damunt
del nivell de la mar.

De resultes d’aquestes troballes, amb data de 28 de desembre del
2004, es delimità la Zona d’Especial Protecció Arqueològica de la lo-
calitat de Sant Joan d’Ènova, segons Resolució del Director Territorial
de Cultura, Educació i Esport de València. Això suposà la necessitat
de realitzar noves excavacions als solars de nova construcció. Fins a
l’hora present s’han realitzat unes altres tres campanyes, en tots els casos
negatives quant a la troballa de nous soterraments, per bé que l’absèn-
cia d’aquests ens ha permés de fixar amb quasi total seguretat l’extensió
de l’antic cementeri cap al nord, l’est i l’oest.

Els soterraments aparegueren sota un es-
trat molt homogeni, gris fosc, argilós i com-
pacte, que es relaciona amb l’antic ús agrícola
de la zona de conreu de l’arròs, i foren exca-
vades en l’estrat següent, de color rogenc i igu-
alment argilós.

Les labors agrícoles dels arrossars, ben co-
negudes des d’almenys el segle XVIII, suposa-
ren l’eliminació de la part superior dels
soterraments, en concret, llur senyalització ex-
terna, així com també part de la fosa, però per
norma general no n’afectaren les cobertes i les
restes humanes.

Del total de tombes excavades s’han recu-
perat 83 esquelets i 11 més sense ossades, ja
que les fosses corresponents aparegueren bui-
des; bé perquè es tractava de soterraments de
nounats, dels quals no es trobà resta alguna, o
bé per l’afecció històrica del camí de Tordera
o de les pràctiques agrícoles. Dels cossos recu-
perats, 62 pertanyen a individus adulats i 21 a
soterraments infantils, dels quals 2 correspo-
nen a xiquets o xiquetes acabats de nàixer. L’o-
rientació d’aquests soterraments és de SO
(cap) / NE (peus), encara que en els més occi-
dentals s’observa una inclinació una miqueta
més a l’oest.

Les fosses responen a una deposició del ca-
dàver de forma lateral i consten de dos espais.
El primer és un rebaix en forma de mitja lluna
lliure de soterrament i el segon és una cavitat
lateral on es depositen les restes humanes. La
paret superior d’aquesta cavitat permet el re-
colzament de la coberta o tancament vertical
de teules, mentre que el recolzament inferior
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Planta de les tombes excavades



s’efectua en la base del primer dels rebaixos.

Dispersió dels soterraments
Els cementeris musulmans es denominen

en àrab maqbara en singular i maqabîr en plural.
D’aquest terme deriva el vocable castellanitzat
‘almacabra’. Solien situar-se a l’exterior del re-
cinte –emmurallat o no– de la medina, prò-
xims a alguna de les portes d’entrada a la
ciutat i vora els camins que eixien d’ella.
Aquesta ubicació manté la tradició de cultures
anteriors, fet que es veu reflectit en algunes
ciutats com una superposició de tombes per-
tanyents a períodes històrics consecutius.
Aquesta localització tothora exterior, distinta
a la dels cementeris cristians parroquials, situ-
ats al costat de les esglésies en àmbit urbà, su-
posa en ocasions el veïnat (quan no l’ocupació
del mateix espai) amb estructures o edificis
d’activitats artesanals, també extramurs, per la
seua qualitat contaminant, com ara les terris-
series, les adoberies de cuir, etc.

El cementeri musulmà de l’alqueria de
Sant Joan d’Ènova s’ajusta a aquesta mateixa
norma cultural. En l’actualitat s’ubica al nord
de la localitat, tallat per l’antic camí de Tor-
dera, just en la seua connexió amb el carrer de
Sant Antoni. Pel sud devia abastar fins als ac-
tuals habitatges d’aquest carrer, però en origen
existiria un xicotet espai lliure entra l’alqueria
i el cementeri.

Després de diverses campanyes arqueolò-
giques realitzades fins al moment, en coneixem
tres límits. Per l’est coincideix amb l’eix del
tram nord-sud del carrer de Sant Antoni, que

des de la façana nord del poble desemboca en la plaça del Progrés. Pel
nord, no va més enllà de la línia de patis posteriors dels nous habitatges
de la quadra 2, és a dir, a uns 50 m de la façana nord de l’actual nucli
urbà. Per l’oest, tancava a uns 14 m a l’oest de l’antic camí de Tordera.
Així doncs, d’est a oest devia presentar una longitud d’uns 50 m. Final-
ment, pel sud en desconeixem l’extensió màxima, però per referències
orals sabem que en reformes o construccions de cases del carrer de Sant
Antoni es trobaren restes humanes que poden posar-se en relació amb
aquest mateix cementeri.

Aquestes necròpolis es defineixen, generalment, com llocs oberts,
sense murs delimitadors, disposats entre els ravals i les mesquites, en les
àrees que romanien exemptes de construccions. Aquest devia ser el cas
de Sant Joanet, on no s’ha trobat cap mur perimetral.
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Cementeri de la població d’Akka (el Marroc), on s’aprecia una imatge molt apropada a la
que podria oferir el cementeri de Sant Joanet. Hi ha distintes menes de cobertes, segons les
tombes, si bé val a dir que que segons el sexe de l’individu soterrat s’hi fica un fragment de
ceràmica al cap (cas de ser home) o un tros al cap i d’altre als peus (cas de ser dona). El
fragment de test ajuda també la família a reconéixer la tomba del parent, ja que no hi ha
cap altra indicació o identificació



A primera vista les tombes dels cementeris musulmans semblen es-
tendre’s una vora l’altra, sense ordre aparent, però després d’un anàlisi
més concret sí que existeix una estudiada disposició d’alienacions
paral·leles, que deixen xicotets espais entre elles per a passar les perso-
nes que les visiten i per a realitzar les oracions. En el cas que ens ocupa,
s’ha pogut observar una gran regularitat en l’alineació de tombes, amb
línies paral·leles d’orientació sud-oest a nord-est. La distància en
paral·lel de les tombes té una mitjana de 80 cm, sense que en cap cas
arriben a tallar-se unes a les altres.

Aquesta orientació coincideix quasi a la perfecció amb algunes de
les alineacions de les parcel·les urbanes que, possiblement, constitu-
ïsquen el nucli central de l’antiga alqueria, com s’esdevé amb la quadra
delimitada pels carrers de Sant Josep, de Maria Vicenta i de Sant An-
toni, i la plaça del Progrés, o amb la quadra on s’ubica l’església parro-
quial. Igualment, és coincident amb les antigues alineacions de les
parcel·les agrícoles situades enfront del nucli urbà. Tot això ens indica

l’existència d’una parcel·lació fossilitzada fins
als nostres dies, que arranca del passat islàmic
de Sant Joanet.

Aquests cementeris tenen dues maners
d’expandir-se: una, en extensió, a un mateix
nivell, i d’altra amb superposicions de dos o
tres nivells. De vegades s’hi trobem ambdós. 

En el nostre cas, no hi ha superposicions,
cosa que ens permet fer un càlcul aproximat
del nombre de soterraments que pogueren
haver-s’hi donat al llarg del temps. L’àrea de
dispersió dels soterraments al sector estudiat
s’estén al voltant d’uns 1.600 m2, encara que
d’ells sols s’excavaren les tombes afectades per
obres d’urbanització i de construcció dels ha-
bitatges, de manera que resten encara molts
soterraments conservats al subsòl. Som de l’o-
pinió que l’àrea total del cementeri, comptant
amb la seua extensió final pel límit sud, no
concretat, rondaria els 2.150 m2. Si hi apli-
quem una senzilla regla de tres, a l’espai ocu-
pat pels soterraments, en aquells punts on s’ha
efectuat una excavació arqueològica en exten-
sió completa, podem calcular que cada 14,5
m2 es practicaren uns 8 soterraments. Així les
coses, en aproximadament 2.150 m2 el nom-
bre total de soterraments que pogué arribar a
abastar aquest cementeri seria d’uns 1.186.

Hem tractat de contrastar aquesta xifra
per una altra via, la de la població que pogué
tenir Sant Joan des de la fundació fins a la pri-
meria del segle XVII, el moment de l’expulsió
dels moriscos. Malgrat les fluctuacions que co-
neixem per dades documentals, del nombre de
famílies que albergà Sant Joanet fins al segle
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Vista d’un cementeri islàmic a la zona de l’Anti-Atles marroquí. Les pedres verticals
assenyalen les tombes individuals, així com la posició del cap



XVII, la mitjana que tal volta s’ajuste més a la
realitat és la d’un total de 27 famílies. Segons
els càlculs dels demògrafs, durant les edats
mitjana i moderna cada família presentava un
número mitjà d’uns 4 individus. Així que la
població total d’aquest nucli rondaria els 110
habitants. Continuant amb la nostra hipòtesi,
si suposem que l’esperança mitjana de vida
no solia ultrapassar els 50 anys, cada segle hi
viurien almenys unes 220 persones. Amb
aquestes dades, i sempre de manera hipotè-
tica, solament ens falta conéixer durant quant

de temps pot haver estat en funcionament aquesta necròpoli.
Com puntualitzarem més avant, la cronologia d’aquest cementeri

s’estendria, tant en el període islàmic anterior a la conquesta, com en
els segles XIV i XV, quan de manera legal els musulmans podien man-
tenir llur religió i llurs ritus, i fins i tot durant l’època morisca del segle
XVI i la primera dècada del XVII. En aquesta darrera etapa, encara
que per decret hagueren de cristianitzar-se de manera forçosa, està àm-
pliament documentat en aquesta i en moltes altres necròpolis el man-
teniment de les pràctiques religioses i rituals de bona part de la població
musulmana.

Així les coses, si almenys l’alqueria islàmica existira des del segle
XII (comptem amb escasses restes ceràmiques, però de clara cronologia
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Detall de les tombes del
cementeri de la població
de Tagadirt (Marroc).
Hom pot observar que el
tipus de tombes és igual
que les documentades a la
necròpoli de Sant Joan
d’Ènova, però amb
diferent material de
construcció. El cementeri
es localitza als afores de la
població, al vessant d’una
elevació. Les tombes es
troben molt superficials,
degut a l’erosió patida pel
temps, cosa que indica una
certa antiguitat



islàmica, que recolzarien aquesta datació inicial) i la població musul-
mana s’hi haguera mantingut fins al 1609, són uns cinc segles d’exis-
tència d’aquests antics pobladors.

Amb aquestes dades, a partir d’uns 220 habitants per segle durant
cinc segles, el nombre total de pobladors musulmans i, per tant, de di-
funts, és de 1.110, nombre que coincideix amb l’obtingut a partir del
càlcul de l’extensió del cementeri i la densitat per metre quadrat dels
soterraments.

Les fosses d’inhumació
Com a norma general, la major part de les tombes documentades

continuen fidelment un mateix tipus de soterrament, consistent en l’ex-
cavació d’una fossa estreta i d’extrems arredonits, coneguda com xaq,
on es deposita el cadàver de forma lateral. Disposen a més d’un rebaix
en un dels costats, a espatles del cadàver, que facilitava la introducció

d’aquest en la fossa. Damunt d’aquesta es
col·locava un tancament vertical de teules
sense argamassa, i es recobria tot amb terra,
igualment que el rebaix lateral.

Aquestes fosses s’excavaren en el terra na-
tural, sense cap mena de revestiment intern.
Les dimensions i les formes serven una estreta
relació amb la grandària del difunt, com
també el nombre de teules que s’hi disposen a
manera de coberta. La capçalera i els peus
tenen forma arredonida, el que suposa que la
planta resultant siga un oval.

Els diferents elements esmentats fins ara
no sempre s’han pogut apreciar en l’excavació
arqueològica, ja que una part important dels
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Secció de les tombes
trobades al cementeri
de Sant Joan d’Ènova.
Les tombes adopten el
model de la fossa
estreta on es deposita el
cadàver, tancada per
una coberta de teules
disposades en vertical o
obliqües, més una
rebaixa lateral que
facilitat la deposició del
cadàver i que,
finalment, es cobria de
terra



soterraments s’ha vist afectada al llarg del
temps, fins als nostres dies, per processos d’al-
teració de la superfície del terreny (tasques
agrícoles, obertura del camí de Tordera, etc.).

La fossa on se situava el cadàver quedava
al buit, protegida per la coberta de teules ver-
ticals, recolzades en el rebaix lateral i el tall su-
perior de la fossa. En els casos d’aparició de
teules en horitzontal s’ha pogut demostrar que
es tracta d’una solsida posterior al soterra-
ment, donat que es troben trencades i caigudes
damunt del mort.

Cada difunt ocupava la seua fossa, sense
ser aquesta reutilitzada per a inhumacions pos-
teriors. L’únic soterrament que es troba ocu-
pant una fossa anterior (la tomba 23) presenta
unes característiques totalment distintes de les
exposades fins ara. Hi apareix, en posició de
decúbit supí, és a dir, col·locat de front i no de
costat, amb l’esquena paral·lela a la base de la
fossa i amb les cames obertes, amb orientació
nord-sud, enfront de l’habitual de sud-oest a
nord-est. En el reble de la fossa trobem restes
de teules trencades pertanyents a una tomba
veïna, cosa que possiblement estiga relacionat
amb un soterrament molt posterior, per tal
com no s’ajusta a les pautes d’inhumació dels
soterraments anteriors.

L’Islam contempla uns preceptes establits
per al ritual de la inhumació. El sòl o la terra
del cementeri és la llar natural dels difunts. Al
terra es completa el cicle vital de l’home, al
qual l’Alcorà fa referència en la sura 20/57:
“D’ella [la terra] us creàrem; a ella us retorna-
rem i d’ella us farem ressorgir.”

La incineració del cadàver no és aprovada per cap escola jurídica
islàmica. Les voltes, mesquites-tombes, morabits, o tombes monumen-
tals, no són habituals en l’Islam i es reserven, en tot cas, a personatges
il·lustres per la seua santedat. No obstant això, estan documentada en
necròpolis del territori valencià, com per exemple a Manises, l’existèn-
cia de xicotets monuments funeraris consistents en plataformes rectan-
gulars planes, o amb un desenvolupament esglaonat d’encaixonat de
formigó o de maçoneria, coneguts com maqabrîya/s, que cobreixen el
soterrament, amb una grandària semblant a la de les fosses inferiors.

Així mateix, soterrar a un musulmà amb un taüt o amb elements
de valor és reprovable. Tota despesa innecessària per als morts perju-
dica als vius. La tomba per a musulmans és una llar funcional, on es
protegeix el cadàver de tota agressió externa, fins que siga absorbit
per la mateixa terra.

La tomba haurà de ser oberta en sentit perpendicular a la Qiblâ’
(mur principal de les mesquites cap on es dirigeix l’oració, on s’ubica
el nínxol conegut com mirhâb, orientat a la Meca), amb una fondària
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Detall d’una fossa del cementeri que segueix la tipologia de fossa allargada i estreta amb
rebaix lateral



bastant per a protegir el cos de qualsevol intent de profanació o exhu-
mació criminal.

Existeixen dues tipologies fonamentals de tombes. La forma més
tradicional de fossa i més emprada a l’Occident havia de tenir almenys

una fondària d’1,45 metres, i una amplada i
llargària suficient perquè el cadàver hi jaga
estés horitzontalment i lleument inclinat, sobre
la paret més propera a l’Alquibla.

La segona, que constitueix el model enre-
gistrat al cementeri de Sant Joan d’Ènova, dis-
posa a més d’un tall (xaq) longitudinal al fons
de la tomba, sobre la paret més acostada a
l’Alquibla. A voltes ha calgut reforçar aquestes
parets per a evitar que solsiren. En el cas de la
nostra necròpoli, la fondària màxima conser-
vada és d’uns 0,60 m, allunyada de la mitjana
canònica d’1,45 m, atesa la no conservació de
la part superior, per causa dels treballs agríco-
les posteriors a l’abandonament del cementeri.

En l’actualitat es manté el ritual en el món
islàmic: retirat el cadàver del baiard i sostingut
per un o dos homes que hagen baixat prèvia-
ment a la fossa, s’introdueix dins la tomba o
en el badall, de la forma més adient. Es fa que
el cap quede inclinat a la dreta, mirant cap a
l’Alquibla. Després d’haver-lo desat, es desni-
guen els nucs de les cintes que lligaven els su-
daris, especialment els que es troben a l’alçada
dels peus.

Qui  oriente el cadàver en aquest punt, és
aconsellable que declame: “bismi Al·làh ua ‘ala
míl·lati Ràsuli Al·làh” (“En el nom de Déu i d’a-
cord amb els ensenyaments del seu Missat-
ger”). En acabant, es procedeix a tapar o
tancar amb pedres i rajola. S’hi aboca terra
fins a un pam sobre el nivell del sòl del cemen-
teri.

Hi ha diferents noms amb què denominar
les tombes, encara que la paraula que millor
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Coberta de teules verticals al capicuades



les defineix és qabr en singular i qubûr en plural.
La sepultura constitueix per als vius, durant els
primers dies de la defunció, una porta oberta
entre allò diví i allò humà. Segons la doctrina
juridicoreligiosa de Màlik ibn Anas, les fosses no
haurien de ser més fondes que la cintura de l’home i

haurien de cavar-se en la mateixa terra, sense obra feta d’algeps, ni fàbrica en què
s’utilitze fang, i s’han de cobrir amb rajoles o pedres.

Les restes humanes òssies
Els cadàvers es disposaren en aquest cementeri, en el 90% dels

casos, en decúbit lateral dret, és a dir, a la manera pròpia de la cultura
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islàmica, amb el cos estés en la fossa en posició lateral, recolzat en un
dels costats. És, en essència, l’únic ritus de soterrament existent, ja que
la resta de casos que se n’ixen de la norma es deu a l’existència d’una
desconnexió anatòmica per processos de remenada de les restes. L’únic
cas de soterrament clarament diferent pertany al cas adés comentat, de
disposició en decúbit supí, propi dels soterraments cristians.

Entre els soterraments de decúbit lateral
dret existeixen certes variacions, possiblement
a conseqüència del rigor mortis de l’individu, per
probables desviacions postdeposicionals, degu-
des a la descomposició, o davant la imposibili-
tat de col·locar-lo de manera correcta, per la
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manca d’espai o, fins i tot, per la mancança de
rigor en l’acompliment dels rituals de soterra-
ment musulmà. No s’hi han trobat elements
per a encarar el rostre al S-SE, com és norma-
tiu.

Quant a la posició de les extremitats no es
dóna un paràmetre fix. Així, s’observen diver-
ses possibilitats de disposició de braços i cames:
amb les mans sobre la regió púbica i les cames

flexionades amb els peus junts; braços estesos, cames flexionades; bra-
ços flexionats i cames flexionades... No s’hi han arreplegat restes de
fusta o calaus que puguen relacionar-se amb taüts o civeres.

No s’hi ha efectuat, fins ara, cap estudi forense de les ossades, que
ens permeta conéixer dades concretes de sexe, edats, possibles malalties,
patologies o pautes d’alimentació, entre uns altres aspectes, propis de
les anàlisis paleopatològics. Per tant, tan sols coneixem –per una obser-
vació superficial dels esquelets durant la fase de treballs de camp– que
del total de soterraments excavats, 62 corresponen a adults o adoles-
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cents, 21 a infants, i dos són indeterminats. Finalment, s’enregistraren
11 soterraments amb desconnexió anatòmica.

En un acompliment estricte de la norma, el cap s’orienta cap al
sud-oest, amb la cara mirant cap a l’est. Els braços solen col·locar-se
estesos, amb les mans descansant sobre la zona de la pelvis, o una altra
modalitat comuna, que consisteix en la col·locació del braç dret estés i
l’esquerre flexionat sobre l’abdomen. D’altra banda, les cames aparei-
xen en la major part de les ocasions en posició semiflexionada, amb els
peus junts; cosa que ens ajuda a inferir l’existència d’una mortalla que
subjectaria els membres i els acomodaria cap a una postura adient al
ritus funerari. 

No s’hi han trobat restes de les mortalles que embolcallaven els cos-
sos, ni dels cordells que lligaven mans i peus, així com tampoc d’agulles
pertanyents al sudari. Pareix que els cadàvers havien estat depositats
directament sobre la fossa, ja que durant les excavacions no s’ha trobat
cap mena de claus que indicaren la presència de taüts o civeres.

La manera en què han de soterrar-se els morts es relata en el text

sagrat de l’Alcorà. La fossa excavada haurà de
presentar l’espai suficient perquè el difunt s’hi
incorpore i responga als àngels de la tomba,
Munkir i Nakir. El cadàver es deposita en la
fossa sense taüt, amb un sudari, orientat en
angle recte respecte de la qiblâ’ de la Meca; en
el cas d’al-Àndalus, eix NE-SW, i amb el rostre
encarat al mateix lloc. L’individu era disposat
en posició de decúbit lateral dret, amb les ex-
tremitats inferiors lleugerament flexionades i
els braços arreplegats cap a davant sobre la
regió pública. S’introdueix començant pel cap.

Segons els preceptes religiosos, les tombes
han de ser individuals, amb una separació
entre homes i dones.

Després d’haver col·locat el difunt dins la
fossa es procedia a tapar-lo situant el tanca-
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ment de teules a l’esquena del difunt. Aquest
espai no era reblit de terra. D’ací que alguns
fragments ossis s’hagen desplaçat després de la
descomposició. Sobre la coberta de teules (i en
uns altres cementeris amb rajoles o pedres) es
disposava un túmul de terra que representava
la senyalització externa d ela tomba. En alguns
casos, es col·loquen en la capçalera o als peus,
o en ambdós llocs alhora, esteles e pedra, test,
atovó o marbre, conegudes amb el nom de
sahid, on s’inclouen algunes inscripcions amb
el nom de l’individu. En ‘El Llibre del Bon Go-

vern de l’Assoc d’as-Saqatí’ (prescripció núm. 162) s’indica que s’orde-
narà que hi haja tombes fondes, de manera que no n’isca cap pudor i s’impossibilite,
així mateix, a les feres i cans desenterrar els cadàvers. S’ocultaran tots aquells ossos
de difunts que afloren al terra, de manera que no queden exposats a la vista.

Els preceptes indiquen també que la fossa i la coberta haurà de ser
senzilles i que el cadàver s’ha de soterrar sense objectes de vàlua per-
sonal o ritual. S’evitarà així que, a l’hora de la mort, pervisca una je-
rarquització social o econòmica de la població.

Ajustant-se a aquesta norma, entre el rebliment de les tombes hem
trobat un nombre molt escadusser de restes ceràmiques o d’una altra
índole, fet que ha complicat la datació d’aquesta necròpoli, per la par-
quedat dels materials existents. Els escassos fragments enregistrats no
corresponen, en rigor, a objectes depositats junt al cadàver, sinó a tren-
calls menuts barrejats amb la terra dels estrats excavats. Així, hi apa-
reixen ceràmiques del període islàmic (segles XI-XII al XIII), i
cristianes dels segles XIV i XV.

Al costat de la tomba 63 i damunt d’ella es trobà una moneda, con-
cretament un ‘diner’ encunyat a la seca de València. La moneda està
datada el 1610, emesa durant el regnat del monarca Felip II (III de Cas-
tella). Fa un pes de 0,55 gr. i el material és l’aram. En la llegenda de
l’anvers apareix el nom del monarca, ‘PHILIPPVS D. G.’, i s’observa
un cap coronat del monarca mirant cap a l’esquerra. En el revers s’a-
precia la llegenda ‘VALENCIA 1610’, juntament amb el motiu central
d’un arbre simplificat a manera de flor (ref. bibl. Calicó et al., núm.
744/172).

Possiblement l’origen del cementeri es remunte al poblament islà-
mic (segles XI o XII), encara que tal vegada la zona excavada puga
pertànyer als darrers moments de la seua utilització. Després de la con-
questa cristiana, a la població musulmana, coneguda com a ‘sarraïna’,
se la permeté practicar lliurement la religió i els seus rituals. El decret
de l’any 1525, de l’emperador Carles V (I de València), pel qual s’obli-
gava a la conversió forçosa al cristianisme de la població musulmana,
suposà de manera teòrica l’aplicació, entre d’altres molts aspectes, dels
ritus de soterrament cristians. Es perseguia el manteniment dels antics
ritus islàmics. Però, tal com ha demostrat l’arqueologia, en nombrosos
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casos, la nova població morisca continuà prac-
ticant els ritus fins al moment mateix de l’ex-
pulsió, sobretot en comunitats menudes i
tancades, com la de Sant Joan d’Ènova, on
tota la població era morisca.

De fet, opinem que bona part dels soter-
raments excavats pertanyen al període baix-
medieval (segles XIV-XV) i al de la població
morisca (segles XVI-XVIII), per tal com s’em-
placen al sector nord, el més apartat del nucli
de població i, per tant, el més apartat del punt
teòric inicial del cementeri, que hipotètica-
ment s’ubicaria més proper a l’antiga alqueria.
Aquests cementeris s’estenien com una taca
d’oli, responent així a la proliferació de soter-
raments al llarg del temps, ja que, com s’ha as-
senyalat, les tombes no es reutilitzaren una
vegada ocupades.

Probablement la fi estiguera en els albors
de l’any 1609, després de l’edicte d’expulsió
dels moriscos, encara que se’ns planteja el
dubte de si continuaria sent usat l’espai fins a
poc temps després. Això explicaria la presència
de la moneda del 1610, emesa tan solament
un any després de l’expulsió.

Per a finalitzar amb aquest apartat, com a
excepcionalitat, afegirem que als peus del ca-
dàver de la tomba 7 aparegué un cànid adult,
pertanyent al gènere Canis familiaris, de raça
menuda. No s’han trobat paral·lels en uns al-
tres fossars. Tanmateix, sí que s’han trobat
ossos d’au en la necròpoli de Roters, a Valèn-
cia, i a La Cava (Priego de Còrdova), així com
un gat en Puerta de Toledo (Saragossa), ani-
mal domèstic de summa importància a l’O-
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rient. No s’ha documentant la presència de cà-
nids en unes altres inhumacions, per la qual
cosa se’n desconeix cap simbolisme. Donada
la poca estima dels gossos en l’Islam, això fa
pensar en un càstig a l’individu soterrat, tal ve-
gada per haver comés un delicte en vida, o bé
per l’estima que li proferia l’amo.

Les cobertes de les tombes
La majoria de les tombes presenten al-

guna mena de coberta sobre la fossa (xaq) late-
ral inferior de la inhumació. Tan sols 15
tombes no disposaven de coberta, potser degut
a afeccions posteriors.

El tipus de coberta majoritària està format
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per teules verticals, que cobreixen i tanquen
les fosses de soterrament. Les teules tenen un
gruix mitjà d’1,4 cm per 41,1 cm d’alçada i 23
cm d’amplada. El nombre de teules varia se-
gons la longitud del cadàver. El total de tombes
amb aquesta varietat de coberta és de 77. Dues
d’elles es combinen amb lloses calcàries, amb
peces d’entre 58 cm d’amplada i 38 cm d’al-
çada. Finalment, la tomba 71 presenta una
sola llosa de pedra calcària col·locada horit-
zontalment damunt els peus de l’individu.

Com ja citàvem adés, la coberta es disposa
de forma vertical, recolzant la part superior
sobre la terra estèril, per damunt de la fossa la-
teral. Per bé que hi haja una certa variació en
la manera de presentació, la major part de les
voltes les teules estan capicuades, és a dir, al-
ternant la posició dels costats curts i llargs, de
manera que cobrisquen un espai major i dei-
xen entre elles la menor quantitat de buits.

Finalment, creiem que, encara que no
s’haja trobat cap mena de senyalització indi-
cativa del lloc que ocupava cada tomba dins el
cementeri, és possible que hi haguera algun
element indicatiu. La proximitat entre les tom-
bes, l’alineació perfecta i el fet de que cap d’e-
lles talle una altra, són indicis inequívocs que,
en efecte, existiren senyalitzacions per a reco-
néixer el punt d’emplaçament de cada tomba.
Pel que veiem en països d’Islam, sabem que la
cura de les tombes familiars consisteix, moltes
vegades, en arreglar la terra depositada a ma-
nera de túmul sobre la tomba. 

El fet que la zona fóra transformada per
al conreu de l’arròs des d’almenys el segle
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XVIII, han condicionat el fet que les senyalit-
zacions no apareguen i que hagen sigut des-
truïdes o arrasades, inclosa la part superior
mateixa de la fossa.

El ritual funerari
Quan el difunt mor, abandona el món viu

(dunya) a través d’una sèrie d’etapes, fins arribar
al seu destí del més enllà (al-akhîra). Preliminar
d’aquest viatge, hi ha el ritus de soterrament
musulmà, dividit en diverses passes. Abans de
morir es col·loca el cos del costat dret, mirant
vers la Meca. Una vegada mort, es procedeix
al lavatori del cos, ja que és impur tocar-lo
sense haver-lo llavat abans. Rentar el mort
abans de procedir a amortallar-lo i soterrar-lo,
és un precepte islàmic, i realitzar-ho és una ob-
ligació de la comunitat. És a dir, que si algú de
la comunitat ho acompleix, la resta en quedarà
exempt. Els màrtirs són una excepció: han de
ser soterrats amb les robes que duien a l’hora
de morir, ja que es considera aquesta brutícia
superada per l’anul·lació de tot pecat.

Una vegada llavat el cadàver, se situava en
una estança retirada i es cobria amb un llen-
çol. La persona a la qual s’encomana aquest
llavat depén dels llocs i dels moments: dones a
dones, homes a homes, marit a muller, vice-
versa, i també la figura social dels llavadors,
molt ben considerats al Magrib.

En cas d’haver falta d’aigua, o si hom te-
mera destrossar encara més el cos del difunt,
per presentar grans cremes o traumes, o bé
l’absència del cònjuge del difunt o d’una altra
persona del seu sexe. Aleshores hom recorre al

taiammum (mundificació alternativa, o ablució eixuta), és a dir, el que
‘renta’ posarà les mans (la palma cap per avall) sobre qualsevol super-
fície eixuta, preferentment el sòl arenós, el terra o, simplement, damunt
una estora o qualsevol cosa semblant, i les fregarà després sobre la cara
i les mans del finat.

Darrerament, pot donar-se el cas de no trobar sinó una part del
cos del difunt (un braç o part d’algun membre). Si passa això, se li do-
narà el mateix tractament que a un cadàver sencer.

Abans de llavar el cadàver, cal rentar-se tres vegades. En primer
lloc, es comença pels peus; continuen les mans i, finalment, tot el cos.
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El llençol es pot alçar fins al punt que la decència ho permeta. Se li ne-
tegen els dents i el nas, i no se li poden tallar els cabells ni les ungles; ni
tampoc practicar la circumcisió. Mentre es realitza aquesta tasca, es re-
citen oracions alcoràniques. La neteja ha de repetir-se fins a set vega-
des.

Una vegada acabada la neteja s’amortalla el cadàver per persones
del mateix sexe. La penyora ha d’estar néta, ser blanca i, a ser possible,
de cotó. Es poden emprar entre 3 i 7 peces. Es lliga per tot el cos, per
a descordar-lo pel cap i pels peus a l’hora de desar-lo en la fossa.

Després de la comitiva funerària, constituïda en primer lloc per l’i-
mam, recitant l’Alcorà a mesura que camina vers el fossar. Està prohi-
bida la presència de ones, tret de la muller, la mare, alguna germana, i
alguna tia paterna o materna. Abans d’acudir al soterrar, han d’ésser
tots purificats. Prèviament al tancament de la tomba, hom deposita la
carta de la mort, escrita en pergamí o en paper, amb lletres de safrà i
versicles alcorànics.

Durant les set nits subsegüents els familiars acudeixen a resar per
tal d’afavorir el viatge del difunt al Paradís. En el transcurs d’aquests
resos solia celebrar-se un convit funerari i no era permés plorar.

Els aixovars de la necròpoli i unes
altres troballes materials

Com és ben sabut, el ritus d’inhumació is-
làmic no permet l’existència d’aixovars al cos-
tat dels finats. No obstant això, en el transcurs
de l’excavació del jaciment hem pogut recupe-
rar un nombre reduït de joies de bronze i d’ar-
gent. Són xicotetes pertinences d’adornament
personal, anells i arracades, que de vegades es
mantenen amb els esquelets, sobretot quan
aquests són de xiquets o adolescents. Aquestes
troballes són habituals en les necròpolis, però
sempre representen un percentatge molt baix
respecte del nombre total dels soterraments es-
tudiats. A la necròpoli de Bellreguard apare-
gueren denes d’atzabeja i tres lluentons
daurats entorn d’un cap, que formarien part
d’un vel. A Manises aparegueren arracades
semblants a les trobades a Sant Joanet, i cèr-
cols d’anell amb segells romboïdals, i amb una
boleta d’argent. En el cas que ens ocupa, sola-
ment s’han fet troballes d’aquesta mena en tres
soterraments.

A la tomba 62, possiblement d’una per-
sona adulta, es trobà una parella d’arracades
d’argent, de doble làmina, amb un motiu prin-
cipal de caire vegetal: el conegut arbre de la
vida o hom. De la tomba 36 es recuperaren dos
anells de bronze i, finalment, a la tomba 94,
distints fragments d’arracada, sense forma de-
terminada.

A més d’aquestes joies, s’ha enregistrat un
fragment de llibrell pertanyent a la tomba 57,
que no deu ser considerat de manera estricta
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com aixovar, ja que es tracta de ceràmiques
parcialment fracturades; però que, per la gran-
dària i la disposició damunt les cames d’un xi-
quet, suscita una certa intencionalitat en l’acte
de deposició.

Entre els aixovars ceràmics solen trobar-
se normalment cresols relacionats amb l’acom-
pliment de les oracions nocturnes durant les
set nits subsegüents al soterrament. Uns altres
autors opinen que els cresols són depositats
vora el difunt, atés que representen la rellevàn-
cia simbòlica de la llum en l’Islam.

Un altre dels elements ceràmics que més

sovint hi apareixen són els pitxers, col·locats a voltes a l’interior de fos-
ses, a la capçalera o als peus del difunt; fet que es documenta sobretot
a Màlaga i Almeria. S’interpreta això com un element simbòlic que els
ajuda a arribar al Paradís. D’ací que alguns autors opinen que la pre-
sència de pitxers es prescriu de manera especial per a aquells que tin-
guen dificultat per a accedir-hi.

El fossar musulmà de Sant Joan d’Ènova ha de considerar-se com
una troballa d’elevat valor arqueològic, que, per primera vegada, ens
ha permés posar-nos en contacte directe amb aquells primers habitants
de Sant Joanet: els qui poblaren aquest lloc des d’abans de la conquesta
cristiana del segle XIII, fins a llur fatídica expulsió de l’any 1609, dic-
tada perquè no volien professar la religió d’una monarquia com més
anava més intolerant.

70
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 



3



3.1. DELS ORÍGENS A LA BAIXA
EDAT MITJANA

En un principi, al nostre paratge més im-
mediat, tot era erm i tot era bosc. El pla de les
Ènoves, ara fa dos-cents mil anys, era un espai
sense límits dins una terra verge poblada de ve-
getals intactes. Els animals hi campaven a gust
i funcionaven segons els ho indicaven els ins-
tints i les lleis de la natura. Encara que tot
havia de canviar, per causa de l’evolució natu-
ral. L’arribada d’uns intel·ligents mamífers de
dues cames, primats evolucionats, hauria de
transformar per a sempre la faç de la comarca.
Ells, els homínids neanderthal, se suposa que
eren suficientment intel·ligents per a comuni-
car-se per signes, parar emboscades als ani-
mals que desitjaven consumir i utilitzar el foc
en benefici propi. Amb aquestes armes i les
que proporcionava la vida tribal, la cacera
vora riu i la recol·lecció col·lectiva, prompte
esdevindrien l’espècie hegemònica del medi
natural: els amos de la creació, els senyors de
la Ribera de Xúquer.

Els primers espècimens d’homínids, que
havien colonitzat tota l’Àfrica, arribaren a la
terra de València i s’instal·laren a les coves de
la Valldigna, ara fa 350.000 anys, en temps del
paleolític inferior.97 Els seus descendents, que
ja parlaven i tot, continuaren desenvolupant
les seues habilitats culturals durant desenes mi-
lers d’anys fins a esdevenir homo sapiens, és a dir,

éssers humans amb un aspecte més semblant al nostre d’ara. Durant el
paleolític mitjà, ara fa 130.000 anys, els ports i passos de la zona –com
ara l’estret de Manuel i el portell de l’Ènova– s’havien convertit ja en
indrets estratègics on parar campaments cinegètics, treballar les armes
de pedra (l’instrumental lític, que diuen els arqueòlegs) i acaçar cavalls
salvatges, elefants, porcs senglars, castors, rinoceronts, cabres i conills...
que s’hi acostaven a abeurar. Això sí, sempre atents a fugir quan ata-
üllaven pel terme alguna pantera, o algun lleó de les cavernes. Totes
aquestes espècies d’animals, inclosos els racionals, aprofitaven la benig-
nitat d’un clima plujós i càlid –interglacial– que si poguérem haver vist
nosaltres la comarca en aquell temps, no l’haguérem pas reconeguda.98
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Els cereals i fruits secs eren
un aliment estratègic per a
l’home del neolític (foto: SIP)



Els humans saberen adaptar-se, durant desenes de milers d’anys, a
les variacions del clima, molt millor que la resta d’espècies animals. Fins
a l’últim i llarg període càlid, que és el que nosaltres vivim. Però, com
que cada vegada n’eren més, els homes, era major la competència pels
recursos naturals i pel territori, i els conflictes que se’n derivaven. Fins
al punt que, arribats al 5000 aC, els pobladors de la zona s’apuntaren
a una nova tendència econòmica que acabava d’arribar de l’Orient
Mitjà: la de criar ramats de cabres i ovelles, i pegar-li foc al bosc autòc-
ton de carrasques, per a plantar en ell un cereal mesopotàmic que re-
sultava d’allò més útil per a fer coques de farina cuita i matar el cuquet
de la fam. Ens referim evidentment al blat, al forment.

Paral·lelament, els mateixos humans havien aprés a polir, esmolar
i deixar lluentes les armes; alhora que empraven els ossos d’animals per
a fer botons de roba que cosien ells, i l’argila per a coure veixells de ce-
ràmica. Estem parlant, com és ben sabut, de la cultura neolítica, els pri-
mers testimonis de la qual, en territori valencià, es troben a la comarca
del Comtat (Penàguila, Beniarrés). En aquesta època és quan baixaren
els humans de les serres contigües, segons els arqueòlegs, i començaren
a colonitzar les fèrtils riberes dels nostres rius. És ben probable que s’as-
sentaren al llarg de segles alguns poblats d’agricultors neolítics on ara
es troba Sant Joanet, però les intenses tasques agrícoles de segles han
esborrat qualsevol petja local de poblament prehistòric. Únicament ens
arriba la notícia de la troballa fortuïta en terme de Manuel, l’any 1872,
de dues destrals de pedra polida, una d’elles de feldespat i de 10 cm de
longitud.99

Tant d’èxit tingué l’agricultura i la ramaderia, que el carrascar ori-
ginal acabà delmat.100 Les comunitats humanes, alimentades a base de
bé, cresqueren i s’hi multiplicaren –com si obeïren cegament els designis
del Gènesi– i, en poc de temps, hagueren d’enfrontar-se els uns amb
els altres pel control de les millors terres de conreu i els millors prats de
la serra. Per aquest motiu, els homes i les dones de l’edat del bronze

(1800-1200 aC) aprengueren tècniques
metal·lúrgiques arribades de l’Orient i fortifi-
caren les seues residències: encimbellaren els
poblats sobre els caramulls més defensables del
pla i sobre els rocallosos puntals de les serres.

A la serreta o Castellet de Sanç (l’Ènova)
se’n pujaren alguns a viure en el ‘bronze inicial
ple’ (1700-1600 aC).101 Uns altres habitaren la
muntanya de la Terra-rossa, al Reialenc de
Rafelguaraf  (1800-800 aC). Al Castellet de Se-
nyera (Castelló) existí en el bronze ple un po-
blat amb casetes de sòcols de pedra, de planta
quadrada, i una muralla que els protegia pel
vessant sud.102 A l’alt de Valiente (Manuel),
vora la granja, s’han trobat indicis d’un pobla-
ment del bronze, que seria l’antecedent imme-
diat del poblat ibèric, que és molt millor
conegut. Aquells agricultors i pastors del
bronze caçarien ànecs al riu amb els seus arcs
de fletxes de sílex, i portarien vaques i bous per
la vora del riu.

Transcorregueren els segles i arribaren a
les marines de Cullera i Dénia unes gents, els
fenicis i els grecs, que portaven espases moder-
nes de ferro, monedes i un alfabet fonètic. Els
habitants de la regió no tardaren gaire temps
a aprendre la metal·lúrgia del ferro, l’escrip-
tura sobre plom, la ceràmica al torn finament
decorada, i altres modes que s’estilaven a la
Mediterrània Oriental: com ara, beure vi per
a celebrar festes i rituals, practicar l’equitació,
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99 LLORENS RAGA, Peregrín – PLA, Enric, Manuel, dins Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 6, València, 1973, p. 305.
100 Vegeu DUPRÉ OLLIVIER, Michèle, Reconstrucció i evolució d’un paisatge vegetal: l’Ereta del Pedregal (Navarrés), dins Debats, 21, València, 1987, ps. 10-11.
101 Jaciment destruït per la construcció del depòsit d’aigua: CATALÀ i CEBRIÀ, Joan, Los testimonios medievales en la zona, dins ALBIACH, Rosa – MADARIA, L. de (coord.), La villa de Cornelius
(l’Ènova, València), Adif – Ministeri de Foment, València, 2006, ps. 131-134.
102 Vis. MARTÍNEZ PÉREZ, Antonio, Carta arqueológica de la Ribera, Alzira, 1984; MARTÍNEZ PÉREZ, Antonio, La cultura del bronce valenciano en la Ribera, dins Al-Gezira, 1, Alzira, 1985, ps. 13-
112 (p. 51).



depilar-se els homes, teixir lli les dones i posar-
se els guerrers una mena de granera damunt
del casc, a imitació dels militars de les demo-
cràtiques polis de Grècia. Vegeu si no l’aspecte
filmogràfic del guerrer votiu de Moixent...

Emperò la civilització dels ibers (segles
VIII-II aC), lluny de ser democràtica com la
d’Atenes, es caracteritzà per l’existència d’una
classe guerrera, aristocràtica i fortificada –els
habitants de la ciutadella de Saiti/Xàtiva–, que
preponderava, econòmicament i políticament,
sobre els llauradors i ramaders de les nombro-
ses masies de la Costera i de bona part de la
Ribera Alta.103 Al nostre terme, es conrearia
sobretot el lli de les apreciades tovalloles ibe-
roromanes de Saetabis. En el segle I aC les com-
prava i utilitzava l’aristocràcia de Roma per a
tapar-se les vergonyes als banys públics i en les

festes privades –segons consta per diversos poemes de Catul i per testi-
monis d’uns altres autors coetanis.104 El lli conreat a la nostra comarca
s’amerava en basses o ameradors com els identificats a la vil·la d’Ènova
i al terme d’Alberic.105

A l’interessant poblat ibèric de l’Alt de Valiente (serra de Manuel,
segles V-III aC) s’han exhumat testimonis materials que ens donen a
conéixer la plenitud de la cultura ibèrica al nostre entorn: ceràmica
grega de luxe, monedes escrites en iber, peces de teler de lli, etcètera.106

Els ibers foren una civilització relativament avançada, d’una economia
en fase de monetarització, i d’una societat complexa, jerarquitzada;
preocupada per la qualitat del tèxtil per a la llar, els diners, l’urbanisme,
el consum d’alcohol, l’estètica facial i el culte al cos, l’adquisició de pro-
ductes exòtics, i el luxe com a signe de poder i distinció. És a dir, una
civilització molt semblant a la nostra.

En els segles III-II aC Xàtiva estava aliada amb els cartaginesos,
que disputaven als romans l’hegemonia sobre la Mediterrània occiden-
tal. Fins que els romans guanyaren la II Guerra Púnica (198 aC), ocu-
paren el país i el colonitzaren. L’abandonament de l’Alt de Valiente
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103 PÉREZ, José – BORREDÀ, Reyes, Un assaig sobre el territori i el poblament ibèric de Saitabi, dins Primer Congrés d’Història de la Costera, Institució ‘Alfons el Magnànim’, València, 2006, ps. 125-
140.
104 Vegeu VENTURA, Agustí, Les fonts clàssiques de Xàtiva, dins Primer Congreso de Historia del País Valenciano (abril, 1971), Universitat de València, 1980, vol. II, ps. 301-312; ÍDEM, Játiva romana,
serie de “Trabajos varios”, 42, SIP-Diputació de València, 1972. 
105 RIPOLLÉS ALEGRE, Pere-Pau, Las balsas romanas de Benifaraig (Alberic, Valencia), dins Estudios de arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, ‘Trabajos Varios’ del SIP,
núm. 89, València, 1992, ps. 397-410; RIPOLLÉS ALEGRE, Pere-Pau, Las acuñaciones de la ciudad ibérica de Sáitabi, Universitat de València – Biblioteca Valenciana, València, 2007, p. 16.
106 MARTÍNEZ, A., Carta arqueológica..., p. 162.

Teixidora íbera Detall de la ceràmica ibèrica rescatada de l’Alt de Valiente (Manuel)



(c.209 aC), forçat o no per l’arribada dels soldats romans, coincideix
amb la conquesta i amb la derrota cartaginesa. Els vencedors, els ro-
mans, instal·laren tropes i guarnicions a les fortaleses de Xàtiva i Sa-
gunt, i en un campament de Sucrum (Alzira) que edificaren a la vora del
Xúquer, i repartiren terres a colons procedents d’Itàlia. Establiren co-
lònies a València, Elx i unes altres ciutats. Les ompliren de temples dò-
rics i jònics, a l’estil de la Grècia clàssica. Construïren còmodes calçades,
com ara la Via Augusta, que passava per Carcaixent i Manuel. I, com
que parlaven llatí, acabaren llatinitzant i romanitzant els ibers de la Ri-
bera.

Quant a l’entorn rural de Sant Joan d’Ènova, cal advertir la proxi-
mitat de diverses villae romanes: establiments rurals de tipus mas, amb
una finca o heretat adjunta, i cases de colons adjacents. A destacar,
entre elles, la luxosa vil·la del magnat setabità Corneli (l’Ènova) desco-
berta arran de les obres de l’AVE (2003), i la necròpoli romana de les
Foies (Manuel), jaciments de què tractarem tot seguit.107 Els arqueòlegs,

a banda de les cinc làpides trobades al pla d’È-
nova,108 han documentat també uns altres ja-
ciments a la zona. Un d’ells es localitza al
vessant nord-est del Castellet de Senyera (Cas-
telló, segles I-II dC), amb una possible vil·la.109

Un altra vil·la ocupava el solar de la nova Es-
tació del trenet de Castelló de la Ribera, amb
taller ceràmic annex. S’hi obraven àmfores vi-
naderes per a l’exportació del vi, que seria l’es-
pecialitat productiva del pla de Castelló i Sant
Joanet; sent Manuel i l’Ènova una terra de lli-
naters.110

Ara, que, sens dubte, la joia del patrimoni
arqueològic de la Ribera, i una de les vil·les ro-
manes més interessants de l’antiga Hispania,111

és la exhumada parcialment en els Alters de
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107 Revista La Bellota, 8, Manuel, octubre del 2003; ídem, núm. especial 19, Manuel, juny del 2004; PÉREZ BALLESTER, J., De la Saitabi ibérica a la Saetabis romana, dins HERMOSILLA, J. (coord.),
Historia de Xàtiva, Universitat de València, 2006, ps. 137-164; ALBIACH, Rosa – MADARIA, L. de (coord.), La villa de Cornelius (l’Ènova, València), Adif – Ministeri de Foment, València, 2006.
108 CORELL, Josep, Inscripcions romanes de ‘Saetabis’ i el seu territori, Nau Llibres, València, 1994; FERRI, Felo, Pedres tallades que fan pensar, dins La Bellota. Revista d’informació i entreteniment,
16, Manuel, 2003, ps. 9-12.
109 MARTÍNEZ, A., Carta arqueológica..., p. 190; SERRANO VÁREZ, Daniel, Yacimientos ibéricos y romanos de la Ribera, Academia de Cultura Valenciana, València, 1987-
110 MARTÍNEZ i GARCIA, Josep-Manuel, Un taller ceràmic de l’època romana a Castelló de la Ribera, dins Castelló de la Ribera en festes, 1989, ps. 23-28; VICENT ISERN, Ramon, Vestigios arquitectónicos
de època romana al terme de Castelló de la Ribera, dins Castelló de la Ribera en festes, 1995, ps. 10-12; HORTELANO UCEDA, Ignacio, Memoria de la intervención arqueológica en terrenos anejos a
la estación de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de Castelló de la Ribera (la Ribera Alta), publicat en Internet, http://www.cult.gva.es/dgpa/, 1997.

Excavacions arqueològiques de la vil·la romana de Corneli, a l’Ènova

Reconstrucció
de l’àrea
residencial o
més luxosa de
la vil·la romana
d’Ènova



l’Ènova, al costat del cementeri, l’any 2004. S’excavaren, simultània-
ment a les obres de l’AVE, vora 3.000 m2 dels 10.000 m2 que es calcula
que ocupaven les construccions romanes. Amb tot, l’operació resultà
suficient per a saber que es tractava d’una vil·la romana d’edat imperial
(segles I-II dC), propietat d’un opulent magnat de la ciutat de Saetabis
(Xàtiva), membre de la distingida família del Cornelii. Pertanyien al clan
el propietari de la finca, Publi Corneli Junià (Publius Cornelius Iunianus,
en llatí); el seu germà Marc Grani Superestes, que tenia a Xàtiva dedi-
cada una estàtua eqüestre de bronze (una de les 20 que s’han docu-
mentat en tota la Hispània), i la filla de Publi, Licínia Marcel·la, i el
marit d’aquesta, Titus Licini. Tot això, ho coneixem a través d’inscrip-
cions que han arribat fins als nostres dies; com ara aquelles que conte-
nen els noms de Natali, un dels esclaus d’en Publi, mort als 60 anys
d’edat, i de Rhodine, una esclava grega de la casa, morta als 26 anys,
a qui el propietari –que se l’estimava molt– dedicà una preciosa ara fu-
nerària, de quasi dues tones de pes, de marbre calcari (calcària massiva)
de la pedrera de l’Ènova.112

La vil·la de Corneli, emplaçada als peus de la Serreta d’Ènova i
prop de la Ianua Setabensis o “Porta de Xàtiva” –l’estret de Manuel–, era
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112 SANCHO, Teresa – GIMENO, Fermín, L’Ènova. Història i tradicions, Ajuntament de l’Ènova, 2007, p. 249.

Cap d’una escultura romana que
representava l’heroi Hèrcules, venerat a
la vil·la romana d’Ènova

Cap d’una escultura romana que representava l’heroi
Hèrcules, venerat a la vil·la romana d’Ènova



un emplaçament estratègic des del punt de vista agrícola: producció de
lli, cereals, oliveres, vinyes, etc. Però també era l’Ènova el lloc per on
eixia, cap a la Ribera i València, una part important de la producció
de blocs de marbre, d’aquells que els romans extreien a la contigua vall
de Barxeta.113 Per a fer arribar als Alters els blocs de pedra, els romans
disposaven d’unes carrilades, a través del Collado de la Serra, per on
es desplaçaven carros tirats per bous.114 També s’explotaren, òbviament,
les pedreres dels Quatre Camins, més arrimades a la vil·la.

La Via Augusta, itinerari millorat pels romans en el segle I dC, era
possiblement el camí més transitat de tota la Hispània, ja que connec-
tava les riques terres de la Bètica, la Cataginensis i la Tarraconensis
amb Roma. I aquella via passava per l’actual plaça del Sol de Manuel,
la carretera d’Alzira (terme de Sant Joanet) i la Pobla Llarga, per a bus-
car Carcaixent i la ciutat-campament romana de Xúquer. És molt pro-
bable que la partida d’En Vilanova, que és la de terra més argilenca i
més agraïda, fóra ja treballadas en època romana per algun grup de
llauradors o colons. Testimoni d’aquell assentament seria la necròpoli
romana que dóna nom al braçal i subpartida del Fossaret, molt arri-
mada a la mencionada Via Augusta.

L’existència d’un ‘fossaret’ romà pròxim lliga bé amb determinats
comentaris d’erudits antics, sobre l’existència d’una làpida romana de
Sant Joanet, que es trobava encastada dalt la torre gòtica del Castell.115

Lamentablement, aquell testimoni de l’antigor desaparegué cap al
1900, segons ens relata el capellà d’Énguera mossén Pedro Sucías, que
visità Sant Joanet per aquell temps:

Cuando nosotros visitamos esta población con el objeto de verla y que el señor
cura nos enseñara los documentos de aquel archivo, nos dijeron que en lo más alto de
la torre de la casa del señor feudal había una lápida muy antigua. Sin pérdida de
tiempo subimos a la torre y, al hombre que nos acompañaba, le preguntamos por la
lápida, a lo cual nos contestó: 

–Hace por lo menos dos años que el tío Fulano la
arrancó y la tiró a la Plaza, donde se hizo en mil pe-
dazos, pues decía que en su pueblo no quería nada que
fuese de los moros ni de esa gente.

Entonces le contestamos:
–Tampoco, pues, querrá ese pozo que da agua a

la población ni las acequias que riegan su hermosa
huerta, puesto que todo ello es obra de los moros.

–¡Eso es otra cosa!
Continuamos en la torre dicha y en una de sus pa-

redes vimos pintado al claro-oscuro el Encuentro de la
Santísima Virgen en la Calle de la Amargura, con su
Hijo Jesús. No tiene tantos personajes como aquél; es
de tamaño natural; sus figuras son de buen dibujo y co-
rrecto pincel. Es una idea del célebre cuadro ‘El Pasmo
de Sicilia’.116

Després d’un temps d’esplendor, el de la
Pau Augusta (segles I-II dC), la vil·la de Cor-
neli patiria els avatars de la crisi de mitjan segle
II. La vil·la veïna de Castelló de la Ribera fou
destruïda violentament aleshores. És a dir, que
alguna banda organitzada, alguna rebel·lió
d’esclaus o algun conflicte social que agità la
regió, provocaren l’abandonament brusc d’a-
quella vil·la, durant la primera gran crisi de
l’Imperi Romà. Tan grau degué ser la situació
d’inseguretat col·lectiva, que motivà el despla-
çament fins a Xàtiva d’un destacament de la
Legio VII Gemina que donaria nom a la ciutat
de Lleó, comandat pel beneficiari consular Va-
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113 Vegeu SOLER, Abel, Història del poble de Barxeta, Ajuntament de Barxeta, 2004; SOLER, Abel, Barxeta. Patrimoni rural i oficis ancestrals, Ajuntament de Barxeta, 2006.
114 CATALÀ, Joan – SANCHIS, Vicent, Les Carrilades de l’Ènova: notícia d’un camí ben antic, comunicació al I Congrés d’Història de la Costera, Xàtiva, 2001; CATALÀ i CEBRIÀ, Joan, Les Carrilades
de l’Ènova: noticia d’un camí ben antic, dins La Bellota. Revista d’informació i entreteniment, 21, Manuel, 2005, ps. 15-16.
115 Aquesta làpida, segons Carles Sarthou, fou descrita per Villanueva, en el seu ‘Viage literario’ (segle XVIII) i figura inscrita en el corpus d’inscripcions llatines de Hübner, amb el núm. 3.653. Cfr.
SARTHOU CARRERES, Carlos, Provincia de Valencia, t. II de la Geografía general del Reino de Valencia, dir. per Francisco CARRERAS CANDI, Alberto Martín ed., Madrid, 1925, p. 103.
116 SUCÍAS APARICIO, Pedro, Notas útiles para escribir la historia del reino de Valencia, València, 1911, manuscrit del Fons Bibliogràfic Sucías, Hemeroteca Municipal de València, vol. 17, ps. 440-447.



lerius Paternus. Una làpida d’aquells anys ens
informa d’aquesta presència dels militars.117 Es
restablí la pau i Xàtiva recobrà l’esplendor
perdut. S’hi edificà un temple de grans dimen-
sions, amb capitells corintis (circa 200-225)118 i
la família propietària de la vil·la d’Ènova tornà
a prosperar.

Tal volta foren els hereus de Corneli els
qui subministraren la pedra del temple i inver-
tiren els beneficis obtinguts en la reforma i em-
belliment de la vil·la, operació que daten els
arqueòlegs en el primer terç del segle III. D’a-
questa època daten els mosaics geomètrics i
d’animals, les pintures murals, els frisos de
marbre, etc. També pertany al segle III (circa
280-300) la necròpoli de les Foies de Manuel,
pròxima a Sant Joanet, i possiblement vincu-
lada a algun assentamet tardoromà: la presèn-
cia de restes d’àmfores pels voltants pot ser-ne
un indici. El jaciment es descobrí l’any 1951,
en una finca que fou de Gonçal Micó. Es
tracta d’una àrea de soterrament col·lectiu de
cadàvers coberts amb tegulae.119

A la part urbana de la vil·la de l’Ènova –
la més luxosa– s’esdevingué un incendi cap al
350 dC, de causa desconeguda, que seria el
principi de la fi. Unes quantes generacions des-
prés (circa 420-440 dC), en plena onada de sa-
queigs perpetrats pels vàndals, i en plena
‘caiguda’ de l’Imperi Romà, fou abandonada
la vil·la. S’havia acabat el poder de Roma,
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117 CEBRIÁN FERNÁNDEZ, Rosario, Un beneficiarius consularis documentado en Saetabi, dins Saguntum, 28, València, 1995, ps. 275-278.
118 CHINER MARTORELL, Paloma, Un capitel corintio del Museo de Játiva, dins Saguntum, 24, València, 1991, ps. 173-175.
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‘Les Foies’ (Manuel, Valencia), dins Manuel en festes, 1993, ps. 6-7.

Materials exhumats a la necròpoli romana de les Foies, molt pròxima a
Sant Joanet



però –curiosament– encara hi quedaven romans. Els supervivents a la
crisi, llauradors llatinoparlants i cristianitzats molt superficialment,
construïren cabanes al costat de les runes de la vil·la, i excavaren allí
mateix unes sitges per a emmagatzemar grans (c. 450-550 dC). Tan-
mateix, la guerra entre visigots i bizantins pel control del territori de
Xàtiva i Dénia (c.554-620) 120 provocà l’abandonament del poblat, se-
gurament per motius de seguretat. Testimoni de les dificultats per què
passaren els supervivents del caos tardoromà a la Ribera Alta, són les
galeries subterrànies –refugis, amagatalls col·lectius– localitzades a l’O-
livar de Poveda, en la partida de la Falquia de Beneixida (segles III-VI),
a pocs quilòmetres de Sant Joan.121

Durant el segle VII, quan els visigots ja controlaven plenament la
comarca, el Bellveret de Sètaba/Xàtiva no passava de ser una ciutadella
episcopal de poques cases i moltes ruïnes, custodiada per una guarnició
de soldats. Només la presència de prestigiosos bisbes terratinents, com

foren Muttu (560-600) i Atanasiu (653-675),
garantia la continuïtat del llegat legislatiu i cul-
tural dels romans.122 Però la realitat demogrà-
fica i social era crua, i els indicadors climàtics
relativament més freds que el de segles prece-
dents.

L’any 700, en aquesta perifèria mig des-
poblada del regne visigot, els juncars i els car-
rascars, les albuferes i els aiguamolls fangosos
s’haurien ensenyorit de bona part de l’antiga
terra de llauró. El terme de Sant Joanet devia
ser un erm ple de malesa, amb una Via Au-
gusta deteriorada, de trànsit un tant insegur.
De l’esplendor de la romanitat, a penes els
quedarien en peu les columnes i capitells de la
vella Sàetabis; les tombes mig enterrades de les
Foietes de Manuel; planures ermes i telers cor-
cats; ameradors reblits i monedes ocultes, i una
llengua llatina que cada vegada es parlava pit-
jor...

Fi d’un món, inici d’un altre. En efecte, un
bon dia del segle VIII després de Crist, entra-
ren en escena unes tropes de genets orientals
disposats a posar ordre militar i econòmic a la
regió. Eren membres de l’exèrcit islàmic, des-
plaçat fins a Hispània des de l’Orient Mitjà.
Eren musulmans, parlaven àrab, estudiaven
l’Alcorà del profeta Mahoma, i buscaven l’ai-
gua de les fonts d’al-Àndalus, per a traçar sé-
quies i irrigar els camps en la mesura de llurs
possibilitats.

79
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

120 Vegeu VALLEJO GIRVÉS, Margarita, Bizancio y la España tardoantigua (ss. V-VIII): Un capítulo de historia mediterránea, Memorias del Seminario de Historia Antigua, IV, Universidad de Alcalá de
Henares, 1993.
121 PLA, Enric – MARTÍ, Bernat, L’arqueologia de la Ribera del Xúquer. Estat actual de la investigació, dins L’escenari històric del Xúquer. Acte de la IV Assemblea d’Història de la Ribera (l’Alcúdia,
1986), Ajuntament de l’Alcúdia, 1988, ps. 35-46.
122 Sobre aquesta època, vegeu LLOBREGAT, Enric, La primitiva cristiandat valenciana, l’Estel, València, 1977; SOLER, Abel, Els bisbes visigots i la toponímia llatina del País Valencià: Ontinyent,
Moixent i Marinyén, dins XXV Col.loqui de la Societat d’Onomàstica. V Col.loqui d’Onomàstica Valenciana (Sagunt, 26-27.02.1999), revista Braçal, 21-22, Sagunt, 2000, vol. 2, ps. 563-568.



Tal volta, algunes de les séquies de la vega
de Xàtiva date ja d’aquesta època primerenca,
ja que madînat Xâtiba ja apareix documentada
com una ciutat estratègica allà pel 900. Alzira
de Xúquer (citada en cròniques de l’any 896),
el castell de Sumacàrcer, d’on depenia la vall
de Càrcer, i la pròpia fortalesa de Xàtiva resis-
tiren per la força a les tropes de l’emir ‘Abd ar-
Rahman III, que s’autoproclamaria califa a
Còrdova l’any 929. Aquest mateix any havia
capitulat el castell xativí davant l’exèrcit cor-
dovés, després d’un duríssim setge de vora cinc
anys de durada (924-929).123

En aquell moment, ja existiria una fre-
qüentada xarxa de comunicacions entre Xà-
tiva i Alzira, per Manuel. La proximitat
d’ambdues ciutats afavoriria la proliferació
d’alqueries al camp; la difusió de la religió del
Déu únic, Al·là, i la nova llengua de govern i
de cultura, que era l’àrab. Ja en el segle X la
reorganització d’un nou estat central fou pos-
sible sobre la base d’un cert rescalfament cli-
màtic, que proporcionà bones collites de
cereals –com en la plenitud romana– i ajudà a
créixer la població durant els segles X-XI.
Eren aquells els temps d’allò que els historia-
dors denominen la ‘revolució agrícola’ de l’Is-
lam.124 La plasmació local d’aquesta revolució

agronòmica la tenim en el traçat de la Séquia Comuna, la del Terç i
els diferents braçals.

A la introducció de noves espècies hortícoles de procedència orien-
tal (safrà i albergines, albercocs i bresquilles, melons d’Alger i de tot
l’any, nyespres i dàtils, espinacs i carxofes, prunes i nous, arrossos i ca-
nyamels, gínjols i codonys, llimes i taronges...), cal afegir el domini de
noves tècniques d’agricultura intensiva de regadiu: files i tandes, séquies
de regatge (as-sâqiya); assuts per a derivar els rius i barrancs (as-sudd); sé-
nies de cadufs accionades per cavalleries (as-sâniya, al-qadûf); nores o
rodes hidràuliques (an-na‘ûra); galeries de captació de tipus alcavó (al-
qabû, “la volta”) i molins fariners de cup.

La Xàtiva del segle X produïa cada any centenars de raimes de
paper, que els mercaders distribuïen per tot al-Àndalus, l’Europa feudal
més arrimada, i el Magrib.125 Per a produir el paper es necessitava molt
de lli –matèria primera– i els inversors urbans compraren finques al
camp, anomenades rafals (àrab rahl, literalment, “corral”, però també
“heretat particular”) per a conrear aquest i uns altres productes. Segu-
rament, Sant Joanet seria alguna d’aquestes finques.

Entre les magnats de Xàtiva que invertiren diners al Pla d’Ènova,
es trobaven els Banû Muffâwwiz, una poderosa família que dominava
encara la política local en temps de Jaume I (al ‘Llibre dels Feits’ es
parla del xeic Amofois, és a dir, al-Muffâwwiz). Doncs bé, quan es produí
a Còrdova la fitna o anarquia del 1010, anunciadora de la fi del Califat
Omeia (1031), entre els dignataris cordovesos refugiats a Xàtiva es tro-
bava el cronista Ibn Hazm, que arreplega en el seu ‘Tractat de noblesa’
la genealogia dels Muffàwwiz.126 Diu aquest prestigiós autor127 que
aquells eren àrabs de pura sang, i que en temps de la conquesta islàmica
(segles VIII-IX) el fundador del llinatge s’havia assentat a Yânubah, que
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123 IBN HAYYÂN de Córdoba, Crónica del califa Abdarrahman III an-Nasir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis, V), trad. i ed. a cura de M. J. VIGUERA i F. CORRIENTE, Anubar, Saragossa, 1981,
ps. 181-182; RUBIERA, María Jesús - EPALZA, Míkel de, Xàtiva musulmana (segles VIII-XIII), Ajuntament de Xàtiva, Alzira, 1987, ps. 51-52.
124 WATSON, Andrew M., Agricultural innovation in the Islamic world. The diffusion of crops and farming techniques, 700-1100, Cambridge, 1983; traduïda a l’espanyol com Innovaciones en la agricultura
en los primeros tiempos del mundo islámico. Difusión de los distintos cultivos y técnicas agrícolas, del año 700 al 1100, Universidad de Granada, 1998.
125 BURNS, Robert Ignatius, Societat i documentació. Diplomatarium I: Introducció, 3 i 4, València, 1988 (1a. ed., en anglés, 1985); SISTACH, Carmen, El papel árabe en la Corona de Aragón, dins Actas
del II Congreso Nacional de Historia del Papel en España, Diputación de Cuenca, 1997, ps. 71-78.
126 Vegeu RIBERA y TARRAGÓ, Julián, Nobleza musulmana en el Reino de Valencia. Los Beni Mofaguaz de Játiva, dins El Archivo. Revista de ciencias históricas, dir. per Roc CHABÁS, Impr. de Pedro
Botella, Dénia, 1887-1888, t. 2, ps. 49-53; reimpr. facsímil, Alacant, 1986; TERÉS, Elías, Linajes árabes en Al-Ándalus según la “Ÿamhara” de Ibn Hazm (I), dins Al-Ándalus, XXI, Madrid-Granada, 1957,
ps. 55-111; (i II) dins Al-Ándalus, XXII, 1957, ps. 337-376.



és el nom que rebia aleshores el Pla de les Ènoves.
Un altre personatge de les Ènoves, Abú-Abdal·là Muhammad ibn

Khalsa, més conegut com ‘el Cec de Yânubah’, triomfaria com a poeta
cortesà de la taifa de Dénia, en temps del rei Iqbal ad-Dawla Alí ibn
Mujàhid, i li dedicaria poemes al conqueridor de la ciutat, al-Muqtàdir
de Saragossa (segona meitat del segle XI).128 La dissolució del Califat i
la institució dels regnes de taifa –el de València-Xàtiva pel que fa al
nostre cas– coincidí amb un moment de bonança climàtica, abundància
de mà d’obra i expansió agrícola. La diàspora de tècnics (hidraulistes,
arquitectes), funcionaris palatins i notables cordovesos cap a les ciutats
perifèriques, com ara Xàtiva, ajudà a posar en marxa grans obres i pro-
jectes d’irrigació molt ambiciosos, a partir de l’any 1010.129

Potser date d’aquesta època el projecte d’intensificació sistemàtica

de l’agricultura local que donà origen a la Sé-
quia Comuna d’Ènova (Sâqiyat Yânubah, en
àrab). Al llarg de la séquia mare i els seus bra-
çals s’arrengleraven una vintena d’alqueries
minúscules (àrab al-qarya, poble de llauradors)
i rafals (rahl, finca privada) que són a la base de
l’actual estructura del poblament. Ens referim,
concretament, a Manuel, Faldeta, Torreta, l’A-
bat, Sanç, l’Ènova, el Tossalet, Rafelguaraf,
Berfull, Palmella (Riurau, terme de Rafelgua-
raf), el Rafalet (la Parda, Rafelguaraf), el Ra-
falet de les Foies (Manuel) i Sant Joanet, i les
diferents alqueries del Pla de Castelló, benefi-
ciades de la séquia del Terç.

En el ‘Llibre del Repartiment’ (segle XIII),
solament es fan mencions explícites de Roseta
i a cert Rafal Alarof.130 Hi apareix també, en
un escrit del 1264, un Rahal Sac Biyeus, que pos-
siblement siga una lectura romanç de l’àrab
Rahl Ishâq Abî-Yawx, en referència al nom del
propietari. Ben rebé podria ser aquest el nostre
poble; però això no es pot afirmar, perquè els
primers testimonis que tenim d’ell ens el pre-
senten ja amb el nom cristià i valencià de Sent
Johan. En qualsevol cas, hi ha constància ar-
queològica de l’existència d’una alqueria mu-
sulmana de Sant Joanet, fundada en el segle
XI o XII, al solar de l’actual plaça del Progrés.
Molt arrimada a ella es trobava l’àrea de so-
terrament, una necròpoli musulmana estu-
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127 Conegut més aïnes per ser l’autor del ‘Tractat de la Coloma’: IBN HAZM DE CÓRDOBA, El collar de la paloma, a cura d’E. GARCÍA GÓMEZ, Alianza ed., Madrid, 1952; IBN HAZM de Còrdova
- Antoni MARTÍNEZ de Xàtiva, El collar de la coloma. Tractat sobre l’amor i els amants, Eds. del Bullent, Picanya, 1994.
128 Vid. RUBIERA, María Jesús - EPALZA, Míkel de, Xàtiva musulmana (segles VIII-XIII), Ajuntament de Xàtiva, Alzira, 1987.
129 Vid. GUICHARD, Pierre, Crecimiento urbano y sociedad rural en Valencia a principios de la época de taifas (siglo XI después de J. C.). Traducción y comentario de un texto de Ibn Hayyân, dins GUI-
CHARD, Pierre, Estudios sobre historia medieval, Eds. Alfons el Magnànim, València, 1987, ps. 153-174.
130 FERRANDO, Antoni (ed.), Llibre del Repartiment de València, Vicent Garcia eds., València, 1979, assentaments núms. 1.891, 2.487 i 3.012.

L’Alcorà de Sogorb: una bella mostra de cal·ligrafia arabovalenciana



diada pels arqueòlegs Víctor Algarra i Amparo
Valcárcel. Al carrer de Sant Antoni, en l’eixida
del camí de Tordera, s’han estudiat vora un
centenar d’inhumacions de cossos encarats a
l’Alquibla, a la Meca, soterrats segons el ritual
funerari islàmic. Aquestes restes semblen
apuntar a les mencionades localització topo-
gràfica i cronologia inicial del poblat.131

S’organitzaria així el paisatge agrícola, en els segles XI-XIII, amb
alqueries de regadiu i producció hortícola intensiva, poblats de llaura-
dors i àrees de necròpoli, més o menys arrimades a les alqueries. Els
divendres s’ajuntarien els fidels en alguna la mesquita aljama o principal
de Yânubah –segurament la de l’Ènova, transformada en església en el
segle XIII– per a l’oració comunitària. Amb ocasió de la tallada de l’ai-
gua, i el reinici de la temporada hortícola –primer divendres de març–
celebrarien una mena d’assoc (as-sûq, mercat) extraordinari a Manuel,
que seria el precedent de l’actual fireta o porrat de la Candelera (festa
traslladada al 2 de febrer a partir del 1601).

Els desordres polítics dels segles XI-XIII, i, sobretot, l’amenaça feu-
dal que s’acostava en vespres de la caiguda de València a mans de
Jaume I (1238), potser obligaren els moros de l’actual Manuel-l’Ènova
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131 Vegeu el capítol del llibre dedicat a l’arqueologia.

Aspecte de l’interior de la mesquita de Xara, a la Valldigna: una de les poques que queden de
segles passats



a construir una mena de castellet (torre refugi més recinte o albacar),
al paratge conegut com el Castellet d’Ènova; Castellnou o Castellet de Sanç
en papers antics.132 Les alqueries que hi havia a l’actual terme de Cas-
telló de la Ribera, més Sant Joanet, Senyera, Benimeixix (terme Se-
nyera) i Roseta (terme de Manuel), pertanyien ja a un altre territori
‘castral’, i trobaven refugi –en cas de perill– al Castellet de Senyera,
que és terme de Castelló i que justifica el nom d’aquest municipi.
Aquest estratègic ‘castelló’ (romanisme qaxtilyûn, molt usat en al-Ànda-
lus) existia ja en el segle XI, i apareix citat com Castejón en el ‘Cantar de
Mío Cid’.

L’endemà de la conquesta de València, pel maig del 1239, el rei
d’Aragó estava acampat a Sellent amb les seues tropes de feudals, dis-
posat a preparar el setge de Xàtiva. Però, com que mai no l’havia vista,
la ciutat, acordà pujar-se’n de vesprada al cim on ara està l’ermita de
Santa Anna, dalt de la Llosa de Ranes. La panoràmica la descriurà
molts anys després, per a incloure-la en la seua crònica autobiogràfica
o Llibre dels feits:

E anam llà a aquell coll agut qui és (a)part del castell, e veem la pus bella
horta que anc havíem vista en vila ni en castell, e que hi havia més de dues-centes
algorfes per l’horta, les pus belles que hom pogués trobar, e les alqueries entorn de
l’horta, moltes e espesses.133

Les alqueries del Pla d’Ènova, moltes i espesses també, potser con-
rearen ja les 225 jovades (8.100 fanecades) que són la base del reparti-
ment medieval de talles de sequiatge i tandes d’aigua de reg. De l’anàlisi
de les dades del ‘Llibre del Repartiment’ es desprenen dos grans pro-
jectes del rei Jaume el Conqueridor a la zona, realitzats –amb algunes
limitacions– a partir del 1248: la fundació dels assentaments cristians
de Castelló de Xàtiva i l’Ènova ‘dels Cristians’.

En primer lloc, el rei conqueridor volia reemplaçar les alqueries

esparses de Castelló, per una vilanova cristiana
important, on residiren almenys 200 famílies
de colons. Els castellonencs haurien de man-
tenir conreades les 600 jovades de regadiu i
secà que, aproximadament, contenia el Pla de
Castelló. Pel que fa les hortes de la Comuna
de Yânubah, el rei desposseiria els musulmans
de la meitat de la terra (113 jovades, 5.085 fa-
necades) per a donar-les a 45 colons.134
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132 CATALÀ i CEBRIÀ, Joan, Los testimonios medievales en la zona, dins ALBIACH, Rosa – MADARIA, L. de (coord.), La villa de Cornelius (l’Ènova, València), Adif – Ministeri de Foment, València,
2006, ps. 131-134 (p. 133).
133 SOLDEVILA, Ferran (ed.), Les quatre grans cròniques, Selecta, Barcelona, 1983 (2a., 1a. en 1971), cap. 318, p. 284.

Jaume I el Conqueridor, rei de València



Aquests últims, els primers valencians, s’assen-
tarien al voltant de l’actual plaça de l’Ènova, i
fundarien allí una ‘pobla’, amb església i Porxe
del Consell (a partir dels mesos de març-agost
del 1248, data de les donacions).

Trenta dels fundadors de l’Ènova dels

Cristians venien en companyia d’un tal Doménec de Montsó, i reberen
2 jovades cadascú. Eren, per tant, aragonesos catalanoparlants, i per
això ara es parla el valencià a la nostra comarca. Les 112 jovades res-
tants del reg de la Comuna –les Ènoves dels sarraïns, segons el vocabu-
lari de l’època– romandrien a mans dels aborígens musulmans, que
continuaren parlant l’àrab fins a l’expulsió del 1609. Sant Joanet (o com
es diguera aleshores en àrab), el Rafalet de les Foies, Roseta, Manuel,
Faldeta, etc., eren algunes d’aquelles ‘Ènoves’ dels moros, transforma-
des després en microsenyories del terme de Xàtiva.

L’any 1244, els musulmans de Xàtiva capitulaven davant Jaume I
i prometien lliurar-li les claus del castell al cap de tres anys (1247).135

Quan s’acomplia ja el termini, es produí una revolta general dels mu-
sulmans valencians (1247), liderada al sud del Xúquer pel xeic de les
Muntanyes al-Azraq, “el Blau”. El rei Jaume es dedicà en els anys 1248-
1249 a sufocar la revolta a la regió de Xàtiva, alhora que buidava de
moros la ciutat i les alqueries més estratègiques de la regió, per a re-
partir-les als colons feudals que havien participat en la conquesta i ara
feien la guerra als musulmans rebels.

La revolta serví d’excusa al monarca per a foragitar bona part dels
moros del Pla de Castelló i les Ènoves, per a poder establir dues viles
de cristians, de colons valencians: Castelló de Xàtiva i l’Ènova dels Cris-
tians (1248).136 Als sarraïns o moros que deixà el rei per a llaurar les
terres –els de Sant Joanet entre d’altres– se’ls respectarien durant segles
la religió i els costums. Una vegada pacificada la regió i arraconat al-
Azraq a la Marina, Jaume I assignà les dues pobles cristianes i les al-
queries de Yânubah –les Ènoves– al terme particular de la vila reial de
Xàtiva (18 d’agost del 1250).137

Ja des de mitjan segle XIII, implantada la nova societat feudal i co-
lonial, començaren a funcionar les alqueries i antics rafals del Pla d’È-
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134 L’anàlisi del repartiment de la zona l’efectua FURIÓ, Antoni – MARTÍNEZ, Luis Pablo, De la hidràulica andalusina a la feudal: continuïtat i ruptura. L’horta de Cent a l’Alzira medieval, dins FURIÓ,
A. – LAIRÓN, A. (eds.), L’espai de l’aigua. Xarxes i sistemes d’irrigació a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica, Ajuntament d’Alzira – Universitat de València, 2000, ps. 19-74 (p. 52).
135 VENTURA i CONEJERO, Agustí, La capitulació de l’alcaid de Xàtiva Abu Bequer Banu Isa al rei Jaume I, dins Fira d’agost, Xàtiva, 1996, ps. 69-78-
136 Dels 20 llinatges enregistrats en el ‘Llibre del Repartiment’, 13 són catalans (Belloch, Català, Cloquer, Esteve, Girona, Granell, Mollà, Monroig, Nargó, Pallarés, Rosselló, Sa Rovira i Torralba); 4
venien de la franja catalanoparlant d’Aragó (Bardaxí, Entença, Margaix i Montsó); 2 d’Aragó (Borau i Taraçona), i un de l’Occitània (Gallach). Vid. CATALÀ i CEBRIÀ, Joan, Los testimonios medievales
en la zona, dins ALBIACH, Rosa – MADARIA, L. de (coord.), La villa de Cornelius (l’Ènova, València), Adif – Ministeri de Foment, València, 2006, ps. 131-134 (p. 133). D’aquests cognoms, sols els
d’Esteve i Gallach continuaven presents a l’Ènova, segons el morabatí del 1373: ARV, Mestre Racional, 10.866.

Ballesters catalans, a la conquesta de València (Sala del
Tinell del Palau Reial de Barcelona)



nova com a factories de renda, al servei de propietaris cristians. El 22
de juliol del 1264, per exemple, Jaume I autoritzà un tal Alfons de Múr-
cia a poblar amb 12 colons musulmans l’alqueria que posseïa al territori
d’Ènova, i que s’anomenava Rahal Sac Biyeus.138 Era el rafal d’Ishaq Abí
Yawx, com s’observa, un antic latifundi islàmic, necessitat, en aquell
moment d’una mà d’obra experta, barata i submisa. Potser fora Sant
Joanet aquest rafal, però ben rebé podia ser Manuel, o l’Abat, o Sanç...,
ja que –per falta de documents– desconeixem els noms amb què els
musulmans designaven aquestes alqueries. Els poblats moros no tenien
cap terme amollonat, si atenem a la sentència d’un plet que tingué el
primer senyor del Genovés amb alguns propietaris de Xàtiva. En aque-
lla sentència, pronunciada l’any 1269, s’especificava que qualsevol alqueria
del Regne de València no té uns altres termes certs, que no siguen aquells termes que
els sarraïns de la mateixa alqueria acostumaven a conrear.139

Els propietaris de Sant Joanet i la resta d’Ènoves, no eren encara
‘senyors’, ja que no gaudien de jurisdicció sobre els colons o llauradors
moros; aquests, doncs, no eren considerats encara vassalls, sinó residents
al ‘reialenc’ de Xàtiva. Les diferents propietats de la zona –cases més
terres– eren comprades i venudes per l’oligarquia urbana de la ciutat,
per a fer negoci, adquirir prestigi, hipotecar-les o especular amb elles.
I no sols intervenien els burgesos en la compravenda d’alqueries, sinó
també el propi rei i els seus prestadors o financers jueus. L’any 1286,
per exemple, el rei Pere I atorgava a un cristià resident a l’illa d’Eivissa,
Guillem Escrivà, una alqueria que havia pertangut fins aleshores al jueu
Samuel aben Menaze: alqueria quam Samuel aven Menaze habebat in Regno
de Valentia, in termino Enova.140 Podia ser també Sant Joan...

El beneficiari de la donació del 1286 tenia dues alternatives: o bé
se’n venia a viure a Xàtiva o a l’Ènova dels Cristians, per a gestionar
directament les tasques agrícoles i la partició de collites, o bé nomenava

un ‘procurador’ –llaurador expert i cristià, re-
sident a la zona– per tal que li ‘procurara’ l’al-
queria: portara les terres, controlara la faena
dels agricultors i recaptara les parts correspo-
nents a l’amo, a canvi d’un estipendi en diners
o en espècie, prèviament pactat amb el propie-
tari. Aquesta serà la tònica organitzativa del
regadiu de les Ènoves en època medieval. Amb
la particularitat que, a partir del 1329, els pro-
pietaris passaran a ser considerats ‘senyors’ de
les alqueries, gràcies a l’aprovació en Corts del
‘fur del rei Alfons’ el Benigne, que atorgaria
una potestat jurisdiccional limitada als senyors
d’alqueries localitzades en reialenc, sempre
que les mantingueren poblades per un mínim
de ‘vassalls’.

Al llarg dels anys 1280-1333, es viuria al
Regne de València un temps d’esplendor, ma-
nifestat per la bonança climàtica, la pau rela-
tiva, les bones anyades agrícoles i l’expansió
demogràfica.141 En aquells anys, al Pla d’È-
nova, no sols es recuperaren els ritmes agríco-
les d’abans de la conquesta feudal, sinó que a
més a més s’expandí el regadiu i es produí
molta riquesa.

Manifestació d’això és la probable refun-
dació i repoblació amb llauradors cristians(?)
de l’alqueria de ‘Sant Joanet’ –denominació
cristianitzadora– pel seu propietari, el cavaller
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137 VENTURA CONEJERO, Agustí, Alguns topònims històrics de la governació, terme general i particular de la ciutat de Xàtiva, dins IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana. XXI Col·loqui general de la
Societat d’Onomàstica, Ontinyent (la Vall d’Albaida), 1995, Comercial Denes, Ontinyent, 1997, ps. 1.199-1.230.
138 ACA, Cancelleria Reial, Reg. 12, f. 203.
139 ...quod aliqua alcheria Regni Valencie non habet terminos certos, nisi illos terminos tantum quos sarraceni eiusdem alquerie laborare consueverint. Cfr. BURNS, Robert I., Moros, cristians i jueus en
el regne croat de València. Societats en simbiosi, 3 i 4, València, 1987 (1a., en anglés, 1984), p. 317, n. 29.
140 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos (ed.), Liber patrimonii regii Valentiae, Universitat de València, 2006, p. 163.
141 FURIÓ, Antoni, Història del País Valencià, Alfons el Magnànim, València, 1995.



de Xàtiva Pere Sanç: l’home més poderós de
la ciutat. La torre de Sant Joanet, caríssima per
a aquell temps i obrada de carreus de calcària
blanca, de la pedrera de l’Ènova, és testimoni

d’aquella fase de prosperitat: data de l’any 1306, tal com es pot llegir
en la inscripció gòtica que conté, i que comentarem en la part dedicada
al patrimoni.

El parcel·lari del carreró de l’Església i el Carrer Ample denota l’e-
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Inscripció de la torre gòtica de Sant Joanet, on consta que es construí per ordre de Pere Sanç, l’any 1306



xistència d’un projecte fundacional ben pensat: un ‘lloc’ o poblet de 28
cases de vassalls, un castell-palau amb estances per a arreplegar collites,
una torre per a defensar el lloc, i com a símbol del prestigi i la riquesa
dels Sanç; més una església en projecte, que a la fi seria mesquita, ja

que, després de la crisi de mitjan segle XIV, el
lloc estaria habitat per moros, i no pas per cris-
tians. Això xocava un poc amb la denominació
de ‘Sant Joan’, però era molt més fàcil alesho-
res trobar vassalls musulmans que no cristians.
Els cristians preferien viure ‘francs’, en viles
com la de Castelló, on no partien fruits amb
ningú.

Pel que fa al constructor de la torre del
1306, Pere Sanç II, cal afegir que es tractava
del fill d’un altre Pere Sanç I, a qui Jaume I
confià el repartiment de les terres de Xàtiva,
pel 1248-1249. D’aquest home, que és quedà
el millor tros de tot el terme islàmic de la ciu-
tat, diu el cronista Gaspar Escolano (c.1600):
le cupo tan gran parte y tal en la huerta de Játiva, que
no se le igualaría ningún otro linaje de los heredados en
ella.142 Els seus néts i besnéts serien propietaris
de múltiples alqueries (la Llosa de Ranes,
Alboi, Senyera, Benimeixix, etc.) i es constitu-
irien en el llinatge més afortunat de la ciutat
gòtica.

Un altre oligarca de l’època, l’ardiaca
d’Alzira Pere Esplugues –opulent dignatari
eclesiàstic– adquiria en propietat 40 jovades de
secà, a cavall dels termes de Xàtiva i Alzira.
Pretenia transformar-les parcialment en rega-
diu, mitjançant la compra de drets d’aigua als
hereters de la Comuna d’Ènova. La traça de
les séquies de la Pobla i Vistabella, i la fundació
de la ‘Pobla de l’Ardiaca Esplugues’ s’efectua-
ren a partir del 1317, a iniciativa del tal ecle-
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142 ESCOLANO, Gaspar, Década primera de la Historia de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia, Tipogr. de Patricio Mey, València, 1611, II part.

La torre feudal de Sant Joan, el
campanar de Castelló i l’església de
Ternils (terme de Carcaixent) són
testimonis de l’esplendor econòmic i
artístic de la Ribera en el primer terç
del segle XIV



siàstic.143 El lloc elegit per a fundar la Pobla (lo
lloc d’Esplugues) era l’anomenat Castell de Tér-
mens, que separava els termes de Xàtiva i Al-
zira. Al costat del lloc, l’ardiaca disposava
d’una bella heretat d’horta, presidida per una
torre –semblant a la de Sant Joan– anome-
nada la Torre Formosa, per la seua bellesa.
Una curiositat extemporània: les operacions
especulatives en l’àrea d’expansió del reg de
les Ènoves, traçant nous braçals –Na Codona,

Tordera, etc.– i fundant alqueries amb torre, per a treballar les extenses
finques, rebien denominacions poètiques (Vistabella, Montflorit, Pal-
mella, Montolivet, Torre Fermosa...) que sonen de manera molt similar
a la toponímia idíl·lica les promocions immobiliàries del nostre temps.
Nihil novum sub sole, doncs.

Pere Sanç I, el cavaller del Repartiment de Xàtiva del 1248, era
senyor de Benimeixix i Senyera des del 1244, per donació de Jaume
I.144 El seu fill Pere Sanç II compraria Sant Joanet per a refundar-lo
com un poble nou i construir en ell un palau i una torre de pedra
(1306). A la seua mort, l’any 1329, l’herència es dividí entre els seus
fills, Pere Sanç III i Ramon Sanç I. El primer, pel 1347, era senyor de
diferents senyories ‘alfonsines’, amb jurisdicció limitada, dins el terme
de Xàtiva: el Genovés, Alboi, Sant Joan d’Ènova, Senyera i Benimeixix
(entre Sant Joan i Senyera); propietari del palau Sanç de Xàtiva i de
l’altre casalot o ‘alberg’ situat a la vila de Castelló de Xàtiva (que ara es
diu ‘de la Ribera’), i de moltes terres d’horta i secà. L’any 1348, en
plena Guerra de la Unió, el rei Pere el Cerimoniós l’armà cavaller. El
1358 compraria la senyoria de Vallés i, poc després, la Llosa de
Ranes.145

En temps de Pere Sanç III es verificaren els efectes del canvi cli-
màtic, les primeres manifestacions d’un refredament sobtat de l’hemis-
feri nord del planeta: les males anyades de la dècada del 1330, la
Guerra de la Unió (1347-1348) i la primera gran pesta bubònica o
‘Pesta Negra’ (1348). La mencionada guerra fou un enfrontament civil
entre el bandol reialista –partidaris del rei Pere el Cerimoniós i la seua
política autoritària– i el bandol unionista: burgesos i cavallers oposats
a l’autoritarisme reial. Al costat del rei, s’alinearen la majoria dels no-
bles valencians, la vila reial de Xàtiva, el senyor de la Pobla Llarga, el
senyor de Sant Joanet i la seua família etc.; del costat de la Unió, estaven
la ciutat de València, una majoria de viles valencianes, entre elles la de
Castelló de Xàtiva, i molts vassalls de senyories, que aprofitaren l’avi-
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143 Sobre la fundació de la Pobla, vid. CATALÀ, Joan - CLIMENT, Eva, Els primers poblatans. La Pobla Llarga, any 1399, dins La Pobla Llarga en festes, 1996, s. p.; SERENA PÉREZ, Balbí-Josep, Sobre
els orígens de la Pobla Llarga, dins La Pobla Llarga en festes, 1997, s. p.; NAVARRO SANCHIS, Josep-Lluís, La Pobla Llarga. Introducció a la seua història, Edicions 96, Carcaixent, 2003; CATALÀ i
CEBRIÀ, Joan, Les 40 jovades de la Pobla Llarga, la ramaderia i l’antic camí de Múrcia, dins La Pobla Llarga en festes, 2006, ps. 51-55.
144 Més detalls en SOLER, Abel, Senyera. Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Senyera, 2007.
145 Vegeu SOLER, Abel – JORDÀ, Rafa, La Llosa de Ranes. Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de la Llosa de Ranes, 2003.

Document de l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
de l’any 1325, referit al regadiu del Terç i la
Comuna d’Ènova



nentesa per a rebel·lar-se contra els respectius barons.146

Una de les principals batalles campals d’aquella guerra, on s’en-
frontà la flor i la nata de la cavalleria valenciana, tingué lloc en territori
de la Pobla Llarga, a mitjan desembre del 1347.147 La ciutat de Valèn-
cia, que volia socórrer els unionistes de Cocentaina contra el seu baró,
envià cap al Sud un exèrcit de 8.000 homes de peu i 400 de cavall, co-
mandats per Arnau de Vic, Francesc d’Olliu i Bernat Sunyer; al qual
s’afegí a l’alçada d’Alzira la columna de Bernat de Vic, constituïda per
1.000 peons més i 50 cavallers. En resposta, la Germania Reialista de
Xàtiva posà a les ordres de Gilabert de Centelles, Alfons-Roger de Llú-
ria i Guillem de Bellvís, una tropa de 5.000 peons i 150 genets. En ar-
ribar a Cogullada (terme actual de Carcaixent), saberen per espies que
els de Xàtiva ja avançaven per la Pobla d’Esplugues, on els esperaven.

En això que l’avantguarda reialista, en un acte temerari, llançà un
atac contra els unionistes, però fou destrossada completament, de ma-
nera que moriren allí molts cavallers fidels al rei; entre ells, el sotsgo-
vernador del Regne de València, Andreu-Guillem Escrivà, i el seu fill
Arnau. Acabat aquest combat, els reialistes retrocediren cap a Sant Joa-
net, alhora que els unionistes passaven per dins de la Pobla, saquejant
les cases i el castell-palau de l’Ardiaca Esplugues, que lluitava integrat
en l’exèrcit rival. Els de València i Alzira pensaven continuar cap a Cas-
telló, que havia jurat la Unió. Però en resposta al saqueig, la resta dels
reialistes de Xàtiva, en lloc de retirar-se per Sant Joanet cap a Xàtiva,
atacaren els unionistes pels afores de la Pobla, on foren detinguts i der-
rotats estrepitosament. Moriren en aquesta batalla molts cavallers i ciu-
tadans fidels al rei.

Les cròniques de l’època recorden el gest heroic del portador de la
senyera reial de Xàtiva, un dels pocs supervivents del sangonós combat.
El genet portà la insígnia a cavall i al vent, fins a les muralles de la ciutat,
sobre haver sigut malferit en un braç. L’heroic portaestendard, a qui li
seria amputat el braç, s’anomenava Pere de Vilanova, i és possible que

tinga alguna cosa a veure amb la denominació
d’una de les partides del nostre terme: En Vi-
lanova. Serà perquè el tal Vilanova resultà ferit
en aquesta partida, en el transcurs de la bata-
lla? O perquè Pere Sanç, senyor de Sant Joan
i un dels paladins del bandol reialista, volgué
recompensar-lo cedint-li les rendes de mig
terme de Sant Joanet? És una cosa molt difícil
de saber, ja que la documentació medieval de
la zona és escassíssima, per obra i gràcia de
Felip V de Borbó, que manà ‘socarrar’ els ar-
xius de la Casa de la Ciutat de Xàtiva l’any
1707, com és ben sabut. 

A les destrosses ocasionades pels partici-
pants en la batalla, que es dedicaren a saquejar
la zona, cal afegir les incursions que feien els
unionistes de Castelló cap a les altres alqueries
de cavallers reialistes de Xàtiva, inclosa la de
Sant Joan. A fi de protegir-les de les agressions,
els de Xàtiva muntaren una ‘bastida’ sobre les
runes islàmiques del castell de Sumacàrcer, i
enviaren allí un destacament de mercenaris,
que es dedicaven a barrejar de tant en tant el
Pla de Castelló i a furtar-los les vaques, als cas-
tellonencs (1348).148 Amb la victòria reialista
en la guerra, que es produí el mateix any, tor-
naria la calma al regne i eixiria reforçada l’au-
toritat de la Corona.

El senyor de la Pobla reconstruí ràpida-
ment la vila, la tornà a poblar i pactà amb el
conjunt dels poblatans una renovada carta
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146 Vegeu RODRIGO LIZONDO, Mateu, La Unión valenciana y sus protagonistas, dins Ligarzas, 7, València, 1975, ps. 133-166; TEROL i REIG, Vicent, La Guerra de la Unió a la Vall d’Albaida, dins
Almaig. Estudis i documents, 10, Ontinyent, 1994, ps. 58-66.
147 NAVARRO, J.-L., La Pobla Llarga..., ps. 37-39.
148 ACA, Processos en foli, Caixa 121, document 13.



pobla (1348), on s’intitulava aquell lloc amb la
sonora denominació de ‘les Esplugues de Tor-
reformosa’. L’afrontament del terme dels Es-
plugues, segons aquell document,149 era el
següent:

“...confronta amb els ‘primiciaris’ de Ternils [ter-
res sotmeses a pagar primícia a la rectoria de Ternils],
d’una banda, i l’altra banda, amb terres i possessions
dels homes del lloc de Castelló, i amb terres i possessions
dels homes de Sant Joan, i amb les alqueries de Beren-
guer Sanç [Faldeta] i Raimon Constantí [Torreta], i
amb l’alqueria de Miquel Munyó [l’Abat], i amb terres
i alqueria de Bernat Sanç [Sanç], i amb possessions de
Pasqual Morata i els anomenats ‘els Esteves’, i amb
terres i possessions de dels homes d’Ènova, i amb el
Puig Gros [el Reialenc o Pinar dels Frares, dellà Ra-
felguaraf].”150

Hi havia una diferència respecte de la ci-
tació que els notaris feien d’un poble o ‘lloc’
habitat per cristians –amb ‘terres i possessions’
pròpies o establides en règim d’emfiteusi–,
com Castelló o l’Ènova, i una ‘alqueria’ treba-
llada per moros en règim de parceria, com Fal-
deta o Sanç, on l’única ‘terra i possessió’ era
la de l’amo. Per això, quan se’ns parla ací, el
1348, de les “terres i possessions dels homes de
Sant Joanet” sembla fer-se referència a una se-
nyoria de vassalls cristians. A més a més, el
col·lectiu “els homes de” (homines de) solia ser

preferit per a parlar de pobles cristians, ja que en referir-se als musul-
mans, els escrivans solien escriure “els sarraïns de” (sarraceni de). Així
que, comptat i debatut, i sense més documents que ens ho puguen acla-
rir, sospitem que, abans de ser mesquita i lloc de moros (segle XV), el
‘lloc dels homes de Sant Joan’ fou concebut en el segle XIV, i subsistí
encara durant algunes dècades, com a lloc de llauradors cristians.

Després d’això, se’ns perd la pista de Sant Joanet i del seu senyor,
Pere Sanç III, que morí l’any 1362. Aquest home era casat amb Fran-
cesca Ripoll de Castellverd (morta el 1396), dels Ripoll senyors d’Al-
càntera de Xúquer, tia del poeta Ausiàs March i Ripoll.151 L’herència

del matrimoni es fragmentaria aleshores; de manera que, cap a la fi de
segle, Sant Joanet d’Ènova havia passat a mans d’un germà de la se-
nyora, anomenat Jofre Ripoll. Senyera i Benimeixix eren d’un tal
Ramon Sanç i el Genovés, d’un nét tutelat per Francesca, Bernat Sanç-
Ripoll. Quedaria així separat Sant Joan, definitivament, del patrimoni
dels Sanç. El tal Jofre Ripoll, mort poc abans del 1393, deixaria la se-
nyoria al seu fill Joan, que seria tutelat en un principi per sa mare, na
Toda Peris.152
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149 Que coneixem gràcies a la gentilesa de Joan Català: ARV, Manaments i empares, any 1645, llibre 6.
150 ...confrontatur primitiariis de Ternils ad unam partem, et ex alia parte, cum terris et possessionibus hominum loci Castilionis, et cum terris et possessionibus hominum Sancti Ioannis, et cum alcaree
Berengarii Sancii et Raymundi Constantini, et cum alcara Michaelis Munionis, et cum terris et alcarea Bernardi Sancii, et cum possessionibus Paschasiu Morata et illorum vocatorum ‘los Stévens’, et cum
Podio Grosso...
151 No era àvia materna seua, tal com afirma erròniament FULLANA MIRA, Luis, Los caballeros de apellido March en Cataluña y Valencia, Societat Castellonenca de Cultura, Castelló de la Plana, 1936.
152 Document 1 de l’apèndix.



El mencionat Joan Ripoll figura com a senyor de Sant Joanet
l’any 1396, quan es produí una forta epidèmia de pesta bubònica. La
seua anciana tia, Francesca Ripoll, que havia dictat testament el
1395, s’emportà totes les robes i joies del palau de Xàtiva al Castell
del Genovés (l’actual església), la primavera del 1396, fugint de l’epi-
dèmia de pesta, que ja s’havia estés per la ciutat. Com que el ‘mal’
empestà poc després les cases i carrers del lloc del Genovés, la se-
nyora féu l’equipatge de bell nou i –acompanyada per l’escuder Gui-
llem Sanxis i uns altres criats i dames de la casa– buscà refugi sanitari
al Castell de Sant Joan d’Ènova. Ací morí la noble dona el 14 de juny.
Ignorem si fou per causa de la mencionada pesta, o per alguna altra
malaltia que tinguera la dona. L’explicació del periple de Francesca
Ripoll apareix en l’inventari post mortem del palau de Xàtiva, que ales-
hores es trobava buit...

...per rahó e per pavor de les morts, qui eren generals en la dita ciutat de Xàtiva,
[na Francesca] se’n fos anada al loch de Genovés, lo qual aquella havia en l’orta de
Xàtiva, ab tota sa roba, joyes e hostibles de cassa. E de allí se n’anà al loch de Sent
Joan, de l’honorable en Joan de Ripoll, nebot de aquella, lo qual està situat dins lo
terme. E en lo dit loch de Sent Joan, aquella morí. E per la dita rahó, el dit Ramon
Sanz no havia atrobat béns alguns en lo dit alberch, ans havia trobat aquell molt
ruïnós e disipat.153

A banda del Castell dels Sanç, ara dels Ripoll, el poble de Sant
Joan comptava per aquell temps amb 28 cases de vassalls, si fem cas del
quadern de recaptació de l’impost del morabatí de l’any 1373. D’aque-
lles famílies, 22 paguen per tenir recursos econòmics suficients, i 6 es
manifesten ‘pobres de solemnitats’ i són eximides així de pagar el mo-
rabatí: un tribut monetari exigit per la corona als súbdits, casa per casa,
de 7 en 7 anys.154

Comptava el territori senyorial amb unes
1.650 fanecades (tot el terme llevat de Tordera,
partida que deu regar-se segurament des del
segle XV), distribuïdes entre el regadiu derivat
de la séquia del Terç (44 jovades de la Car-
riotxa i En Vilanova) i el de l’Albelló de la Co-
muna d’Ènova (4 jovades de terra de reg,
repartides entre el Raconet de Sant Joan i les
Foies, que eren ja terme de la senyoria veïna
Manuel). Una part d’aquelles hortes, les ges-
tionaria directament el senyor, per mitjà de
procuradors, obligant els moros vassalls a ‘fer
tandes de faena’, com era costum a la zona.
Però la resta del terme estaria ja dividit en ‘he-
retats’ assignades als vassalls perquè les treba-
llaren, a canvi d’una part dels fruits per al
senyor i de censos en diners, pagadors cada any.
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153 Citat per ALVENTOSA GARCÍA, Rafael, Geografía e historia de Genovés, Tipogr. Marbau, Xàtiva, 1958, p. 107.
154 ARV, Mestre Raciona, 10.866.

El Sant Joanet medieval fou un poble de moros



Els vassalls, a banda d’això, tenien prohi-
bit disposar dels tradicionals ‘tannors’ o forns
domèstics, i eren obligats pel feudal a coure pa
al forn de la senyoria, que es trobaria segura-
ment dins el Castell. El primer d’abril del
1393, la vídua de Jofre Ripoll i tutora de Joan
Ripoll, Toda Peris, era beneficiada per la Co-
rona amb un privilegi per a construir al seu
lloc de Sant Joanet “un forn per a coure pa i
qualsevol altres queviures” (unum furnum ad
panes et alia quevis cibaria dequoquendum). Era el
forn, igual que la carnisseria, un monopoli o
‘regalia’ inherent a l’exercici del poder feudal.

Abans del 1403, Guerau Ripoll de Castell-
verd òlim155 Sanç, senyor del Genovés, i besnét
de Pere Sanç i Francesca Ripoll, havia heretat
Sant Joan d’Ènova del seu parent Joan Ripoll.
Aquell any, el batle reial de Xàtiva, que jutjava
–en última instància i en nom del rei– els crims
comesos pels sarraïns del reialenc, condemnà
a pena de mort el santjoaner Abdal·là Amira,

per l’homicidi d’un altre musulmà, no sabem si d’ací del poble o de
fora. El condemnat negocià amb la Cort de la Batlia i obtingué una
commutació de la pena pel pagament al reial tresor de 220 sous, que
era un bon pessic de diners.156

La població de Sant Joanet se situaria al llarg del segle XV al vol-
tant de les 20 o 25 famílies de colons. Tanmateix, les crisis provocades
per la pesta o la fugida de vassalls –endeutats sovint amb la senyoria–
dificultaria l’equilibri entre la molta terra disponible i l’escassa mà d’o-
bra disposta a procurar-la.

Coneixem la distribució de la població musulmana i cristiana del
Pla de Castelló i les Ènoves, gràcies al detallat quadern d’acapte del
morabatí del 1421, quan Sant Joan havia passat dels Ripoll –suposem
que per compra– a un cavaller de Xàtiva anomenat Arnau Ferrer. Els
Ferrer eren senyors aleshores, també, de les alqueries pròximes Manuel
i Sanç. Observareu que la majoria de poblats moros a penes superaven
les 10 o 20 cases; mentre que Sant Joanet havia arribat a un màxim
històric de 37 famílies de vassalls. La capital cristiana de la subcomarca
no era tant l’Ènova –apartada i discreta localitat– com la ben poblada
i cèntrica vila de Castelló de Xàtiva:
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155 Òlim és un tecnicisme llatí medieval: significa que, abans de cognominar-se ‘Ripoll’, per exigències del testament de la revesabia, s’anomenava ‘Sanç’ per haver heretat el llinatge per via paterna. Ripoll
òlim Sanç, significa, doncs, “de cognom Ripoll, però també Sanç”.
156 ARV, Batlia, 3.015, f. 73; citat per VENTURA i CONEJERO, Agustí, Sobre el topònim ‘Sant Joan d’Ènova’, dins Sant Joan d’Ènova en fira i festes, 2000, ps. 10-11.



Dels 36 vassalls moros de Sant Joan, 21 podien pagar l’impost, per
nivell de rendes, mentre que els 15 restants n’eren exempts per raó de
pobresa. L’únic cristià resident al poble era el guardià cristià Martí Do-
mingo. Poc després sobrevindria una crisi i el poble es quedaria amb

23 vassalls, segons la declaració que féu l’alamí
del poble. L’al-’amîn (“fidel, comptable”, en
àrab) era el cap visible de l’aljama (àrab al-
jama‘a) o comunitat islàmica local. Era l’alamí
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157 Font: ARV, Mestre Racional, 10.870. Per a contextualitzar millor, vegeu GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Hábitat rural mudéjar y penetración del capital urbano en la huerta de Xàtiva a finales de
la Edad Media, dins VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Terol, 1993, ps. 789-802 (p. 800).
158 L’hostaler Pere Gallach, descendent dels Gallach heretats en el Repartiment del 1248.
159 Cases arrimades a l’hostal (actual carrer de la Font, a Manuel).
160 S’hi fa referència a mestre Benet Flores, nomenat en ARV, Batlia, 3.015, fs. 79 i 121, com a senyor de l’actual Sanç (anys 1406 i 1410, respectivament).

Alqueries del Pla de Castelló i les Ènoves, segons el ‘morabatí’ del 1421157

Nom del lloc o alqueria Caps
de casa Musulmans Cristians
L’Hostal d’Ènova (camí reial, Manuel) 1158 - 1
L’Alqueria Sobirana (camí reial, Manuel)159 11 - 11
L’alqueria d’en Lluís Ferrer, que solia ser de Manuel Sanç
(plaça de Sant Gil, Manuel) 10 10 -
L’alqueria d’en Guillem Faldeta (actual nucli de Manuel) 17 15 2
L’alqueria d’en Torreta (actual Manuel) 4 4 -
L’alqueria de l’Abat de Sant Bernat (actual Manuel) 19 18 1
L’alq. de Bernat Ferrer, que solia ser de mestre Benet (Sanç, a l’Ènova)160 26 26 -
El lloc de l’Ènova 70 - 70
El mas d’en Faldeta (derruït, a l’Ènova?) - - -
L’alqueria d’en Bernat Guerau (Berfull, terme de Rafelguaraf) 6 6 -
El Tossalet (terme de Rafelguaraf) 12 12 -
Rafelguaraf 24 24 -
El Rafalet de Pere Llong, ara de Francesc Esplugues (La Pobla Llarga) 3 3 -
El lloc de Sant Joan 37 36 1
Roseta d’en Fluvià (terme de Manuel) 19 19 -
Senyera 21 20 1
Benimeixix (terme de Senyera) 10 10 -
El lloc de Castelló de Xàtiva 220 - 220
Beneixida d’Ényegues 36 36 -
Beneixida de Martínez 13 12 1
Beneixida de Malferit 24 24 -
TOTAL 583 275 308



de Sant Joanet el qui recaptava les rendes per
a pagar al senyor, o el qui negociava amb la se-
nyoria rebaixes, perdons o ‘millores’, en bene-
fici de la comunitat. Els caçadors cristians de
València, que discriminaven els moros del
regne i els anomenaven despectivament ‘gos-
sos’ o ‘pèrros moros’ (en castellà, però amb –
è– oberta), anomenaven una aljama o ‘jama’
al conjunt de gossos de cacera que s’emporta-
ven al camp. D’ací que hagen arribat fins als
nostres dies expressions racistes medievals del
tipus: “Redéu quina jama!” (o ‘txama’), en re-
ferència satírica o despectiva, aplicada a al-
guna colla de persones.

Ara bé, per norma general, la relació in-
terètnica entre musulmans i cristians valen-
cians era d’allò més fluida. Els Furs de
València consagraven des del segle XIII un re-
latiu apartheid, ja que els cristians no podien
professar l’Islam ni casar-se amb mores, ni vi-
ceversa. Tanmateix, en els àmbits de la vida
quotidiana i el comerç, la relació era del tot
pacífica i cordial. Això no lleva els casos de vio-
lència aïllada, com el del moro Talaia, un
roder que causà el terror pel rogle de Sant Joa-
net i Senyera al voltant del 1430. El capturaren
l’any 1433, segons una anotació del llibre de
la Batlia de Xàtiva: Talaya, moro, pres per los crims
e delictes comesos en los llocs de Cenyera i Sant Joan.161

L’aljama de Sant Joan es mantindria en 15
o 20 famílies de llauradors al mitjan segle XV,

amb una crisi cap al 1481 (11 vassalls només).162 Es coneix que la pesta
bubònica del 1475 havia causat estralls a la zona: la pròspera alqueria
veïna de Roseta, entre Senyera i Manuel, quedaria despoblada per a
sempre. També afectaren molt aquelles epidèmies, repetides cada tants
anys, a les alqueries del terme d’Alzira pròximes a la Pobla i Carcaixent.
Segons cert document del 1492, molts altres lochs de cavallers de la zona
estaven despoblats, i les terres romanien ermes i desertes.163 Sant Joanet,
que havia tornat a tenir 20 cases plenes,164 cauria a tan sols 6 famílies
censades el 1499.165
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161 ARV, Batlia, 3.023, f. 72; citat per VENTURA, A., Sobre el topònim..., p. 11.
162 ARV, Mestre Racional, 10.876.
163 Vid. NAVARRO SANCHIS, Josep-Lluís, La Pobla Llarga. Introducció a la seua història, Edicions 96, Carcaixent, 2003, p. 44.
164 VALLDECABRES RODRIGO, Rafael (ed.), El cens de 1510. Relació de focs valencians ordenada per les Corts de Montsó, Universitat de València, 2002, p. 556.

El pla d’Ènova formava part integrant del terme particular o contribució general de la ciutat
de Xàtiva



3.2. MORISCOS. NETEJA ÈTNICA i REPOBLACIÓ
A l’inici del segle XVI, quan la Inquisició espanyola perseguia els

conversos de jueu a les ciutats valencianes, els moros de Sant Joanet
continuaven gaudint de gran llibertat religiosa. Es regien per la juris-
prudència islàmica del ‘Llibre de Çuna e Xara’, que orientaven al cadi o
jutge local en la resolució de conflictes menors. Quan la cosa era més
greu o hom discrepava de la sentència de l’alfaquí local –primera ins-
tància judicial– es podia recórrer a l’autoritat del cadi de la Moreria de
Xàtiva. Fou el cas d’Axa, una mora d’Alcosser (antic poblat i baronia
del terme d’Alberic, vora el Riu Xúquer) que s’havia casat amb un vas-
sall de Sant Joanet anomenat Yûsuf  Abbâs o Jusef  Abeç.

Aquella dona fou infidel en certa ocasió al seu legítim marit: la pi-
llaren tenint correspondència carnal amb cert moro de Sumacàrcer. El
cadi de Sant Joanet la condemnà a ser mig colgada en un clot, als afores
del poble; soterrada fins a la cintura, coberta amb un vel i apedregada
pel veïnat, fins a la mort. Aquest era el càstig recomanat pel Profeta
Mahoma per a les adúlteres. La jove apel·là al cadi de Xàtiva, que con-
firmà la sentència. Estant així les coses, la vespra de la lapidació, per la
nit, el tal Yúsuf  tingué pietat d’Axa i se l’emportà en secret a Suma-
càrcer. Estant allí, el 13 de novembre del 1501, el marit oferí la muller
pecadora al senyor de Sumacàrcer, Ausiàs Crespí, pregant-li que l’ac-
ceptara com esclava seua, per a lliurar-la així de la mort. Suposem que
sí que l’acceptaria, perquè Ausiàs manà arxivar la petició al seu arxiu
personal, per si era requerit a presentar-la per alguna instància judi-
cial.166

Quan un musulmà demanava es casava, la muller aportava al ma-
trimoni un dot anomenat l’acidac, constituït per terres, diners i un ele-
gant adreç de joies. En cas que el marit la volguera repudiar –cosa que
era acceptada legalment– li havia de restituir l’acidac, a fi que l’exmu-
ller no quedara desemparada i poguera tornar-se a casar –donat el cas–
amb algun altre home. I ací és on entra el cas d’un moro de Simat de

la Valldigna, Sa‘d al-Qûrtubí, àlies ‘Olmedes’,
que estava casat amb una tal ‘Piza’, del mateix
poble. L’home volia deixar-se-la, repudiar-la;
però com que no tenia diners per a restituir-li
l’acidac, que pujava a 36 lliures (suma equiva-
lent en valor a un bon cavall), decidí fugir-se’n
a Sant Joanet, on s’assentà com un vassall més
i es casà amb una altra dona.

L’ex de Simat, aleshores, demanà justícia
a l’abat de Santa Maria de la Valldigna, fra
Joan Català, i aquest dictà sentència (17 de
maig del 1501) en favor de l’exmuller. L’afer
judicial ja havia passat prèviament per la cort
del cadi de Simat, en primera instància, i pel
cadi de Xàtiva, en segona. Ara era l’abat, en
qualitat de senyor de la jurisdicció civil i cri-
minal de la Valldigna, el qui confirmava la
condemna, ja que la cosa era clara: el tal
Sa‘d...

...s’és casat en lo loch de Sent Johan ab altra mu-
ller (...), e no cura donar aliments nenguns a la dita
Pyza, sinó dexar aquella perir de fam. Perquè és estat
vist per lo dit alcadi Valencí, de la ciutat de Xàtiva,
que lo dit Çahat Olmedes és tengut restituir ditas
XXXVI lliuras a la dita Puza, et donar-li ad aquella
los al·liments necessaris, segons Çuna e Xara.167

Es coneix que aleshores hi havia bastant
relació entre els musulmans de la Valldigna i
els del pla d’Ènova, ja que pel 1505 trobem
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165 ARV, Mestre Racional, 10.880.
166 PONS ALÓS, Vicente, El fondo Crespí de Valldaura en el Archivo Condal de Orgaz (1249-1548), Universitat de València, València, 1982, p. 219.
167 ARV, Clergat, llibre 830, caixa 2.170; citat per GARCIA-OLIVER, Ferran, La vall de les sis mesquites. El treball i la vida quotidiana a la Valldigna medieval, Universitat de València, 2003.



una altra referència a moros d’allí que solien
venir per ací. Es tracta del cas d’un tal Ibrahîm
‘Murgîqal’ (“Rata Penada”), fill de la granja
monàstica de Barx, amb casa a Simat de la
Valldigna. El tal Murgícal se’n vingué cert dia
a Sant Joanet i convencé alguns joves del poble
per a furtar 4 ruscs abellars o colmenes que eren
propietat del santjoaner ‘Abdu-l-Karîm al-Qûrtubí
(Carim Cortoví). L’abat del monestir de Simat
el jutjaria l’octubre del mencionat any, per
aquest i per algunes altres malifetes que se li
atribuïen. Era aquell un jove que...

...sens tenir ofici ni benefici algú, ni volent faena,
vivint disulutament, pensant contínuament en fer molts
actes desonests, bevent, menjant, embriagant-se, e viure
viciosament, gallofejant e furtant (...). De nit, va furtant
per orts e ortes, que no dexa cosa neguna que a la mà li
vinga, axí de colmenes, cabres, cabrits e altres coses.168

Els 22 caps de casa del lloc de Sant Joan,
segons un cens ordenat per la Generalitat Va-
lenciana l’any 1510, eren els següents:169

Ilel Sexoní
Àzmet Sexoní
Abrahim Gayet
Redovà Abez
Alí Chochalvo
Mahomat Punllí, alamí
Abrahim Barchetení

Àzir Çale
Mahomat Popí
Yaye Huasiru
Maymat Morchígal
Abdul·lat
Àzmet Çale
Mahomat Tagarí
Alí Rogiet
[En blanc] Piset
Ubaydal Xalonbuy
Maymat Sexoní
Ubaydal Berena
La vídua de Cílim Punllí
Alfonso, christià

Tots ells eren agricultors, i collien arròs, fulles de morera (per a pro-
duir seda), lli (per a teixir les dones), figues, blat i ordi, herbà d’alfals
(farratge per als animals de casa), etc. Solament dos d’ells, Rodovà Abez
i Àxer Çale, posseïen sengles ramats de bestiar oví: 65 caps cadascú.170

La resta, com a molt, diversificaven la producció –com hem vist més
amunt– practicant l’apicultura, encara que fóra tan solament per a dis-
posar de mel per a dolços casolans.

Tots ell passarien les de Caín per causa dels trastorns de la Guerra
de la Germania (1519-1521). Entrem-hi en antecedents: Resulta que,
l’any 1519, els menestrals de les ciutats i viles reials, i els vassalls cristians
de les senyories, havien conformat una Germania del poble valencià,
per a demostrar la força i la capacitat d’acció política dels gremis, la
ciutadania i el ‘poble’ en general. Lluitaven políticament els agermanats
contra el monopoli del poder exercit per certes oligarquies urbanes, ar-
rimades a la Corona, i contra els abusos de poder feudal dels nobles i
cavallers, en baronies rurals.171
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168 Ibídem, ps. 200-202.
169 VALLDECABRES RODRIGO, Rafael (ed.), El cens de 1510. Relació de focs valencians ordenada per les Corts de Montsó, Universitat de València, 2002, p. 537.
170 Ibídem, p. 537.
171 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Las Germanías de Valencia, Península, Barcelona, 1981; VALLÉS BORRÀS, Vicent-J., La Germanía, Institució ‘Alfons el Magnànim’, València, 2000.



A Xàtiva, Alzira i Castelló, els agermanats campaven pels carrers
i organitzaven alardos militars, la primavera del 1521. Llavors, un im-
provisat exèrcit de la Germania es preparà per a desplaçar-se fins a Al-
baida i a ajuntar-se allí amb els agermanats que pujaven d’Oriola, Elx,
etc. En aquelles circumstàncies, i en resposta al desafiament, la noblesa
del regne es reuní al voltant del virrei, a la Valldigna, per a organitzar
un exèrcit virregnal, amb cavallers, mercenaris castellans i peons mu-
sulmans de la terra.

El 14 de juny eixí de València l’exèrcit de la Germania, comandat
per Vicent Peris, i s’ajuntà amb els d’Alzira i la resta de la Ribera. Quan
arribaren al pla d’Ènova es dedicaren a saquejar els llocs de moros que
pertanyien als cavallers, per a fer-los mal. Als musulmans que hi troba-
ven, els obligaven a batejar-se i a convertir-se al cristianisme, encara
que fóra improvisadament: arruixant-los amb aigua de les séquies mu-
llada en graneres. Els poblats de Manuel i Faldeta, que pertanyien als
cavallers Tallada de Xàtiva –enemics de la causa agermanada– foren

saquejats a ferro i flama.172 Molts dels vassalls
se’n fugirien aleshores a terres llunyanes, fins i
tot al Magrib.

En el mateix cas es veurien els cavallers
Montpalau, senyors de Sant Joanet, que per-
drien molts béns, vassalls i diners per causa de
la guerra. També d’ací se’n fugiren molts po-
bladors cap a la Valldigna i les muntanyes de
la Vall d’Albaida, per por a ser degollats pels
de la Germania. Així ho relata l’historiador
Rafael Benítez, a partir de documents de l’è-
poca:

Así, el vicario Juan Bella estaba refugiado con
otros clérigos en el monasterio de Luchente, “por miedo
de los hermanados”. Una noche vinieron unos 14 mu-
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172 Document 6 de l’apèndix; TEROL i REIG, Vicent, L’impacte de la Germania a la Ribera: Manuel i la baronia de Llaurí, dins Actes de la IX Assemblea d’Història de la Ribera (Benifaió, 2002), Benifaió,
2004, ps. 137-161.

L’exèrcit de la Germania, en un gravat romàntic del segle XIX Els agermanats obligaren els musulmans a batejar-se i
convertir-se al catolicisme



déjares, de Pinet, y de San Juan y Barcheta, “que es-
taban escondidos en un monte por miedo del campo [el
campament de la Germania]”, pidiendo que los bauti-
zara. Se resistió primero, porque carecían de la instruc-
ción requerida. Pero acabó cediendo, ante el ruego de los
de la villa de Luchente, de que los bautizara, porque
“otramente, que venrían los de Xátiva y los matarían”.
Y la insistencia de otros clérigos, en “que si los hallavan
moros, los hermanados, los matarían”.173

Després de ser derrotada la Germania en
la major part del regne, Alzira i Xàtiva encara
resistiren durant mesos a les tropes de l’empe-
rador Carles. El 15 d’agost del 1522 els ager-

manats d’Alzira venceren als homes del virrei en un combat entaulat a
l’anomenat ‘Pont dels Soldats’, entre la Pobla Llarga i Cogullada.174 Al
cap d’uns mesos, capitularen ambdues ciutats i s’acaba la guerra. Els
moros santjoaners, batejats ací mateix o –alguns fugitius, com hem vist–
al monestir dominicà del Corpocrist Llutxent, tornaren a fer vida nor-
mal. Tanmateix, durant alguns mesos feren el paper de comportar-se
com a cristians, per si de casa... Així ho manifestaria després al Sant
Ofici el rector de la Pobla, mossén Corts, que diu que havia celebrat
dos matrimonis catòlics a Sant Joan, on la mesquita havia sigut beneïda
com església, i havia soterrat els cadàvers de dos santjoaners al fossar
cristià de darrere l’església de la Pobla.175

Com quedem? Eren moros o cristians? Els inquisidors castellans
tampoc no ho tenien gens clar. Però a la fi, agranant cap a casa, con-
venceren el Papa de Roma i l’emperador Carles V (I de València) per-
què decretaren, l’any 1525, la conversió general al catolicisme de tots
els musulmans valencians, batejats o no en temps de guerra. Sufocada
una revolta de protesta a la Serra d’Espadà (1525-1526), els moros va-
lencians s’hagueren d’habituar a ser considerats –per decret– ‘cristians
nous’, ‘nouconvertits’ o –popularment– ‘moriscos’. Se’ls obligà a adop-
tar oficialment noms de pila cristians, a transformar les mesquites en
esglésies, a aprendre la doctrina catòlica i a assistir a missa.

Les 24 o 25 famílies de moriscos santjoaners,176 com la resta de cor-
religionaris optaren aleshores pel pragmatisme de la taqîyya, una dispo-
sició contemplada pel Profeta Mahoma, segons la qual el musulmà
podia fingir la pràctica d’una altra confessió religiosa quan veiera ame-
naçada la seua vida. Així les coses, els moros valencians feren el paperot
de cristians i passaren –vulgues no vulgues– per l’adreçador del Sant
Ofici, però sense deixar de ser musulmans de cor i de llinatge, i arabo-
parlants.

Quan es constituïren per part de l’arquebisbat les rectories de mo-
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173 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael, El verano del miedo: conflictividad social en la Valencia agermanada y el bautismo de los mudéjares, dins Estudis. Revista d’Història Moderna, 22, València,
1996, ps. 27-51 (ps. 43-44).
174 NAVARRO SANCHIS, Josep-Lluís, La Pobla Llarga. Introducció a la seua història, Edicions 96, Carcaixent, 2003, p. 49.
175 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael, ¿Cristianos o bautizados? La trayectoria inicial de los moriscos valencianos, 1521-1525, dins Estudis. Revista d’historia moderna, 26, València, 2000, ps. 11-
36 (p. 19).
176 SALVÁ y BALLESTER, Adolfo, Los moriscos valencianos en 1527 y 1528, dins Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XVI, Castelló de la Plana, 1935, ps. 363-376.

Frare inquisidor, predicant als moriscos la doctrina catòlica



riscos de la diòcesi, per a adoctrinar i ‘controlar’ els nouconvertits, la
feligresia de Sant Joanet passà a dependre de la parròquia de Santa
Anna de Manuel (1534).177 Aquesta situació de dependència es prolon-
garia després fins a mitjan segle XVIII, en què –com estudiarem on
corresponga– es creà la vicaria perpètua de Sant Joan d’Ènova.

Els moriscos de Sant Joan, sobre ser pacífics i treballadors, reberen
la visita dels inquisidors, i del comissari del virrei, que vingué l’any 1563
a requisar-los les armes. Hi havia el temor que els moros valencians po-
gueren alçar-se en armes, en connivència amb el Gran Turc, i ajudar
els seus correligionaris a envair la Península Ibèrica. Ben lluny d’aque-
lles preocupacions, els vassalls dels Montpalau es preocupaven per par-
tir amb la senyoria la part corresponent de l’arròs, el blat o la seda, que
eren les tres collites principals del terme. L’arrossar prosperaria molt

en l’últim terç del segle XVI, per l’increment
de la demanda regional i per l’exportació que
els mercaders de Xàtiva feien d’ell cap al regne
veí de Castella.

L’any 1595, per exemple, trobem diferents
llauradors moriscos de Sant Joanet comprant
arròs a la Casa Gran de Torreta (Manuel). Allí
vivia l’arrendador dels drets senyorials de Tor-
reta i l’Abat, senyories del monestir de Sant
Miquel dels Reis (València), que era l’infançó
Eloi Selma. A banda de fer negocis gestionant
uns altres imposts de la zona, comerciava Eloi
amb arròs i seda, prestava diners a interés, i
posseïa moltes terres i béns. Així que, quan els
feia falta llavor d’arròs per a sembrar-ne i fer
planter, per haver sigut mala collita o per
haver-se’l menjat tot, els santjoaners acudien
a n’Eloi, que en tenia molt acumulat al molí
de Sanç, i especulava amb ell. També li’n com-
praven a l’engròs, per a revendre’l en acabant
al menut, poble per poble. Participaven així del
benefici d’aquell apreciat ‘or blanc’, consumit
tradicionalment pels moriscos i, ara, per cada
vegada més cristians vells. Els veïns de Sant
Joan a què ens referíem adés, eren Miquel
Rúbio, que pagà 3 lliures 10 sous per mitja
càrrega d’arròs (uns 50 kg), i Joan Aròs, Pere
Berjuí, Joan Chipí, Genís Rosal major, Joan
Vassall i Francesc Beller, que havien ajuntat
entre tots 45 lliures per a comprar 6 càrregues
i mitja, el 15 de juliol del 1595.178
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177 SOLER GODES, E., Correo de Valencia. San Juan de Énova, dins Las Provincias, València, 03.08.1975, p. 20.
178 Cfr. APPV, Protocols de Jaume Martín, 1595, juliol 8 i ss.

Detall d’un document del 1595 relacionat amb activitats econòmiques de
moriscos de ‘Sent Joan’ (Arxiu de Protocols del Patriarca, València)

L’infançó Eloi Selma



Al cap de pocs anys, passaria pel Camí
Reial –actual carretera de Xàtiva a Alzira– el
rei Felip III de Castella (II de València), acom-
panyat per parents i cortesans, que venien en
sofisticades carrosses. Els moriscos de Sant
Joan es veieren obligats a arreglar el camí, que
es trobava molt embarrat, i a traure les rodes
dels carros, segons que anaven estacant-s’hi.179

Molta faena era això, per a ajudar un monarca
que els havia d’expulsar aviat al Nord d’Àfrica.

El decret de neteja ètnica del 1609 arribà
sent els Montpalau senyors de dues Ènoves: la
de Sant Joan i la de Sanç (actual terme d’È-
nova), pobles que quedarien buits per causa de
la crisi. Seria també la ruïna per a la família
noble, que s’havia endeutat molt hipotecant les
senyories. Sabem amb exactitud que, pel se-

tembre del 1609, quan la Monarquia Catòlica de Madrid decretà l’ex-
pulsió general dels moriscos valencians, al lloc de Sant Joanet residien
33 famílies180 nombroses, ja que sumaven entre tots 220 habitants, com
ara veurem. El senyor se suposa que els acompanyaria personalment
al port de Dénia, on havien de ser embarcats, per tal d’evitar que els
destorbaren pel camí o els robaren els béns que duien, en llur penosa
marxa cap a l’exili. Gràcies al comissari reial de l’embarcament, Cris-
tóbal Sedeño, que anotà en un quadern l’eixida dels moriscos del nostre
poble (22 d’octubre), podem saber quants en salparen exactament, i en
quins vaixells se n’anaren, repartits en quatre grups:

De los lugares de San Juan,181 Estevan Oliver, de Alicante, embarcó en su fra-
gata 15 hombres, 27 mujeres, 8 muchachos.

Jusepe Ballester, de Cartagena, embarcó en su fragata 14 hombres, 18 mujeres,
27 muchachos.

Ginez Pérez, de Cartagena, embarcó en su fragata 14 hombres 16 mujeres 30
muchachos.182

Els seus descendents deuen trobar-se ara mateix per Tunis, Algèria
o Marroc, ja que no sabem exactament on els portarien a desembarcar.
El que sí que sabem és que Sant Joan quedaria despoblat i a punt de
desaparéixer del mapa. Així, mentre que els altres nuclis propers, com
ara Senyera o Manuel, es repoblaren d’immediat i amb un grau relatiu
d’èxit (anys 1610-1611), les cases de Sant Joanet romanien silencioses i
caient a trossos, l’any 1617.183

La repoblació i la signatura d’una desapareguda carta pobla (pacte
solemne entre senyor i vassalls), degueren tenir lloc al voltant dels anys
1618-1619. Ho sabem, això, perquè la documentació més antiga de
l’Arxiu Parroquial de Manuel, que data del 1620, ja fa referència a la
presència de feligresos de Sant Joanet i, per tant, colons o ‘nous pobla-
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179 NAVARRO SANCHIS, Josep-Lluís, La Pobla Llarga. Introducció a la seua història, Edicions 96, Carcaixent, 2003, p. 430.
180 BERNAT, Joan-Serafí – BADENES, Miquel-Àngel, Crecimiento de la población valenciana. Análisis y presentación de los censos demográficos (1609-1857), IVEI-Diputació Provincial, València,
1994.
181 Pel context, sabem que no eren de Sant Joan d’Alacant, sinó de Sant Joan d’Ènova. Als pobles del Pla d’Ènova els tocava embarcar a Dénia.
182 UDINA, Francisco – BELENGUER, Ernesto, La expulsión de los moriscos de Valencia y Cataluña, según el comisario de embarque Cristóbal Sedeño, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona,
1980, p. 61.
183 Cfr. CORTÉS, Josepa i al., Les alqueries de la Ribera: assaig d’identificació i localització, dins Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera, Institució Alfons el Magnànim,
València, 1981, ps. 209-262.

Moriscos de Sant Joanet sent embarcats cap al Magrib, l’any
1609



dors’ cristians vells, avassallats al poble i disposats a llaurar-ne el terme.
Acabats d’arribar, i ja rebrien la visita pastoral de l’arquebisbe fra Isidor
Aliaga, que estigué ací el 31 de gener del 1620, sent rector de Manuel
i Sant Joanet mossén Narcís Gallart (1617-1625).184

Aquells colons del segle XVII són, en realitat, els primers valen-
cians residents a la localitat, els ‘pares fundadors’ de l’actual poble cris-
tià i valencià de Sant Joan d’Ènova; ja que fins aquell moment ací sols
s’havia parlat l’àrab i els moriscos, encara que foren cristians per obli-

gació, mantenien viva la fe dels seus ancestres.
Hem tractat d’identificar qui foren aquelles fa-
mílies de repobladors de Sant Joanet, a partir
de les fonts parroquials, i vist que devien ser ja
una vintena de famílies (uns 80 habitants),
molts d’ells parelles de novençans:
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184 APM, Quinque Libri núm. 1: Libro de los confirmados de Manuel y San Joan, que principió al 31 de enero 1620.
185 Font: APM, Quinque Libri núm. 1 (1620-1656), Baptismes dels anys 1620 i ss.

Els pobladors de Sant Joanet (1620-1625),
segons els registres de baptismes de l’arxiu parroquial de Manuel185

any marit muller procedència
1620 Andreu Simó, batle Xàtiva
1620 Antoni LlebrésMagdalena -
1621 Pere Romero Margarida Doménec La Pobla Llarga
1621 Joan Sabater Joana Ferrer La Pobla Llarga
1621 Francesc Tomàs Caterina Hiñega Castelló de la Ribera
1621 Francesc Climent Josepa Vila Carcaixent
1621 Jaume Roca Àngela -
1622 Miquel Oliver Jauma Mallorca
1622 Antoni LlebrésElisabet Alamany -
1623 Pere Simó Vicenta Doménec Xàtiva
1623 Miquel SeguraMargarida La Pobla Llarga
1623 Jaume Doménec Esperança Úbeda La Pobla Llarga
1624 Antoni Albert Gràcia Sabater La Pobla Llarga
1625 Pere Timor menor Vicenta Doménec Xàtiva
1625 Bernat LlebrésElisabet Castelló -
1625 Miquel SeguraMargarida Corantí -



En conjunt, aquestes són els primers 16
matrimonis que se’n vingueren a repoblar Sant
Joanet. La majoria venien de les viles properes
de cristians vells, Castelló, Carcaixent, la Pobla
o Xàtiva, atrets per una crida que faria la se-
nyoria, per places i carrers demanant vassalls
per a repoblar el lloc. En realitat, la idea de la
senyoria era aconseguir els 20 caps de casa que
consten en un informe episcopal del 1622 (que
xifra en 46 les persones de comunió),186 però la
renúncia d’alguns d’ells hauria rebaixat a 16 o
18 el nombre de famílies residents.

L’arribada d’un matrimoni de pobladors

mallorquins, en Miquel Oliver i sa muller na Jauma, no ens haja d’es-
tranyar gens, ja que la Mallorca del 1600 estava perillosament super-
poblada. Hi havia un excés de mà d’obra jornalers, i molts pobres que
es llançaven a l’aventura del bandolerisme. Així que el Consell Insular
s’afanyà a enviar pobladors cap al Regne de València, des del 1610,
com una via d’escapament a la crisi demogràfica malthusiana i social
que vivia l’arxipèlag. La majoria anaren a parar a la Marina, la Safor,
l’Alcoia-Comtat i la Vall d’Albaida, però també hi hagué mallorquins
–com és el cas d’aquests de Sant Joanet– que se’n vingueren a la Ribera
de Xúquer.187

Molt important seria, per a l’atracció i assentament dels colons, la
presència al Castell de Sant Joan del batle o procurador senyorial An-
dreu Simó. Aquest home de confiança del senyor, era l’encarregat de

102
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

186 CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros (ed.), Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia, 1989, vol. 2, p. 859.
187 Més detalls en MAS FORNERS, Antoni – MONJO MASCARÓ, Joan-Lluís, “Per poblar lo Regne de Valéntia...” L’emigració mallorquina al País Valencià en el segle XVII, Conselleria de Presidència
del Govern Balear, 2002.

L’Arxiu Parroquial de Manuel, d’on depenia la feligresia
santjoanera en el segle XVII

Detall d’una acta de baptisme efectuada a Sant Joanet
l’any 1621 (Arxiu Parroquial de Manuel)



mantenir poblat mínimament el lloc, malgrat la competència entre se-
nyors per a atraure mà d’obra, i fer que els colons es posaren mans a
l’obra. Fins i tot, ens el trobem l’any 1620 assistint al part i batejant una
xiqueta anomenada Joana, en risc de mort, perquè el capellà més prò-
xim es trobava a Manuel i perillava la vida de la criatura nounada.
Joana Llebrés, és possible que fóra la primera santjoanera de nissaga
valenciana nascuda al poble. Si moria, seria un mal auguri per al futur
d’aquella família gran que era el nou Sant Joan postmorisc.

Un altre personatge molt important per a la consolidació del Sant
Joanet del 1620, era sens dubte el rector de Manuel, mossén Gallart.
L’any 1623, el prevere actua de padrí en el bateig de Josepa, filla de
Pere Simó i Vicenta Doménec. Segurament es tractava d’alguna ne-
boda o néta del batle.

L’església de Manuel disposava, des del 29 de juny del 1621, d’un
fossar (pati tancat, amb una creu enmig) on depositar les ossades dels
difunts, una vegada les tragueren –ja desproveïdes de carn– del vas se-
pulcral o carner soterrani que amagava el sòl del temple. A l’església
de Sant Joanet –antiga sala d’oracions de la mesquita dels moros–
també hi havia un vas, a manera de cripta tapada per una llosa, dins el
qual soterraven els difunts que pagaven al rector el corresponent dret
de sepultura.

Calia, doncs, disposar també d’un fossar o cementeri clos, darrere
de l’església, on obrir una fossa comuna i on traslladar els ossos dels
morts. Mossén Narcís Gallart manà adequar-lo i tancar-lo, i vingué a
beneir-lo el 29 de setembre del 1621, dia de Sant Miquel. Segons l’a-
notació del capellà, aquest fossar confronta con casa de Francisco Thomás y
en la Casa de Señor, y de Pedro Timor menor, donde está el campanario de dicha
iglesia. En realitat no era un ‘campanar’ amb forma de torre –l’actual
data del 1825– sinó una simple espadanya. Actuaren de testimonis de
la benedicció el batle Andreu Simó, Francesc Tomàs y otros muchos vezinos
y habitantes de dicho lugar de San Juan.188 Home! Tampoc és que fóra una

multitud, la gent del novell Sant Joan, però el
rector era força optimista.

El procurador Andreu Simó seria l’encar-
regat de procedir a l’establiment ‘emfitèutic’
de les terres i cases. Què vol dir això d’emfi-
tèutic? Breument: La propietat ‘emfitèutica’,
que consagren i defineixen els Furs de Valèn-
cia, era una titularitat immobiliària de tipus
feudal, és a dir, compartida entre senyor i vas-
sall. El senyor ‘establia’ el vassall o ‘emfiteuta’
en la propietat compartida d’un camp, per ex-
emple. En virtut d’aquell ‘establiment emfitèu-
tic’, el vassall adquiria el ‘domini útil’ de la
terra, transferible per compravenda o herència
durant generacions; però el senyor se’n reser-
vava el ‘domini eminent’.

En virtut d’aquest domini eminent, el se-
nyor podia fer ús, si calia, del ‘dret de comís’,
és a dir, de la possibilitat de comissar al vassall
la terra en cas que la tinguera abandonada o
mal procurada. Conservava també la senyoria,
en aquest cas els Montpalau, en reconeixe-
ment de la propietat ‘eminent’ o ‘domini di-
recte’ de la terra, el dret de fadiga (prelació de
compra, en cas que el vassall decidira vendre
algun immoble establit) i el dret de lluïsme: el
10% del valor, en les operacions de venda efec-
tuades per algun vassall.

A banda de l’homenatge de fidelitat i vas-
sallatge, el senyor percebia del vassall una
renda en espècie –la partició de fruits– i una
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altra renda en diners –el cens emfitèutic– per
les terres i cases, en reconeixement efectiu de
la propietat senyorial d’aquelles. S’ha de saber
també que els senyors eren els amos de les ‘re-
galies’ o monopolis feudals de cada poble (hos-
tals, tendes, tavernes, forns, molins,
carnisseries...), on els vassalls havien d’anar ob-
ligatòriament a beure, comprar, moldre, coure
pa, etcètera, sense possibilitat de fer la compe-
tència a la senyoria. Eixa seria, comptat i de-
batut, la relació que mantindrien els vassalls
de Sant Joanet amb els successius senyors, fins
al segle XIX; exceptuades si de cas algunes
‘millores’, negociades i introduïdes per gene-
racions ulteriors.

L’administració local depenia d’un justícia (Miquel Segura, per ex-
emple, l’any 1624), que era cap de la ‘universitat’ i municipi, jutge local
i president del Consell de veïns; dos jurats, que duien els comptes, feien
obres i solucionaven problemes de proveïment d’aliments bàsics; el lloc-
tinent de justícia, cap de la ronda nocturna i garant de l’ordre públic,
i un mostassaf: oficial de pesos i mesures, urbanisme, aigües, camins i
mercats.

Els jurats, juntament amb el rector, administraven els diners de l’es-
glésia; encara que tots els anys eixia un ‘clavari’ encarregat d’arreplegar
almoines, comprar cera i oli per al culte, disposar de diners per a les
festes religioses, etc. Per això, encara hui, en molts pobles els festers s’a-
nomenen també ‘clavaris’ o ‘clavariesses’. El nom deriva de ‘clau’, ja
que els diners del temple s’alçaven en una caixeta tancada amb pany i
clau. Els santjoaners no disposaven de pila baptismal, i per a rebre qual-
sevol sagrament havien de desplaçar-se a l’antiga església de Santa
Anna i Sant Gil de Manuel, que ara és un local social anomenat el
‘Centre Parroquial de Sant Gil’.

L’any 1646 tan sols vivien a Sant Joanet 19 famílies i el terme estava
mig erm i ple de brossa. Heus ací la certificació del cens que enviaren
el justícia i jurats del lloc a la Generalitat Valenciana:189

Sertifique yo, Salvador Fuster, notari, com los justícia y jurats del present lloch
de Sen Juan, en presènsia y asistènsia de mi, dit notari, y los testimonis dejús escrits,
se a fet nòmina de tots los vehïns y habitadors del dit lloc de Sent Juan, los quals
estan agregats en los vehïns y habitadors de la vilanova de Castelló de Xàtiva, pre-
sehint y guardant el horde donat per los tres elets de l’Estament del present Regne, la
qual llista y nòmina és del tenor següent: Primo, Joseph Castelló, Fransés Albert,
Miquel Figuera, Visent Albert, Josep Gramatge, Antoni Burgués menor, Lluch Sa-
bater, Bernat Tartavell, Miquel Carpí, Esperansa Úbeda viuda de Jaume Doménech,
Juan Úbeda, Guillem Gomilla, Juan Doménech, Juan Burgués, Pere Domero, An-
toni Burgués major, Baltasar Cassanoves, Fransés Julià y Roc Ivanyes. Tots los
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189 ARV, Generalitat, llibre 4.828, f. 132r/v.

Els pobladors del Sant Joanet valencià del segle XVII feren
un gran esforç col·lectiu per a reviscolar el poble



quals vehïns y habitadors de dit lloc de Sent Juan prenen suma de dènau vehins y
habitadors, sertificant a voseñories de que se a guardat dit orde donat en dita carta,
no exemint ninguna perçona de qualsevol calitat y condició sia (...).

Eren famílies pobres que sovint no posseïen ni cavalleries pròpies,
i sols es mantenia una part del territori local ben procurada. Però si les
coses anaven malament, encara podien anar a pitjor. La forta incidència
de la pesta bubònica del 1648 a i a la Ribera Alta, testimoniada per
dietaris de l’època,190 estigué a punt de despoblar el lloc. La situació a
la veïna vila Castelló era també catastròfica, si fem cas d’un manifest
de l’ajuntament demanant socors a les institucions del regne:191

Jacinto Rodríguez, notari, síndich y procurador de la Vil·lanova de Castelló
(...) diu que, a ocasió del contagi que Nostre Señor Déu és estat servit permetre que
entràs en dita vila, después de estar aquella (...) tal imposibilitada y falta de gent,
que en esta ocurrènsia de temps [12 de juny] estan los forments sens segar y les an-
danes sens que es puga desemboçar lo capell [dels cucs de seda], per no haver en dita
vila qui puga acudir a dits ministeris, si menys de altres parts circumvehines persona
alguna vol anar a la dita vila per a posar en bell dites collites; no obstant que se a
ofert a donar-les a miches, y no troba persona alguna que porte les vitualles necesàries
per al sustent dels particulars (...). De tal manera que, ademés de estar totes les
cullites en perdició, estan los particulars de dita vila ab lo desús dit contagi, morint-
se molta gent cascun dia y morint-se de fam, y sens remey algú...

En aquelles circumstàncies, la demanda de confessions per part
dels moribunds de la parròquia, obligà a nomenar un vicari de Manuel y
Sant Joan y sos annexos, fra Pere Ribera, que soldria venir ací a sovint a
partir del 1648. Amb això, els serveis religiosos, tan importats per a la
gent d’aquella època, es regularitzaren una miqueta més.192

Durant la resta del segle Sant Joan es mantindria amb 20 o 25
cases, habitades per famílies poc arrelades, que anaven i venien, o hi
romanien pocs anys. Cada tants anys els santjoaners rebien la visita del
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190 BOLUDA PERUCHO, Alfred i al., Les pestes de 1600 i 1648: el dietari de Josep Aznar i Francesc Sanç. Estudi i edició, col·l. Quaderns divulgatius, 5, Ajuntament d’Ontinyent, 1995.
191 Citat per MARTÍ SORO, José, Historia de Villanueva de Castellón, Tipogr. Nácher, València, 1960, p. 96.
192 CORTÉS, Concha – GRAMACHE, Domi, Historia de la parroquia de Santa Ana (1618-1995), Parroquia de Santa Ana, Manuel, 1995, p. 38.

Cicle vital del cuc de la seda. La ‘collita’ sedera era una
de les més lucratives a mitjan segle XVII

Filant la seda a partir dels capells



justícia civil i criminal de Xàtiva, que els re-
cordava que formaven part del terme de la ciu-
tat. En realitat, i encara que el senyor de Sant
Joan disposara de la jurisdicció civil i part de
la criminal, quan es produïen crims o delictes
greus, els havia d’investigar, jutjar i castigar el
justícia de Xàtiva. Sant Joanet, des del 1329,
era una senyoria ‘alfonsina’ dins el terme par-
ticular i reialenc de Xàtiva. Així que, per da-
munt de l’autoritat jurisdiccional del senyor
territorial de torn, estava la del delegat del rei,
el justícia de la ciutat.

Sabut això, entendrem per què el 28 de
novembre del 1667, el lloctinent del justícia
civil i criminal de Xàtiva vingué a Sant Joanet
a pregonar la possessió del ‘mer i mixt imperi’,
en presència del batle local, Miquel Fenollet.
Anava aquell fent la ronda o ‘volta del justícia’,
de poble en poble del terme, i arribà ací ab lo
bastó eo vara del justícia en alt. Venia acompanyat
d’uns agutzils, un notari, l’advocat del muni-
cipi, un pregoner o ‘trompeta’...

...al lloch de Sent Joan, terme y contribució de dita
ciutat de Xàtiva, alta y baxa, mer i místich inperi (sic),
y sent en aquella, manà als porters que duya en sa com-
panyia, y féu tot lo que damunt està dit [una crida d’ar-
mes prohibides]; cabturant la perçona de Joseph
Llebrés, llaurador de dit lloch, pensan-se que hera home
facinerós y que degués sa vida al rey. Y avent-lo cabtu-
rat, lo portaren en presència de dit llochtinent y demés

acompanyants, pensan-se que era home facinerós o que degués la vida al rey. Y pre-
guntant als vehïns de dit lloch que la perçona de dit Llebrés, si hera home que anàs
en treball o que degués la vida al rey; lo qual respongueren hera home abonat, y que
no devia la vida al rey. Y per intervenció dels dits acompanyants, manà lliurar-lo
sens pagar gastos alguns.193

Es tractava d’una representació teatral i barroca de l’exercici de la
justícia, que servia, plasmada en escriptura notarial, per a continuar
tenint la ciutat el dret sobre tot el terme, i que aquest no es perdera per
deixadesa o negligència.
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Detall d’una acta de l’Arxiu de la Séquia d’Ènova, on consta l’assistència d’un jurat de Sant
Joan (any 1668; Arxiu de la Comuna)



Cap al 1680, a tot el Regne de València
en general, i a Sant Joanet en particular, es vi-
vien uns moments d’expansió demogràfica,
agrícola i mercantil; de pau relativa i monedes
rodant per les taules. D’aquesta època deu
datar segurament la nau principal de l’església
del poble, obrada pels nous senyors, els Bellvís
barons de Bèlgida, que l’usaven d’oratori se-
nyorial. El senyor rector convocà els feligresos
santjoaners a Junta Parroquial, a l’esmentada
església (10 de juny dels 1684), i els convencé
perquè compraren un llibre més gran i més
gros que el que tenien, on anotar els ingressos
i despeses de l’església. Segons el capellà, el lli-
bret que tenien era molt menut i podrien per-
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L’església parroquial de Sant Joan, obra del segle XVII, era
l’oratori del castell-palau dels Bellvís

Llibre de la ‘claveria’ parroquial, 1683 (Arxiu Parroquial de
Sant Joan d’Ènova)
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El pou vell de la Plaça, en una fotografia de Carles Sarthou (Arxiu de la Diputació de València)



dre’l... Aquest llibre nou de la Claveria, conservat encara en l’arxiu par-
roquial, fou iniciat sent justícia Blai Català, jurat major Jaume Domé-
nec i jurat menor Gaspar Úbeda. Es nomenà per a la claveria Miquel
Romero, amb l’encàrrec d’anar cobrant tots els ‘ròssecs’ o deutes en-
darrerits des del 1671; ara que tot anava molt bé per als colliters i no
hi havia excuses que no foren excuses de malpagador.194

En una nova junta parroquial, del 27 de desembre del 1698, pre-
sidida per mossén Gaspar Sastre, s’acorda la cessió per al culte de la
Mare de Déu d’Agost, de 2 barcelles d’arròs per cada heretat, de les 25
heretats existents al terme. El llistat d’hereters o caps de casa que figura
a continuació és el següent:195

El poble s’havia consolidat, doncs, recor-
rent fins i tot a la immigració de llauradors cas-
tellans, i tot anava rodat a cavall entre els segles
XVII i XVIII, en vespres de la Guerra de Suc-
cessió.
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Nadal Gramatge
Pasqual Burgués
Josep de la Sineña
Tomàs Pelejero
Agustí Guzman
Jaume Doménec menor
Ignasi Jordi
Joan Burgués
Roc Ibanyes

Jaume Doménec major
Vicent Pèrez
Bernat Llebrés
Antoni Burgués
Antoni Àlvarez
Miquel Romero
Miquel Vàzquez
Miquel Doménec
Hereus de Pere Hernàndez

Gaspar Úbeda
Lluís Pèrez
Francesc Perales
Cosme Carpí
Blai Català
Agustí Richart
Tomàs Vega



3.3. L’ESPLENDOR DE L’ARRÒS i
LA REVOLUCIÓ LIBERAL

El segle XVIII començaria amb un trauma bèl·lic que afectaria de
ple el nostre poble: la Guerra de Successió (1702-1714). Des de l’any
1702, la polèmica successió a la corona de la Monarquia hispànica, ini-
ciat arran de la mort sense descendència directa de Carles II, havia de-
rivat en un conflicte d’abast continental, europeu. S’hi enfrontaren les
grans potències de l’època: França i Castella, en defensa del rei Felip V
de Borbó, nét del poderós Rei Sol, Lluís XIV; contra Àustria, Angla-
terra, Holanda, Portugal i els regnes de la Corona d’Aragó, partidaris
de Carles III d’Habsburg, arxiduc d’Àustria.

Els aires de guerra començaven a arribar ací en els primers mesos
del 1705. La comarca de Xàtiva, en particular els llauradors, els bur-
gesos, els frares, i molts ciutadans i cavallers, manifestaven en privat la
seua inclinació per la causa de l’arxiduc Carles. A Castelló de la Ribera,
Senyera, Sant Joanet, Manuel, l’Ènova i tots els pobles a la contornada,
no tenien gaire simpatia pels francesos –que sempre havien combatut
contra els Àustria– ni per Felip V.  A més a més, els comerciants fran-
cesos presents a la zona, mercaders de seda i botiguers, exercien la usura
i s’aprofitaven de la suor dels llauradors més pobres i urgits de diners.
Arribat el moment oportú, els manuelers i d’altres transformarien la
milícia d’escopeters en soldadesca de miquelets, al servei de Carles III.
L’única plaça important de la Ribera que es posicionà clarament a
favor del borbó fou Carcaixent, vila que seria recompensada després
de la guerra.

L’estiu del 1705, l’Armada britànica, després d’assegurar-se l’es-
tratègica plaça de Gibraltar, havia portat les tropes de l’aliança austria-
cista a la comarca mauleta196 de la Marina. Des d’allí, els partidaris
l’arxiduc vienés avalotaren ràpidament el Regne de València en contra
del rei francés Felip de Borbó. A tal efecte, contribuí la propaganda feta
pel general valencià Joan-Baptista Basset i Ramos, que prometia pels
pobles de la Marina i la Safor –senyories exmorisques, alçades en armes
en la Segona Germania (1693)– la supressió de les particions de fruits

110
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

196 Els maulets eren els camperols de la Marina, derrotats en la II Germania del 1693, que pugnaven ara del costat dels Àustria per la supressió de les particions de fruits.

Carles III, rei de
València

Aclamació
popular de

l’arxiduc
Carles a

Dénia, com
a rei dels

valencians,
l’any 1705



amb els senyors, en cas que guanyara la guerra el d’Àustria.
Aviat capitulà València davant els milicians de Basset. Al poc de

temps les tropes austriacistes del català Nebot, coronel de cavalleria,
foren aclamades a Xàtiva per les diferents classes socials de la ciutat
(Nadal del 1705),197 que es declaraven quasi enterament ‘miqueletes’
és a dir, partidàries de Carles III i disposades a combatre per ell. En el
bàndol contrari, hi havia algunes viles i membres d’estaments privile-
giats (l’alta noblesa i les jerarquies eclesiàstiques) que, per diferents mo-
tius i interessos, optaren per apuntar-se al bàndol dels ‘botiflers’,
partidaris de la dinastia francesa de Felip d’Anjou o de Borbó. Entre
ells es trobaven els Bellvis, barons de Bèlgida, senyors de Sant Joan.

La Guerra de Successió tenia, doncs, cer-
tes implicacions internacionals (l’equilibri
entre les grans potències), nacionals (la defensa
d’una monarquia plural versus l’aposta per l’au-
toritarisme centralista a la francesa) i locals: la
pugna dels vassalls contra els abusos senyorials,
a pobles com ara Manuel, Faldeta, Torreta o
l’Abat. L’escenari preferent de totes aquelles
pugnes, seria, durant dos catastròfics anys
(1705-1707), la terra de València.198 I la Ribera
de Xúquer, una de les comarques més castiga-
des, per la seua interposició estratègica entre
València i Xàtiva: les dues places principals del
reialme.199

El mes de març del 1706 hi havia una
gran activitat militar a Xàtiva i Alzira: concen-
tració de tropes, canons, armes diverses, mu-
nicions i queviures. Un destacament de
l’exèrcit borbònic, configurat per soldats espa-
nyols i bascos i comandats per un tal Moscoso,
envaí aleshores el Camp de Túria; destruí Pe-
dralba; saquejà i incendià Montserrat, Mon-
troi i el Real, i acampà a l’Alcúdia. Des d’allí
planejava atacar Alzira, que estava sent forti-
ficada pels maulets de Basset, en cooperació
amb els soldats catalans de Nebot i amb els
veïns de la ciutat. Aviat hi arribarien uns ca-
nons, remesos des de la plaça de Dénia, i sol-
dats britànics de reforç. Els catalans arribaren
a Alzira després d’haver ocupat la Font de la
Figuera.200 En travessar per Manuel, alguns
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197 BLESA i DUET, Isaïes, El municipi borbònic en l’antic règim: Xàtiva (1700-1723), col·l. Temes Locals, 1, Ajuntament de Xàtiva, 1994, p. 34.
198 Per a saber-ne més, consulteu PÈREZ APARÍCIO, Carme, De l’alçament maulet al triomf botifler, Tres i Quatre, València, 1981.
199 Vid. GARCÍA ALMIÑANA, Eugenio, La Guerra de Sucesión en la villa de Alzira, a través de la correspondencia municipal (1703-1707), dins Al-Gezira, 3, Alzira, 1987, ps. 193-230.
200 Ibídem, p. 212.
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Soldats de l’exèrcit de Felip de Borbó



d’ells es quedaren allí –a manera de guarni-
ció– ja que la nostra era una plaça estratègica.

El 23 de març es produí una incursió dels
borbònics del campament de l’Alcúdia cap a
Alzira, però sense majors conseqüències. Ja a
mitjan mes d’abril, un altra partida de soldats
castellans efectuà una nova incursió per Én-
guera i Sallent. Els homes i les dones de Ma-
nuel, Sant Joanet, Faldeta, Torreta, l’Abat i
l’Ènova, assabentats de la imminent arribada
de l’enemic, tocaren a rebato les campanes
dels campanars. Es refugiaren ràpidament
amb els catalans, dins la muralla de Manuel i
en segellaren les portes. Estaven preparats per
a veure passar de llarg els invasors estrangers,
que en teoria anirien a assaltar Alzira, una de
les ‘claus’ estratègiques del regne. La resta ens
ho conta, en llatí, un capellà de l’època, que

traduïm al valencià per a donar-ho a entendre millor:201

“Mentrimentres, pocs dies després de marxar l’anglés [Peterborough, a Barcelona,
per a socórrer el rei Carles], Mahoni [cap de les forces borbòniques], a qui Moscoso
havia enviat a Castella, torna amb 3.000 soldats [espanyols] reclutats a tota pressa,
i amb els proveïments oportuns per a atacar Alzira. Tanmateix, en arribar a Énguera,
dins de la província, eixiren al seu encontre 200 genets i 8 destacaments de veterans
disgregats de l’exèrcit [borbònic], que havien travessat el riu en barca pel pas d’Antella,
per a poder penetrar amb major eficiència cap a les posicions enemigues.

De allí, després de saquejar unes quantes cases, perquè els seus propietaris se
n’havien passat a l’Arxiduc, penetra amb totes les seues tropes al camp de Xàtiva.
Basset, que havia acudit allí apressadament, desitjant impedir-li-ho, envià per enda-
vant Tàrrega, amb la seua pròpia cavalleria, a la qual seguien una multitud de llau-
radors.

La cavalleria reial [borbònica], que s’havia avançat per a explorar el terreny,
havent contemplat aquella tropa no gaire lluny de la ciutat, l’atacà a l’instant i la posà
a la fuga. I, havent localitzat alguns d’aquells pels camps, en mataren uns pocs. La
resta, en una escapada rapidíssima, es refugiaren dins les muralles [de Xàtiva]. I no
oferint cap possibilitat de combat, els del rei els hi barraren l’entrada, a fi que els enemics
no tingueren escapatòria. Alhora, els seus companys recorren agrupats aquells bancals
en tots els sentits, assolen i incendies els pobles: els uns perquè estaven deshabitats i els
altres perquè, espantats els veïns, havien agafat les armes i s’havien resistit.

Existeix un poble en l’últim extrem d’aquella comarca, tirant cap a Alzira, ano-
menat Manuel, on, a manera d’aquarterament, es concentraven unes partides de ca-
talans i llauradors. Aquests, quan observaren que l’enemic s’hi acostava [4.000
soldats!], després de tocar la campana de bronze, cridaren la gent dels pobles circum-
veïns perquè els ajudaren.

Havent oït això, la tropa del rei espentà amb els cavalls i entrà dins el poble,
amb l’oposició dels mercenaris i d’aquells rústecs camperols. Tanmateix, en veure’s
rodejats inesperadament pels esquadrons de cavalleria, perderen la moral i pegaren tots
a fugir. La cavalleria els acaçava i els matava, com si no estigueren protegits per cap
dret de guerra; fins i tot aquells que, llançant les armes, suplicaven clemència.
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201 La traducció i el text original els trobareu en MIÑANA, José Manuel, La Guerra de Successió en València, ed. a cura de F.-J. PÈREZ i J.-Mª. ESTELLÉS, Alfons el Magnànim, València, 1985, ps. 119-
121.

En saqueig de Manuel, perpetrat l’any 1706 per francesos
i castellans, morien alguns patriotes de Sant Joan



Acte seguit, es produí una ràpida intervenció de 100 infants que, distribuïts per
escamots, seguien les passes de la cavalleria. I, amagats vergonyosament entre els ca-
nyars i els esbarzers, mataren sense pietat els qui havien aconseguit salvar-se del pri-
mer perill, i feren cas omís de les seues súpliques i peticions de clemència.

Als catalans, els assassinaren completament i també a uns 30 habitants [de
Manuel], inclòs el rector. Les dones s’havien refugiat dins l’església. A elles, se les
respectà, emperò el temple, donat que no tenien cap escrúpol religiós, el saquejaren i,
en acabant, cremaren el poble. En aquell combat moriren tan solament 5 soldats.
Després d’això, units a la resta de tropes, s’encaminaren tots fent la via de Carcaixent,
un poble ric proper a Alzira i extraordinàriament fidel al rei [Borbó]...”

Tot sembla indicar que els miquelets cata-
lans foren passats per les baionetes, en tant en
quant eren més fàcils d’identificar per la seua
indumentària. Les altres víctimes foren els cinc
soldats borbònics i molts homes de Manuel,
Torreta, Sant Joanet, etc. Els fets tingueren lloc
dissabte 17 d’abril del 1706, i entre les morts,
en efecte, es trobava el rector de Manuel i Sant
Joan (des del 1698) mossén Gaspar Sastre, que
poques hores abans havia tocat la campana
com si s’acostara la fi del món. La flamant es-
glésia barroca de Santa Anna i Sant Joaquim,
acabada d’obra l’any 1695, la saquejaren i bui-
daren d’objectes sagrats, però respectaren les
vides dels ancians, dones i xiquets allí refugiats.
A continuació incendiaren les cases de la plaça
de Sant Gil, el Carrer Nou i el Carrer Major,
a Manuel, i els pobles més immediats.202

A banda del rector, coneixem per les actes
de defunció de la parròquia els noms d’unes
altres víctimes: Francesc Fuster, veí de Tor-
reta; Francesc Ximeno, batle de Manuel (de-
legat de la senyoria); Lluís Herrero, llaurador
de Manuel; Josep Fuster, també de Manuel;
Baptista Esteve; Pere Montanya, de Faldeta,
casat amb Maria Andreu; Bernat Llebrés, de
Sant Joanet, casat amb Josepa Mascarós.
Aquesta dona, el 8 de maig soterraria una xi-
queta de bolquers, que podem considerar
com de les víctimes indirectes d’aquella gu-
erra. Moriren també aquell mateix dia Llo-
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renç Cucarella, de l’Ènova, i Josep Agustí, de
Sanç, etc.203

El nombre de ferits, de persones arruïna-
des per la guerra, afectades per la fam..., fou
en realitat molt superior a la trentena de vícti-
mes de què informa Miñana. Així, en una par-
ròquia com la de Manuel i Sant Joan, on la
mitjana anual de defuncions era de 25, l’any
1706 moriren 73 persones, i 77 més el 1707,
després d’una nova onada de saqueigs i vexa-
cions. Tornant a la destrucció de Manuel (17
d’abril del 1706), els més de 3.000 participants
en ella foren rebuts amb aplaudiments i revol-
teig de campanes, a la botiflera vila de Carcai-
xent, des d’on es prepararen per a l’assalt
d’Alzira, defesa tan sols per 600 homes. En
aquelles circumstàncies, Nebot pactà la capi-
tulació amb Moscoso, i evità així una matança
semblant a la de Manuel, però a major escala
(abril del 1706). Ací es mantindrien els borbò-
nics fins a la primeria de juny, en què la Ribera
tornaria a ser controlada enterament pels
homes de Basset, que tornà a entrar a Al-
zira.204

Cert és que, en els mesos següents vindrien
millors dies per a l’aliança internacional, que
s’apoderà de Madrid, on el rei Carles no fou
ben rebut. La victòria per als austriacistes sem-
blava pròxima. Tanmateix, el 25 d’abril del
1707 el vent es girà de ponent. Les tropes de
l’aliança internacional, dirigides pel britànic

Galway i el portugués Das Minas, foren derrotades estrepitosament al
camp d’Almansa, per l’exèrcit castellanofrancés, dirigit pel duc de Ber-
wick. Els soldats de Felip V en un tres i no res, envaïren el regne indefens
i n’ocuparen la capital (8 de maig). El 24 de maig començà el setge i
atac sobre Xàtiva, fins aconseguir l’honrosa capitulació dels soldats an-
glesos que defenien el castell bicèfal (12 de juny). Els xativins i comar-
cans refugiats d’intramurs, en canvi, es resistiren obstinadament a obrir
les portes de la ciutat a l’exèrcit estranger. Francesos i castellans ocupa-
ren la plaça, carrer per carrer i baionetes en mà, fins que acabaren amb
la resistència dels defensors.

El mateix cas o molt més terrible d’assalt s’esdevingué a Castelló
de la Vilanova i Senyera, pobles veïns a Sant Joan, on no podien ni
oldre els castellans, després de la matança. Els miquelets castellonencs
i senyeruts resistiren armes en mà i fins a les últimes conseqüències. El
duc de Berwick ordenà atacar la vila (maig del 1707), incendiar-la, des-
truir-la i passar per les baionetes els seus habitants. L’exèrcit borbònic
conquerí la plaça, arrasà tot allò que trobà i convertí la pròspera Vila-
nova i els pobles del veïnat en un cementeri vivent. Tot i que desconei-
xem els detalls de la destrucció, i si afectà o no directament Sant Joan,
sí que sabem que –entre unes coses i altres– passà a millor vida la meitat
de la població de Senyera, homes i dones. El Castelló socarrat perdé
també el 55 o 60% de la seua població, aquell fatídic any 1707. Les 22
famílies senyerudes de l’any 1705 quedaren reduïdes a 11 (any 1712),205

moltes d’elles desestructurades, i pel que fa la Vilanova, passà de tenir
189 famílies i uns 800 habitants, a tan solament 88 cases habitades i
uns 350 habitants. Però no sols això: Felip V de Borbó, rei d’Espanya,
anul·là la independència de la vila, annexionà el seu terme al de la bo-
tiflera vila de Carcaixent (del 1707 al 1731), desposseí els castellonencs
del privilegi de vila, reduint-los a ser una aldea, i bescanvià el topònim
foral la Vila Nova de Castelló per una nova denominació castellana,
humiliant del tot per als supervivents: Castellón de Carcagente. 206

114
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

203 Ibídem.
204 GARCÍA ALMIÑANA, E., La Guerra de Sucesión en la villa..., ps. 215-216.
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1994, p. 215.
206 PIQUERAS HABA, Juan i al., La Ribera del Xúquer, dins Geografia de les comarques valencianes, vol. 4, Foro eds., València, 1995, ps. 167 i ss. (p. 254).



Manuel i Sant Joan d’Ènova, segurament tornaren a patir saqueigs,
abusos i robatoris, que expliquen la sobreelevada mortaldat enregis-
trada en els mesos subsegüents a la batalla d’Almansa. Quedarien a la
comarca moltes viudes i orfes deambulant pels carrers, més morts de
fam que mai. Alguns d’aquells xiquets o adolescents, hagueren de ser
adoptats, o marxar a València i fer-se frares per a poder sobreviure.207

El 18 de juny d’aquell any de mala recordació, 1707, el rei Felip de
Borbó atorgà el vist i plau a l’incendi i destrucció de Xàtiva, en base
als informes del duc de Berwick, comandant de les tropes borbòniques,
i del cavaller francés d’Asfeld ...car il faut un exemple sevère d’une canaille
aussi rébelle. Huit dies durà, sistemàticament, la cremada.

La ciutat incinerada no seria reocupada
fins al primer de març del 1708, restablida da-
vall la denominació humiliant de colonia de San
Felipe, en llaor de l’onomàstica de Sa borbònica
Majestat.208 Paral·lelament, el 29 de juny del
1707, el rei Borbó havia incorporat el Regne
de València a Castella i n’havia suprimit els se-
culars furs i privilegis, por justo derecho de con-
quista. Xàtiva, la segona capital del regne
difunt, cap i casal de les Ènoves, que amb an-
terioritat a la guerra aplegava 14.000 ànimes,
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207 ARV, Escrivanies de Cambra, 1744, exp. 120.
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Felip V de Borbó, rei d’Espanya,
tal com figura penjat al Museu de
l’Almodí (Xàtiva)
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havia quedat reduïda a no res. Segons un me-
morial elevat a la corona pel municipi de la co-
lònia el 1709...

Hoy, la ciudad se halla en estado de derruida.
Sólo la habitan poco más de 160 familias que proba-
ron ser buenos vasallos del rey. Y aunque a la vista
parece aver algún gentío, es de personas miserables,
renteros pobres, oficiales cuya sustancia es tan nin-
guna, que sólo entendieron al principio en cubrir las
arruinadas casas y guarecerse de las inclemencias del
tiempo (...), siendo más reparable la consideración
que, entre militares irlandeses, nación francesa y otros
agraciados, disfrutan de tres de las quatro partes de la
vega y casas de San Felipe.209

A la fi del conflicte, el rei Felip suprimí el Regne i els Furs de Va-
lència, vigents des de temps de Jaume I i incorporà el territori, com una
simple ‘provincia’, a la Corona de Castella. Oficialitzà el castellà en
l’administració. En les actes de la Séquia Comuna d’Ènova, s’introdu-
iria a partir del 1717-1718, tot i que encara hi algunes en valencià pel
1744.210 En els llibres parroquials, ja feia moltes dècades que els cape-
llans rectors de Manuel-Sant Joan barrejaven el castellà amb el valen-
cià, i continuarien fent-ho fins al 1731, quan el visitador episcopal de
torn suprimí l’ús de la llengua pròpia.211 Mitjançant el decret de Nova
Planta, a més a més, Felip V féu implantació a València, i per descomp-
tat al lloc i territori de Sant Joan d’Ènova, de las Leyes de Castilla... tan
loables y plausibles en todo el Universo (juny del 1707).

Però la vida continuava: ‘llàgrima a l’ull, bocí com el puny’. Mentre
es reorganitzava el poble i es refeia la gent de la crisi, colles de guerrillers
miquelets campaven per voltants, dificultant les tasques de l’exèrcit d’o-
cupació. Segons el pare Sucías, sonà l’alarma a Manuel en el día 28 de
mayo de 1708, por los migueletes que penetraron en el pueblo y robaron todo cuanto
pudieron, de ropas, dinero y alimentos para mantenerse, de les cases dels pocs
botiflers que hi hauria.212 Mesos després, en desembre del 1709, una
altra colla de miquelets, en aquest cas vinguts de la Safor, es presentaren
en un lloc de la séquia d’Ènova que no s’hi especifica, i saquejaren la
casa i botiga d’un mercader francés.213

Un poc més endavant, l’any 1710, la guerra semblava posar-se de
nou del costat de Carles III, que tornà a entrar a Madrid. Els ocupants
vigilaven per si s’alçaven en armes els valencians. Però les coses es cap-
giraren a l’Aragó. Les monarquies europees començaren a pactar la
pau, assolida pel tractat d’Utrecht (1713), i deixaren Catalunya a soles,
fins a la rendició de Barcelona, 11 de setembre del 1714. Després caigué
Mallorca i acabà definitivament la guerra (1715). Els senyors de la Pobla
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209 Citat per VENTURA CONEJERO, Agustí, Alguns topònims històrics de la governació, terme general i particular de la ciutat de Xàtiva, dins IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana. XXI Col·loqui
general de la Societat d’Onomàstica, Ontinyent (la Vall d’Albaida), 1995, Comercial Denes, Ontinyent, 1997, ps. 1.199-1.230 (p. 1.199).
210 ASCE, Llibre d’actes de la Séquia Comuna (1654-1744).
211 VILA MORENO, Alfonso, La lengua valenciana en la administración parroquial (siglos XVII a XIX), Del Cenia al Segura, València, 1983, ps. 121 i 244.
212 SUCÍAS APARICIO, Pedro, Notas útiles para escribir la historia del reino de Valencia, València, 1911, manuscrit del Fons Bibliogràfic Sucías, Hemeroteca Municipal de València, vol. 17, p. 373.
213 AHN, Secció Noblesa (Toledo), Fons Osuna, Ducat de Gandia, Lligall de cartes 142, núms. 102 i 103.
214 CATALÀ i CEBRIÀ, Joan, En Lluís March d’Esplugues, senyor de la Pobla Llarga, i la Guerra de Successió, dins La Pobla Llarga en festes, 1995, s. p.

Un terratrèmol de caràcter local, l’any 1711, derrocà la part
superior de la torre medieval de Sant Joanet



Llarga, Joan Tàrrega i Maria-Anna Marc, hereus dels Esplugues, des-
tacats partidaris dels Habsburg, s’exiliaren a la Cort de Viena (1714),214

alhora que els santjoaners supervivents al desastre, bé pogueren excla-
mar allò de Carles Tres i Felip Cinc, m’han deixat ab lo que tinc!

No obstant la penosa situació de la guerra, agreujada a Sant Joan
per un terratrèmol que derrocà la part de dalt de la torre senyorial
(1711),215 la postguerra es caracteritzà a la Ribera Alta i la Costera per
una ràpida recuperació de l’economia agrícola. Al voltant del 1720, la
demanda d’arròs afavorí l’expansió sense precedents del cultiu, per les
hortes xativenques i del Pla de les Ènoves.216 Una novetat tècnica, in-
troduïda a la regió de Xàtiva l’any 1722 i generalitzada al voltant del
1730, tindria gran repercussió en l’expansió i l’augment de rendiments
del conreu d’arròs, que era la més important a Manuel. Ens referim al
‘carro de llaurar en l’aigua’, útil per a treballar les parcel·les amb l’aigua
embassada.217 El carro duia rodes amb ganivets de ferro que removien
la terra, tallaven les males herbes i les convertien en adob.218 Segons un
informe enviat a la corona pel degà de la Col·legiata de Xàtiva el
1752...

...los nuevos métodos de cultivo permitieron a
partir de 1730 incrementar la cosecha de arroz, la-
brado “en agua”, una tercera parte más de su fruto.
La tierra destinada a los arrozales era sólo una mitad
apta para otras cosechas. La otra mitad, en cambio,
permitía moreras y arroz, debido a su humedad.219
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215 MONTAGUD, Bernardo, La ruta cultural de la Ribera, dins Levante, València, 16.10.1998.
216 RIERA, Juan, Estudios y documentos sobre arroz y paludismo en Valencia (siglo XVIII), Universidad de Valladolid, 1982, p. 133.
217 Ibídem, p. 132.
218 Segons CUCARELLA, Toni, Passejant per la Costera, Associació d’Amics de la Costera, Xàtiva, 1997, p. 55.

El carro de llaurar
en l’aigua: un in-
vent del segle
XVIII

Arròs roig,
encara per
escorfollar
(foto: Jarque)

Espigues d’arròs
(foto: Jarque)



Els beneficis de l’arrossar serviren per
afrontar la dràstica pujada d’impostos pagats
a la corona (unificats tots en un: l’equivalente) i
per enriquir les arques dels senyors feudals o
territorials. També aprofitaren, però, per a
contribuir els feligresos de Sant Joan –junta-
ment amb els manuelers, faldetins i torretans–
a la reforma de l’abadia de Manuel. L’alcalde
santjoner, Josep Añó, que acudí a la junta par-
roquial del 1730 on s’abordà la qüestió, es
comprometé en nom de la resta del veïnat.220

El rector mossén Tomàs Aparici així li ho
havia demanat. En acabant, se’n tornaria al
poble i li’n dirien poquet i bo; entre altres
coses, perquè ja venien plantejant-se la neces-
sitat de segregar-se de Manuel, obrar una aba-
dia pròpia i disposar d’un capellà resident,
com Déu mana. De moment, la cosa encara
tardaria a realitzar-se uns pocs anys.

No sols l’arròs donava rendes a un poble
que creixia, i que en la dècada del 1750 comp-
taria ja amb una trentena de famílies. També
la manufactura domèstica de la seda era molt
important, si tenim en compte que les moreres
del terme produïen 350 càrregues de fulla
cada any. Tot això ho devoraven els famolencs
insectes, fent un soroll com si sentires ploure –
la ‘fressa’ dels cucs– alhora que es preparaven
per a teixir els capells. El procés de producció
sedera a la Ribera, cosa de dones, el relatava
així l’escriptor Teodor Llorente, patriarca de

les lletres valencianes, allà pel 1887:

Juntamente con la cosecha de arroz cita Escolano la de la seda, al hablar de
los principales productos de esta comarca. Éralo, en efecto. La cría del bombyx
mori estaba muy extendida en el reino de Valencia; pero en la Ribera Alta del Júcar
es donde se hacía en mayor escala. Había en estos pueblos andanas famosas por su
capacidad: en algunas de ellas podía criarse una libra de simiente (...)

La cría de aquel insecto embellecía con una nota poética la dura vida del la-
briego. Era esta cosecha el recreo y también el tesoro de la mujer: al hombre no le
daba trabajo. Los árboles, plantados alrededor de los campos, le estorbaban poco.
Cuando la primavera los vestía de fresco verdor, tendía bajo ellos la morisca manta,
deshojaba suavemente las ramas, y así que tenía lleno el cornaló, echábaselo al
hombro, iba a casa y entregaba la ligera carga a la dona.

Esta atendía a todo: desde el año anterior había guardado afanosa la simiente,
quizás entre los colchones de su cama; había cuidado de avivarla, y había alimentado
a los gusanillos con las hojitas más tiernas de las moreras, en su mismo cuarto, sobre
unos cuantos pliegos de papel; y después, conforme iba creciendo aquella familia tan
menuda y tan numerosa, la transportaba a los extensos canyisos de la andana.
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219 RIERA, J., Estudios y documentos..., ps. 65-66.
220 CORTÉS, Concha – GRAMACHE, Domi, Historia de la parroquia de Santa Ana (1618-1995), Parroquia de Santa Ana, Manuel, 1995, p. 59.

Capells de cucs de la seda
Collitera de seda de

Puçol: llenç costumista del segle XIX



Entonces, lo que parecía un juego, se convertía en faena pesadísima. Acudían a
ella la madre, las hijas, las sirvientas: no había bastantes manos para echar hoja a
aquellos insectos voraces, para limpiar sus lechos a cada muda, para preparar las
bojas, en que habían de hilar los capullos. La buena criador de seda no paraba de
día ni de noche, palidecía y adelgazaba. Pero ¡qué satisfacción la suya cuando la co-
secha acababa bien! ¡Con cuánto júbilo la llevaba a la iglesia y ofrecía a la Virgen
la boja más cargada de capullos, o la primer madeja de seda!

Porque entonces la filatura era también una industria doméstica y rural; la cu-
llitera tenía en su casa, las más veces, las perolas para ahogar el capullo, y el torno
para arrancarle la fibra sutilísima y brillante, que formaba hermosas madejas, blancas
como la nieve, o amarillas con los matices resplandecientes del oro y del ámbar.

Vendíanse a buen precio las madejas en el mercado, y aquel era el dinero provi-
dencial en la casa del labrador. Las cosechas del campo daban el pan cotidiano, el
arriendo la contribución: de la seda salía lo demás, lo más agradable y apetecido, las
sábanas para la cama, los manteles para la mesa, el traje nuevo, la modesta joya, el
ajuar para la hija casadera, la redención para el hijo soldado. Desde que falta esa
cosecha, parece que falta algo en el campesino hogar; falta, por lo menos, la ilusión
y la alegría que producía siempre la esperanza de una buena ayuda.221

S’explica així la peregrinació que feien moltes dones de la zona, a
l’ermita de Santa Anna de la Llosa de Ranes, el primer divendres de
març, per a beneir els ouets dels cucs, i que fóra esplèndida la criança.222

També s’explica l’alegria dels feligresos de la parròquia de Sant Joan i
Manuel, per la intercessió salvífica de la Mare de Déu de la Misericòr-
dia, l’any 1742, quan estalvià justament el nostre rogle de la terrible
pedregada que afectà tots els pobles dels voltants i n’arruïnà la fulla de
morera. Els manuelers i santjoaners, no sols salvaren les moreres, sinó
que obtingueren per la seda resultant –que és pagava a un preu
excel·lent– uns inesperats ingressos extraordinaris. En agraïment per
aquella protecció celestial, s’oferiren a sufragar unes festes extraordi-
nàries d’acció de gràcies a la Misericòrdia, que tingueren lloc el 21 d’a-
bril del 1743.223

El veïnat de Sant Joan participà activa-
ment d’aquella celebració. Tragueren el patró
de l’església i el portaren, a boqueta de nit, des
del poble fins a Manuel, per a sumar-se a la
processó d’acció de gràcies. Anaven tots els fi-
dels il·luminant el camí amb torxes enceses, i
es quedaren aquella nit a Manuel per a parti-
cipar del goig de la revetla. Així ho relatava per
escrit el rector:

Los del lugar de San Juan traxeron en andas a
San Juan para acompañar a la Virgen, a quien salimos
a recibir con achas, mosquetería, tambor y músico. Y
asistieron a todas las funciones con muchas parejas de
achas. Lo mismo hicieron muchos del lugar de Abat. Y
juntas éstas con las muchas achas que traxeron los hijos
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222 Vegeu SOLER, Abel, La romeria de Santa Anna, a la Llosa de Ranes, Ajuntament de la Llosa de Ranes, 2009.
223 Document 11 de l’apèndix del llibre SOLER, Abel, Manuel. Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Manuel, 2009.



de esta parroquia, se formó una procesión de luces, la
más lucida entre todas las que hasta entonces se vio en
esta parroquia.

L’any 1747, l’anhelada segregació parroquial fou possible, entre al-
tres coses perquè el difunt llaurador Josep Carpí –home pietós i pa-
triota, mort sense descendència– havia deixat totes les seues terres a
l’església, i ho havia fet a condició que aquestes aprofitaren per a dotar
un vicari resident. En conjunt, la vicaria perpètua de Sant Joanet, dis-
posaria de 20 fanecades d’arrossar vell, 5 més d’arrossar novell, 19 fa-
necades de morerar i 10 més de terra campa de secà.224 A les 40 lliures
que l’arrendament anual d’aquest llegat de Carpí produïa, cal afegir
les 70 lliures anuals que es comprometé a aportar el marqués de Bèl-
gida, i senyor d’Albalat de la Ribera i Sant Joan, a fi d’augmentar la
còngrua del capellà. Faltava només el compromís –prestament obtin-
gut– del veïnat santjoaner, d’obrar una abadia digna i còmoda.

Els fidels oferiren, a títol d’abadia provisional, una casa del costat
del Castell, afrontant amb ca Rosa Úbeda i amb la Plaça. Després ja
s’afanyarien a obrar una bona casa abadia, que seria el principi del nou
carrer de Sant Josep. I no sols això, sinó que excavaren un pou davant
de la casa vicarial –ara reblit–, a fi que el capellà tinguera l’aigua a la
porta mateixa de casa. Entre els parroquians i el senyor, anirien repa-
rant l’església i comprant els ornaments litúrgics que feien falta, etc. De
manera que, el 16 de juny del 1747, l’arquebisbe de València, monse-
nyor Andreu Mayoral, signà el decret de segregació parroquial de la
feligresia de Sant Joan d’Ènova, respecte de la parròquia de Manuel:

Su Il·lustríssima se ha reservado el proveherla y nombrar vicario perpetuo sin
guardar la forma del concurso; abdicando y separando de la dicha iglesia de Manuel
la cura de almas de los vecinos de dicho lugar de San Juan, con su cimenterio, fuente
baptismal, campanas, cimbalillo y demás insignias parroquiales; con los cálizes y or-
namentos para el culto divino, necesarios; de tal manera que el vicario perpetuo y sus
successores, sin perdonar trabajo ni tener peligro alguno, sí con zelo de la fe, devan
cuydar y cuyden del regimiento de dichos feligreses; cometiéndoles, desde aora para en-
tonzes,  la cura y régimen de las almas de los vecinos de dicho lugar de San Juan; con
la obligación de haver de dar cuenta a Dios del rebaño del Señor a ellos cometido.225
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pàgines, Carcaixent, 1966, p. 7.

Registres de baptismes del 1747 (Arxiu
Parroquial de Sant Joan d’Ènova)



Sant Joanet Baptista continuaria sent un annex de la rectoria de Ma-
nuel, però ara s’erigiria en ‘vicaria perpètua’, amb el Santíssim Reservat
al sagrari, i un vicari perpetu o resident a l’abadia, autoritzat per a ad-
ministrar als fidels tots els sagraments que mana l’Església Romana. A
penes un mes després de l’erecció canònica, prengué possessió de la vi-
caria el primer vicari, mossén Lluís Climent, el 13 de juliol del mateix
any.

No havia passat ni un any que Sant Joan era vicaria autònoma,
quan una desgràcia afectà tota la regió. Ens referim al terrible terra-
trèmol del 27 de març del 1748, amb epicentre a Montesa, que destruí
una munió de castells, torres, palaus, cases, campanars, etc., de la Cos-

tera, la Vall d’Albaida i la Ribera Alta. La forta
rèplica del 2 d’abril afectaria més directament
a la nostra zona, ja que a Manuel, Sant Joanet
i pobles de la contornada, quebrantó todas las
casas, segons les cròniques i memorials de
danys d’aquell temps.226

Recuperats de l’ensurt, que afortunada-
ment no causà ací cap víctima mortal, tornà
la normalitat als camps d’arròs, interrompuda
només per un decret reial (7 d’octubre del
1753) que tractava de limitar l’expansió del
conreu.227 El motiu d’aquesta interdicció es
devia als efectes propagadors del paludisme
que causaven les aigües embassades dels arros-
sars. No obstant la limitació i el control de les
autoritats de València, val a dir que pesà més
–a la fi– l’interés econòmic dels llauradors i
burgesos colliters d’arròs, que l’afany sanitari
dels il·lustrats i l’intervencionisme de la mo-
narquia absolutista.

No debades, la base nutritiva de l’especta-
cular creixement demogràfic del segle XVIII
valencià, es trobava en la combinació de tres co-
llites d’aliments bàsics –blat per l’estiu, i arròs i
dacsa per la tardor–, de manera que no es pas-
sava tanta fam com en segles passats. El pa de
forment era consumit per una minoria, mentre
la dacsa aprofitava per a sostenir la massa jor-
nalera, porque comiendo menos, harta más, tal com
escrivia cap al 1750 l’il·lustrat d’Oliva Gregori
Mayans i Ciscar. El mateix lletraferit saforenc
explica la popularitat gastronòmica assolida
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Detall del llibre de la confraria del Roser (Arxiu Parroquial de Sant Joan d’Ènova)



també per l’arròs, ‘que fa el ventre gros’: 

El arroz –escriu l’any 1757– es la comida
más usual de los labradores de este reino, y aún de los
que no lo son, porque alimenta mucho siendo en sí es-
pecie de pan, y se cuece presto y con poca leña, sin ne-
cesitar más añadidura que sal. Cuando abunda, es la
comida más barata, y comida de todos los tiempos. Si
va muy caro, no hay con qué suplir su falta. Su uso se
va extendiendo por toda España. Esta cosecha es muy
costosa de mantener, porque los jornales son de siete
reales y medio castellanos cada uno. No bastan los
jornaleros de las tierras donde se crían. Y así, acuden
los de muchísimas partes del reino, y con eso tienen
para comprar pan. Es comida, pues, necesaria y
útil.228

Els esplèndids rendiments econòmics de la
terra d’arròs del Pla d’Ènova, atragueren aviat
l’interés de la burgesia mercantil, botiguera i
usurera de Xàtiva, que invertia grans quanti-
tats de diners en la compra de bancals de re-
gadiu, per a plantar-los exclusivament d’arròs.
A l’Ènova, per exemple, l’any 1753, el 54% de
la terra havia sigut alienada i venuda a propie-
taris forasters. Si això sumem les terres posse-
ïdes per nobles (5%) i per l’Església (6%),
tenim que els llauradors enovers tocaven a
molt poques propietats. A l’Abat, la quarta
part de la terra era a mans de terratinents fo-
rasters també, sobretot de Xàtiva.

En canvi, Sanç, Torreta, Faldeta, Manuel i Sant Joan d’Ènova es
mantenien com a pobles de llauradors amb terra pròpia suficient, amb
un proletariat rural escàs, a causa l’afluència massiva de plantadors i
segadors forasters. Els veïns d’aquests pobles controlaven encara el 90%
o més de la terra, i les propietats nobiliàries i eclesiàstiques eren ben
poques, en comparança amb uns altres municipis arrossers de la Ribera
central, molt més proletaritzats.229 De moment, a Sant Jonet, el 2,6%
de la terra era propietat nobiliària, del marqués de Bèlgida; el 8,0%
eren terres de la Rectoria (propietat eclesiàstica) i el 89,3% restant es-
tava repartit entre els vassalls emfiteutes del poble. Ací, l’entrada de ca-
pital burgés –inversors de València, Xàtiva, etc.– i l’acaparament de la
millor terra per terratinents forasters –els propietarios hacendados del segle
XIX– es produiria entre el 1760 i el 1830 aproximadament.

El 2 de juliol del 1758, el visitador pastoral enviat pel bisbe a la
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El segle XVIII fou un segle de prospe-
ritat i noves famílies

Nobles i propietaris urbans invertien
diners al Pla d’Ènova per a plantar

nous arrossars



parròquia constatà que hi havia a Sant Joan 38 famílies, amb 160 per-
sones de confessió i 130 de comunió.230 A partir d’aquest moment la
població es quedaria estancada durant molt anys, per causa de la inci-
dència reiterada de les febres palúdiques. En l’informe enviat pel vicari
al Cens d’Aranda (7 d’octubre del 1768) plasmava l’ambient pantanós
‘malsà’ en què sobrevivia la població. Entre els residents al poble hi
havia dos frares, que ajudaven a confessar i pernoliar els moribunds,
en un poble de 150 habitants, quasi tots xiquets i joves.231

L’any 1767, el prior dels pares predicadors del convent de Castelló,
fra Fèlix Vicent i el rector de Sant Joan Baptista, mossén Joaquim Bor-
rell, havien obtingut una butla per a instituir al poble la Confraria de
la Mare de Déu del Roser. S’hi inscrigueren 74 confrares i el capellà,
compromesos a celebrar els ‘primers diumenges’ de mes amb rosaris
de carrer, i el dia de la Rosa. Els inscrits pagaven una quota anual, a
canvi d’obtenir dret de sepultura en el vas sepulcral que obririen davant
l’altar de la Mare de Déu del Roser. L’activitat de la confraria continuà
amb bastant regularitat fins al 1778, però després es coneix que decau-
ria i no seria reviscolada fins al 1818.232

Les aigües embassades esdevenien un
medi propici per a la reproducció del mosquit
anopheles, propagador de la malària. El mal es
manifestava en febres intermitents, reiterades
cada tres o quatre dies (febres terçanes o quar-
tanes), calfreds, suor i anèmia, Tan sols les fa-
mílies més riques disposaven de recursos per a
proveir-se de quinina, medecina feta de la
corfa d’un arbre del Perú, que era l’únic remei
conegut.233 Cert és que l’arquebisbat, cada
tants anys, comprava quina i la distribuïa per
les parròquies més afectades, a manera de ca-
ritat. Però això no solucionava en absolut el
problema de la malària, que continuaria afec-
tant el nostre poble, endèmicament, fins a la
primeria del segle XX.

Als creients, sempre els quedava el consol
espiritual d’anar-se’n ‘cap allà’ amb l’ànima
neta de pecat. Per a facilitar les coses, la par-
ròquia obtingué del papa Climent XIV, l’any
1773, un breu d’indulgències, lliurat per un ca-
nonge de la catedral de Conca, que era comis-
sari apostòlic de butles. El decret pontifici
atorgava indulgència plenària i perdó general
dels pecats, a tots els creients que, confessats i
combregats, visitaren l’església de Sant Joanet
en els dies de Nadal i de la Degollació de Sant
Joan Bapstista (25 de desembre i 29 d’agost,
respectivament), y allí roguen a Dios Nuestro Señor
por la paz y concordia entre los príncipes christianos, y
extirparción de las heregías.234
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Indulgència del
papa Climent
XIV (1773),
conservada en
l’Arxiu
Parroquial de
Sant Joan
d’Ènova



La dedicació econòmica dels santjoaners
del 1787, segons el Cens de Floridablanca, era
l’agricultura i únicament l’agricultura. Hi
havia 36 llauradors autosuficients, 12 jornalers
que es llogaven per a fer faena i poder sobre-
viure, 7 criats i mossos, el vicari i el sagristà.235

El senyor territorial del poble era el marqués
de Bèlgida, Joan de la Creu Bellvís de Mont-
cada, que elegia cada any els regidors i l’al-
calde, a partir d’una nòmina proposada pels
veïns, d’on el noble –o el seu procurador ge-
neral– tatxava els noms que volia.

L’any 1793, l’alcalde Antoni Perales, el re-
gidor primer Benet Garcia, el regidor segon

Francesc Villaescusa i l’alcalde de la Germandat de Llauradors Manuel
Ramírez,236 rebrien una visitat inesperada. El 27 d’abril, passava per
ací el botànic il·lustrat Antoni Cavanilles,237 en el transcurs d’una de
les excursions preparatòries de la seua obra d’‘Observacions del Regne
de València’. Detractor acèrrim del conreu de l’arròs, pels efectes per-
niciosos que portava per a la salut, mossén Cavanilles descriuria així el
nostre medi rural:

Una legua al sureste del valle [de Càrcer] están la Villanueva de Castelló y
Señera, entre Alberic y San Felipe [Xàtiva], al mediodía y a doblada distancia.
El término en general es llano, fértil y en todos tiempos sano, hasta que el cultivo
del arroz le hizo mudar de aspecto, y casi de naturaleza. La pasión al arroz llega
aquí al exceso: quisiéranle tener dentro de sus casas, y lo harían, si el sol y el agua
pudiesen penetrar. Por todas partes se ven aguas embalsadas y de nivel, con la su-
perficie de otros campos de trigo, de moreras y aún de viñas. Hasta olivos se obser-
van en algunos campos de arroz, no obstante que para destinarlos a esta planta
debieran ser inútiles para otras producciones, según la Real Orden de 1753, en la
qual se lee repetidas veces “que se hagan arroces en los sitios más apartados de las
poblaciones y en los marjales inútiles para otros frutos”.

Bien pagan los de Castelló y Señera el haber satisfecho su pasión. En 1725,
quando la población del reyno de Valencia apenas llegaba a la mitad de la que hoy
vemos, tenía Castelló 1.800 almas, y actualmente 1.168, repartidas en 500 fa-
milias. Perdió no solamente 632 individuos, sino también los que componían las
134 familias forasteras establecidas allí posteriormente. Además, disminuyó otro
tanto el número de cada una de las existentes, que no llegan a tres, quando en los
pueblos sanos pasan muchas veces de quatro.

Quando eran menos los arroces y estaban lejos de la población, se podía dormir
en la calle sin riesgo de enfermar. Hoy padecen tercianas sin exponerse a este riesgo y
casi todos anuncian en su rostro el veneno interior. Viven poco y con miseria, porque
les falta la salud y la propiedad de lo que cultivan. Así consumen sus fuerzas y su
vida por enriquecer a un corto número de propietarios que viven fuera de la villa.
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235 CASTELLÓ TRAVER, Josep-Emili, El País Valenciano en el censo de Floridablanca (1787), Institución Alfonso el Magnánimo, València, 1978, p. 279.
236 SOLER i ESTRUCH, Eduard, Notícia de Pepe Estruch, un pintor de la Ribera, Mecanoscrit inèdit de la Biblioteca Valenciana, Mss. 640, 95 pàgines, Carcaixent, 1966, p. 8.
237 MATEU i BELLÉS, Joan F., Cavanilles i l’ofici il·lustrat de viatjar, Introducció a Les observacions de Cavanilles. Dos-cents anys després, llibre primer, Bancaixa, València, 1995, ps. 15-55 (p. 34).

El marquesos de Bèlgida, senyors territorials de Sant Joan,
visitaven esporàdicament el castell-palau, on disposaven d’un
bell oratori



Hay en el termino bosques de moreras sobre un suelo feraz y de mucho fondo,
que pasa de 10.000 hanegadas (...). El secano es la mejor porción de aquel re-
cinto: daría más frutos su el arroz y la poca salud de los vecinos no fuesen podero-
sos obstáculos para mejorar el cultivo. Los de Castelló cogen 15.000 libras de
seda, 15.000 cahíces de arroz, 1.000 de trigo, 500 de maíz, 200 de cebada,
1.000 arrobas de aceyte, 3.000 de algarrobas, 1.300 cántaros de vino, mucha
alfalfa, hortalizas y fruta.

Los frutos de Señera corresponden al corto número de 46 vecinos [nota al
peu: En este número entran también los de Benimexix, agregados a Señera en
1773 (1783, en realitat), por haberse destruido poco antes aquel pueblo, que
nunca fue considerable] y al término que poseen, de un quarto de hora de diámetro,
en que hay como 100 hanegadas de secano, y lo demás de huerta. El arroz produce
1.800 cahíces y el maíz 180: apenas se coge aceyte y el trigo se reduce a 20 cahí-
ces. La seda, que con el arroz forma la riqueza del pueblo, suele llegar a 800 li-
bras, el aceyte a 80 arrobas y a igual cantidad las algarrobas.

Al sudeste de Castelló, y a media legua, se hallan la Pobla llarga y Manuel, al
qual se siguen los pueblos de la acequia de Énova [inclòs ací Sant Joanet], cul-
tivadores de arroz sin salud ni riquezas, pero tan preocupados a favor de esta planta,
que la miran como único recurso a la miseria. Allí, trastornando el orden de las cosas,
se ven campos quatro pies más altos que el camino real [entre Manuel i la Pobla
Llarga], convertidos en lagunas artificiales, que llegan hasta las mismas habitaciones
[de Sant Joan]; la tierra, de suyo firme, transformada en pantanos; perdida y des-
preciada la salud de todos los habitantes para engrosar a quatro ricos y dezmeros;
desatendida la razón y la experiencia. La muerte, en fin, y las enfermedades que aca-
ban con los naturales y advenedizos, miradas sin horror y con indiferencia.

En la Pobla se observan muchas casas arruinadas, y otras a punto de caer,
anunciando poca comodidad y menos fuerza en los vecinos, cuyo principal objeto es
el arroz, que les produce como 3.000 cahíces. Los nueve pueblos de la acequia ofrecen
un estado que debe conmover todo corazón humano: hállanse en la hondonada que
dexan allí los montes del norte, oriente y mediodía, cuyas raíces y faldas, como también
has huertas contiguas, están libres de arroz, pero no de la infección que causan los

demás campos destinados a esta planta, la qual da en
todos nueve pueblos 13.000 cahíces; pero causa enfer-
medades y muertes.

Los tres lugarcillos más orientales, Rafelguaraf,
Berfull y Tosalet, componen poco más de 60 vecinos,
que cogen 2.700 cahíces de arroz, 200 de maíz, 110
de trigo, algunas hortalizas y bastante seda. Síguense a
éstos Énova, Sans y Abat, que forman una parroquia
de 100 vecinos, colocados en línea recta y bastante cerca
uno de otro, en la raíz septentrional del cerro calizo que
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El botànic Cavanilles



los separa de la hondonada del Puig. Los frutos son, a
más de la seda y hortalizas, 3.600 cahíces de arroz,
330 de trigo y 170 de maíz. Continúan en fin los más
occidentales, que son Torreta, Faldeta y Manuel, todos
a la derecha del río Albayda, con 160 vecinos, for-
mando una calle sin interrupción. Cogen 2.000 libras
de seda, 6.000 cahíces de arroz, 260 de trigo y 120
de maíz.

Si se prohibiera el arroz en dichos pueblos, la seda,
el maíz, el trigo y otros frutos reemplazarían con usura
el producto actual de todas las cosechas. Multiplicaríase
nuestra especie y habría brazos productivos para cultivar
el secano y los montes incultos. El reyno de Valencia
apenas coge trigo para sustentar seis meses su numerosa
población. Este artículo de primera necesidad se aumen-
taría mucho si, reformados los abusos, se destinasen a
trigo y maíz los actuales campos de arroz, y si las aguas
consumidas en regarle se empleasen en las dilatadas lla-
nuras que las necesitan para llenar los graneros. No se
vería entonces el trigo al crecido precio de 20 pesos por
cahíz, como se ha visto en estos años; no esperaría el
reyno sus provisiones por el mar, expuestas a retardos y
averías, ni se vería precisado a baxarlas de la Mancha
y Castillas, aumentándole el precio por los gastos de
transporte.238

Tot i que en el text no fa referència a Sant
Joan d’Ènova, sí que l’inclou Cavanilles en l’ín-
dex del final de l’obra, on fa constar les 43 fa-
mílies que vivien aleshores al poble. Totes elles
patirien la crisi del canvi de segle, provocada

per la guerra contra la Convenció Francesa i uns altres conflictes na-
poleònics. Per a pal·liar els efectes de les males anyades, poder sembrar
cada any i no dependre del caprici de prestadors usureres, els santjoa-
ners de l’època havien creat –com molts altres pobles– un ‘pòsit’ de for-
ment.

El pòsit era una cambra o panera comunal on cada llaurador es
comprometia tots els anys a aportar una quota en espècie (grans) o en
diners, a manera de caixa d’estalvis. Quan venia un mal any o quan
algú es veia apurat i necessitava disposar de blat –per a sembrar o men-
jar– el pòsit li’n podia prestar a baix interés. El document més antic
que conserva l’Arxiu Municipal de Sant Joan d’Ènova, precisament, és
el llibre de càrrecs i descàrrecs del Pòsit, dels anys 1797-1798. Allí s’a-
notaven les aportacions dels agricultors i els préstecs en forma de gra
concedits a diferents peticionaris. Els fons acumulats el 1798 a la panera
del Pòsit eren, concretament, 22 cafissos i 1 barcella de blat.239

El segle XIX començaria amb problemes per al comerç, per causa
de les guerres entre Napoleó i la Gran Bretanya, que farien encarir molt
i massa el preu del blat i de la farina. Una dura crisi conjuntural, veri-
ficada en els anys 1800-1802, serviria d’excusa als propietaris i llaura-
dors rics de diferents comarques valencianes –que es coneixien i es
cartejaven entre ells– per a conspirar contra els senyors territorials i ini-
ciar l’anomenada ‘revolta de Pep de l’Horta’.

Es produïren aldarulls antifeudals –a la manera de la Revolució
Francesa–, assalts a cases de la senyoria com les d’Alberic o Senyera, i
pregons al so de caragols, protagonitzats per roders emmantats –sub-
vencionats per gente de peluca y polvos– on s’anunciava la supressió de les
particions de fruits (1801).240 Era el punt de partida, al País Valencià,
de l’anomenada ‘revolució liberal’: l’obtenció d’un estat constitucional,
regit per ciutadans lliures; l’abolició de les prestacions i monopolis feu-
dals, i dels privilegis anacrònics del clergat i la noblesa, i el pas de la
propietat ‘compartida’ entre senyors i vassalls –pròpia de l’Antic
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238 CAVANILLES, Antonio-Josef, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid, 1795-1797, vol. 1, ps. 202-203.
239 AMSJ, Llibre del Pòsit, 1797-1798.
240 Vid. ARDIT LUCAS, Manuel, Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Ariel, Barcelona, 1977; ARDIT LUCAS,
Manuel, El malestar prerrevolucionario (1789-1808), dins MAS IVARS, M. (coord.), Nuestra historia, Aramo, València, 1980, t. 6, ps. 13-22; RAMÍREZ ALEDÓN, Germán, La protesta popular de 1801 a
Xàtiva. Notícia d’uns pasquins contra la milícia, dins Papers de la Costera, 7-8, Xàtiva, 1992, ps. 125-144; LEÓN NAVARRO, Vicente, Motins i avalots: de l’Antic Règim a la Revolució Liberal (1793-1808),
dins El primer liberalisme: l’aportació valenciana, Biblioteca Valenciana, València, 2001, ps. 32-61; ARDIT LUCAS, Manuel, Un testimoni inèdit de les revoltes valencianes de 1801, ibídem, ps. 69-79.



Règim–, a la moderna propietat lliure de tipus capitalista.
La secada i la fam del 1801 es devien fonamentalment a la manca

absoluta de precipitacions durant la tardor del 1800 i a les pèssimes co-
llites que s’esperaven al camp. La crisi agrícola, però, no conclouria fins
al mes de juny del 1802, quan recol·lectà en territori valencià una es-
plèndida collita de blat.241 Segons el dietari del practicant de la Pobla
del Duc Manel Miquel, per Sant Antoni del Porquet del 1801 les fonts
anaven assecant-se, por ser cosa de admirar, que ninguno ha visto, de los viejos
de noventa años. No havía llovío, nomás para poder sembrar los trigos.242

El mateix dietarista valldalbaidí explica com els propietaris rics –
en el cas de Sant Joan, inversors burgesos de Xàtiva– aprofitaven l’en-
cariment del preu de la farina per a especular. I ara no sols es limitaven
a prestar blat o diners a usura, sinó que tractaven d’acumular més i més
patrimoni (any 1802):

...que no hay caridad, por no encontrar quien le
dexara tan solamente un ochavo, aunque tuviesse uno.
A vezes, le decía ustet a un rico: “¿Me quiere prestar
ustet dinero o grano, por Dios, a pagar a San Juan?”
Le decía el rico: “Yo, te mercaré el pedasso de tierra
que tienes a mi lado”. Y, si valía dies, le dava quatro.
Esto pasava.243

La concentració parcel·lària a mans de
terratinents burgesos, pràcticament inexistent
ací a mitjan segle XVIII, ja es manifesta cla-
rament en el padró de riquesa de Torreta del
1808 (actual municipi de Manuel), 244 i en unes
altres fonts cadastrals de l’època. A la Pobla
Llarga del 1817, per posar un altre cas, els
eclesiàstics (un 6% del padró de titulars) con-
trolaven el 6% de la terra; els propietaris no-
bles forasters (8% del llistat) posseïen el 49%
de la terra, i els agricultors del poble (el 86%
del total de propietaris) a penes posseïen entre
tots el 45% del camp. Es donava una dualitat
creixent entre les grans i mitjanes explotacions
–atorgades en arrendament per propietaris
rics, molts d’ells de Carcaixent– i els disminuïts
minifundis de llauradors pobres.245

A Sant Joan d’Ènova, la cosa no era tan
greu com a la Pobla, però és cert que cada ve-
gada hi hauria menys agricultors autosufi-
cients i més jornalers, degut a l’acaparament
d’arrossars per més hisendats forasters i absen-
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Els avalots de
‘Pep de
l’Horta’
(1801) foren
el preludi de
la revolució
liberal a la
Ribera de
Xúquer



tistes, disposats a arrendar-los la terra o a llo-
gar-los la gent del poble a jornal. I és que els
comerciants i propietaris rics de València, Xà-
tiva, Alzira, Carcaixent, etc., eren els únics
amb recursos suficients per a adquirir –a mit-
jan segle XIX– el 3% del terme que posseïa el
marqués, o el 8% de terres de la parròquia,
desamortitzades i subhastades el 1836 per l’es-
tat liberal, i molts altres camps de llauradors
pobres, necessitats de numerari.

No anaven les coses massa bé pel poble, la comarca i el país, quan
arribaren els inspectors de la Monarquia il·lustrada i despòtica, per a
denunciar aquells llauradors que havien plantat arròs en noves terres,
sense la pertinent autorització de la Corona (1808). En total, els agri-
mensors Félix Martínez i Antoni Cortés detectaren l’existència de 366
fanecades il·legals, pertot arreu del terme, i imposaren la sanció cor-
responent als propietaris.246 No obstant això, els sancionats preferien
continuar saltant-se la llei, perquè els compensaven de sobra els bene-
ficis econòmics proporcionat per l’arròs.

Es vivia aleshores un temps d’agitació política i social, marcat per
l’ocupació napoleònica de bona part de la Península Ibèrica, la Guerra
del Francés (1808-1814), la revolució liberal de les Corts de Cadis, l’a-
bolició de les senyories territorials i les particions de fruits (1811), i la
Constitució del 19 de març del 1812, ‘la Pepa’. Per a respondre a l’a-
vanç de les tropes de Napoleó, els llauradors de Castelló de la Ribera,
Senyera, Sant Joan, Manuel, etc. organitzaren una guerrilla el 1808,
sent entrenats en l’ús de les armes pels frares dominicans del convent
de Sant Vicent Ferrer de Castelló.247

Alcaldes santjoaners com Vicent Calatayud (1809), Josep Carbonell
(1810) o Josep Garcia (1811-1813) col·laboraren activament amb les
tropes espanyoles que tractaven de frenar l’avanç de l’invasor. Malgrat
aquells preparatius, la comarca de la Ribera Alta seria ocupada sense
problemes per l’exèrcit del mariscal Suchet. Durant any i mig (gener
del 1812-juny del 1813), els soldats francesos exigiren tributs de guerra,
buidaren d’arròs els rebosts, de gallines els corrals i de palla les pallisses,
per als seus cavalls. En conjunt, el pa, arròs, vi, ordi, garrofes, palla, oli,
llenya, carbó i diners que havien tret de Sant Joan els francesos, sumava
9.029 rals de billó. El tender Dídac Ribes, fill de Rafelcofer (la Safor),248

que era el més entés del lloc en aquelles coses i mercaderies, controlaria
l’eixida de tots els productes, en col·laboració estreta amb el secretari i
comptable municipal Francesc Escandell.
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Evacuats els soldats de Napoleó cap al nord, en plena retirada, en-
cara hagueren de lliurar els veïns productes per valor de 2.921 rals 14
maravedís, més 1.500 rals en diners comptants, per al proveïment de
l’exèrcit espanyol; quan no tenien ni per a menjar.249 La fam i les epi-
dèmies afectaren molt negativament la demografia de tot el País Va-
lencià. A Sant Joan els anys pitjors foren, per òbvies raons, els de
1812-1814, en què morien 43 persones, en un poble d’a penes 160 o
170 habitants: la quarta part de la població.

En els dies en què els francesos decidien anar-se’n de la Ribera, el

secretari Escandell, que era un home sabut de
lletra i de comptes, decidí animar el deprimit
veïnat –13 de juny del 1813– composant uns
Goigs al Crist de l’Agonia. Els veïns els entona-
ren dins l’esglesieta parroquial, per a demanar
a Déu que els ajudara a superar el tràngol i allu-
nyara del poble els soldats enemics. Els goigs,
que es troben inclosos en el quadern d’actes del
consistori del mencionat any diuen així:
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Comptes dels diners i queviures aportats per la gent
de Sant Joanet a les tropes espanyoles (1813, Arxiu
Municipal de Sant Joan d’Ènova)

El mariscal Suchet, en la capitulació
de Tortosa (1811)



Este pueblo, a vuestra ymagen
hos aclama en alegría.
¡Socórrenos, Santo Christo
titular de la Agonía!
El día trece de junio
de mil ochocientos trece
enbistió el enemigo
a los españoles fuertes,
y el pueblo, muy af(l)igido,
hos clama con alegría:
¡Socórrenos, Santo Christo
titular de la Agonía!
Pues de esta gran victoria
consedida en este pueblo,
está todo el mundo cierto,
y España canta la gloria.
No falta aquí la memoria
de todos con alegría.
¡Socórrenos, Santo Christo
titular de la Agonía!
Aquí, mi Jesús hermozo,
de este pueblo venerado,
curáis todo epidentado (sic)
como a médico famozo;
al baldado y al leprozo,
siempre le days alegría.
¡Socórrenos, Santo Christo
titular de la Agonía!

Del mateix autor són els ‘capítols’ d’arrendament del forn i de la tenda (1823),
que –en virtut de la Constitució– ja no eren cosa del marqués de Bèlgida, sinó de l’A-
juntament. Les ordinacions per al govern d’aquells establiments públics serien redac-
tades curiosament en valencià, per a millor comprensió dels oients. Així, la nostra
llengua nacional, desterrada dels usos públics per obra i gràcia de Felip V, tornava ara
a ser la llengua de l’administració municipal, encara que fóra de manera puntual i efí-
mera. Un botó de mostra:
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Acta de ple del consistori municipal de Sant Joanet, del 1813, redactada en valencià (Arxiu Municipal)



Primerament, estan obligats los tenders y se els posa de obligació, que hachen
de tindre vi, holi, carbó, safrà, sabó, pha, dos saladures y arroz.

(...) No podran cobrar els tenders el mesuar el vi més que hun sou per cànter;
que la bóta o cherra que venguen el vi no puguen tindre de dalt del techo de terra ha
la bóta o cherra, més que pam y mich; que no puguen habocar el vi sense que el rec-
hidor l’acha vist o done lo for. Y si falta el vi, dins dos hores ha de tindre did vi baix
la pena de dotce sous (...).250

L’any 1814, el rei Borbó Ferran VII ‘el Esperado’ pels liberals, només

arribar i ja els deixà defraudats. El rei no tornà
la jurisdicció sobre els vassalls als senyors ter-
ritorials, que els havia sigut llevada per les
Corts de Cadis el 1811, ans la reservà per a la
Corona. Però sí que tornà a instaurar d’imme-
diat les prestacions dominicals –censos i parti-
cions de collita– i una monarquia absolutista
que era l’antítesi de l’esperit revolucionari del
1812. Els colliters de Sant Joan s’hagueren de
resignar a viure immersos uns quants anys més
en l’Antic Règim feudal i en la santa aliança
entre el Tron i l’Altar. Per a reforçar la sensació
de retorn a la ‘normalitat’ prerevolucionària,
el rector, mossén Vicent Carbonell, reviscolà
la Confraria de la Mare de Déu del Roser, que
ara comptaria amb 134, per a fomentar l’ús
del rosari (1818).251

Unes altres disposicions de l’època foren
l’ordre que prohibia soterrar els difunts en els
vasos sepulcrals del sòl de les esglésies –en el
cas de Sant Joan, el vas de la Confraria del
Roser– i obligava a soterrar-los en cementeris
apartats dels pobles (decret de Carles IV, el
1804; reiterat de bell nou per Ferran VII, l’any
1817). A Sant Joanet, el reial decret s’acomplí
a mitges: a partir del 1817, tots els cadàvers se
soterrarien directament darrere l’església, al
vell fossar parroquial. L’ajuntament d’alesho-
res no disposava de solar ni de recursos per a
obrar un cementeri de nova planta, separat de
les 35 cases del poble, els propietaris de les
quals eren els següents (1816):252
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Làmina del pintor Estruch
(1869), fill de Sant Joanet,
amb motius que recorden
l’obra de Goya



Josep Escandell
Bernat Vega
Joan Carbonell
Salvador Mateu
Mossén Marc Pèrez, vicari
Vicent Carbonell
Antoni Garcia major
Dídac Ribes, tender
Vicent Cortés
Josep Carbonell
Francesc Escandell, secretari
Vicent Aparici
Joan Messeguer
Josep Carbonell, menor
Vicent Carbonell, menor
Gaetà Garcia
Ignasi Verger
Josep Vega
Antoni Garcia de Benet
Antoni Garcia menor
Macià Pèrez
Antoni Perales
Josep Rúbio
Ascensi Ramírez
Josep Joan
Gonçal Gil
Josep Sabater
Julià Pèrez
Manuel Ramírez
Josep Abat
Feliu Perales

Salvador Ribes
Ramon Calataiud
Joan Picó
Pasqual Xaveli

A banda d’aquestes cases, subsistia el Castell medieval, propietat
del marqués de Bèlgida, que se’ns descriu pel 1823 com la casa-palacio,
denominación de ‘Casa de la Señoría’, en donde está la sala del ayuntamiento y
cárcel pública. El senyor del poble conservava també la propietat directa
(domini eminent més domini útil) del forn de coure pa, 13 fanecades
d’horta i 10 fanecades d’arrossar.253

La primavera del 1820, els militars revolucionaris perpetraren un
colp d’estat, obligaren el rei Ferran VII a jurar la Constitució del 1812
i donaren pas a un Trienni Liberal (1820-1823), que es manifestaria a
Sant Joanet per una gran activitat i per la consolidació d’un arxiu mu-
nicipal, que l’ajuntament ha conservat quasi íntegrament des d’aquell
temps. En virtut de la nova organització provincial –l’efímera província
de Xàtiva, 1820-1823– i judicial –la justícia exercida pels ciutadans, i
no pels nobles– apareixen els primers juís verbals celebrats al jutjat mu-
nicipal de Sant Joan.
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Els aliments bàsics de la societat
tradicional



Es jutja, entre d’altres, el cas d’Ignasi Verger, llaurador santjoaner
de 35 anys, que s’havia barallat amb el seu veí Joan Carbonell, perquè
se li havia burlat. L’ofés desafià l’ofensor dient-li que si no portara en
la mà la navaixa per a tallar el tabac... Joan reaccionà amagant ràpi-
dament la navalla dins la faltriquera i li pegà una galtada, en resposta
al desafiament. En això, el tal Ignasi, víendome caliente, arreplegà un cudol
del terra i li’l tirà al cap, a l’altre. Aleshores Joan l’acaçà pel poble, cor-
bella en mà, fins que arribà l’autoritat i posa pau entre els dos (2 de fe-
brer del 1821).

Arribaren mesos després el dia de Sant Joan, el 24 de juny, i vin-
gueren –com era costum– alguns veïns de la Pobla Llarga, com ara
Josep Llucian, Francesc Monzó, Cristòfol Ortolà i Vicent Savall, con el
objeto de ver la fiesta que se celebra todos los años. Quan arribà la nit, anaren
els forasters a beure a la taverna i, a la matinada, es passejaven pel
poble, quan els eixiren al pas unos bultos –gent emmantada o arrebossada
en capes– armats de pedres i bastons, que els acaçaren fins a l’eixida
del poble.254

Un altre cas fou el d’una brega entre dos garbelladors, Francesc
Pasqual ‘el Coixo’ i un tal Gaspar, el 18 d’agost del mateix any, al porxe
del molí de Sant Joan, després de dinar. Pareix que s’hi armà una bona,
i el calder del ranxo, que devia ser una bona peça d’aram, volava per
damunt dels caps. Participaren en la baralla o foren testimonis d’ella,
Joan Faus, garbellador d’Alzira aveïnat a la Pobla, de 23 anys; Vicent
Benito, garbellador de 41 anys, natural del Real de Gandia; Francesc
Pastor, jornaler de Benissuera, de 30 anys, que era casat a Faldeta; el
moliner Gaspar Martí (fill de la parròquia de Sant Martí, València;
casat a Castelló de la Ribera), que eixí amb el nas xorrant sang; Joan
‘el Maco’ de la Pobla Llarga, etcètera. El juí no se celebraria fins al 18
de setembre, una vegada conclosa la sega de l’arròs, que convocava al
poble segadors i garbelladors eventuals, procedents de la Ribera, la
Costera, la Vall d’Albaida i la Safor. Fins i tot, venia gent de Callosa

d’en Sarrià (la Marina), com ara Vicent Savall,
de 21 anys, o de la pròpia ciutat d’Alcoi, com
era el cas de Roc Sanxis, el qual s’acredità da-
vant el secretari amb una cèdula personal que
indicava la voluntat de baixar a los pueblos de la
Ribera, en busca de jornal.255

Els joves de família pobra, no sols tenien
el quefer d’haver d’anar a buscar-se el jornal
on fóra, sinó també el risc que els tocara en
quintes la ‘sort’ d’anar a servir, durant dos
anys, a l’exèrcit de Sa Majestat. El 28 de se-
tembre del 1821, el secretari del poble de Bu-
fali (la Vall d’Albaida), en presència de les
autoritats de Sant Joanet d’Ènova, Castellonet
de la Conquesta (la Safor) i el mateix Bufali,
que compartien el mateix ‘bombo’ de quintes,
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254 AMSJ, Juís verbals del 1821.
255 Ibídem.

Passaport d’un jornaler ‘muntanyés’ –alcoià– que baixava a
segar arròs a la Ribera (1820; Arxiu Municipal de Sant Joan
d’Ènova)



organitzà a la plaça d’aquell poble el sorteig
de l’únic ‘soldat’ que pertocava aportar a tots
tres municipis. El rector de Bufali féu de mes-
tre de cerimònies, poniendo en un cántaro dose cé-
dulas por parte de este lugar, siete de Castellonet y seis
de San Juan de Énova. La mà innocent d’un xi-
quet remenà els redolins de cera que contenien
els noms dels joves que ‘entraven en quinta’ i
eixí de soldat un jove de Castellonet, per a des-
gràcia seua i dels seus parents. El 1822 repeti-
rien el sorteig els tres mateixos pobles, i li
tocaria a un mosso de Bufali.256

Entre les novetats que implantà el nou règim constitucional, desta-
cava a nivell local la intenció –per primera vegada en la història de Sant
Joanet– d’invertir uns diners en instrucció pública. De tota manera, el
secretari advertia, en la redacció del pressupost: Como en este pueblo, hasta
ahora, no a existido maestro ni maestra de primera enseñanza, se remitirá el corres-
pondiente expediente, para que en susesivo la Diputación Provincial asigne la cantidad
que estime conveniente.257 Es preveia despendre 100 rals de billó per a la
festa civil de l’Aniversari de la Constitució, i 200 rals per a cadascuna
de les festes i sermons del Corpus Christi i Sant Joanet Baptista.

L’alcalde del 1823 Antoni Perales, i els regidors Vicent Garcia i
Joan Carbonell, serien liberals, però com quasi tots els liberals espany-
ols, eren catòlics i practicants. Les tradicions, i en particular les religio-
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256 ADPV, Governació, C.1, Caixa 25, s. n.
257 AMSJ, Comptes de propis de Sant Joanet, 1822, s. f.

Cèdules per al sorteig de festers de l’any 1823: del Crist, de
sant Joan Baptista i de sant Roc (Arxiu Municipal)



ses, hi pesaven molt. Per exemple, l’anomenat arrendament del fem,
renovat –com era costum– el dia de Reis del 1823: Es costumbre todos los
años arrendar el estiércol de las calles de este poblado para la limosna de asistente
para la lámpara del Sacramento y sera para las misas [és a dir, el salari del sagristà].
Y también cuidar del pozo común, de sogas y pozales; el pan de las almas, y las pe-
lotas para juegar (sic). Tot això s’arrendava anualment i per separat: el
fem de carrers i camins –un adob inestimable per a l’arrossar– se’l
quedà Manuel Ramírez, per 13 lliures; l’almoina del pa de les ànimes,
arreplegada al forn, Joan Carbonell, per 7 diners per cada lliura de 16
onces de pes; les llicències municipals per a jugar a pilota al carrer, s’ar-
rendaren a Antoni Garcia Mollà, per un duro de preu.258

El 6 d’abril del 1823 es nomenaren 3 regadors, per a distribuir i
‘governar’ l’aigua de reg del terme, proposats en assemblea ciutadana:
eixiren elegits Antoni Perales, Josep Sabater i Feliu Perales.259 A l’en-
demà, l’exèrcit dels 100.000 Fills de Sant Lluís, finançat per les monar-
quies catòliques d’Europa, envaïa Espanya amb la intenció de
reinstaurar l’absolutisme. Es produïren lluites aferrissades entre reialis-
tes i liberals, que arribaren a la Ribera pels dies 29 d’abril-3 de maig.
Sant Joanet subministrà aleshores pa, vi, carn, arròs, oli, garrofes i palla
a la columna del brigadier Pablo Miranda, que defensava aleshores Al-
zira.260

Els capellans, els nobles i sectors afins –arrendadors de senyories,
gent de la corda feudal, propietaris catòlics i ultraconservadors– ani-
maven els joves a sumar-se a la rebel·lió contra els liberals al crit de
‘¡vivan las cadenas!’ Tanmateix, a Sant Joan estaven quasi tots de la part
de la Constitució i en contra de l’Antic Règim. Així les coses, el 21 de
maig el secretari Francesc Escandell comunicava al comandant general
del 8é districte, de València, que en este pueblo sólo se ha unido a los facciosos
Vicente Ferri, mozo, natural de la Puebla Llarga y residente en este pueblo, sirviendo
de criado de labranza.Feia dos dies que a Vicent Navalon, un esparter de
Xàtiva que venia espardenyes de cànem pel poble, i al fill d’un hostaler

xativí que venia amb ell, se’ls requisaren sen-
gles pistoles tercerols que duien, enmig de
l’ambient de paranoia que es vivia, ja que feia
pocs dies que els ‘facciosos’ havien entrat a Xà-
tiva.261

El 24 de maig, l’alcalde de Xàtiva, Agustí
Sentandreu, demanava que feren recompte de
cavalls i de milicians voluntaris, disposats a de-
fendre la causa constitucional. El 2 de juny el
secretari comunicava a l’alcalde de l’efímera
capital provincial que quan ja tenia certes
armes reunides, per a enviar-li-les, es presen-
taren a Sant Joanet los facciosos de la partida del
titulado comandante Bernardo Pellicer, de Alcira, y a
la fuerza de las llevó.262 El 27 de maig havia cai-
gut Madrid a mans dels 100.000 Fills, i durant
el mes de juny acabaria abolit pertot arreu de
l’estat el règim constitucional.

El rei Ferran VII tornaria a manar, de ma-
nera absoluta, entre el 1823 i la seua mort, el
1833. A Sant Joan d’Ènova, el 6 de juny del
1823 foren reposats en els seus càrrecs els ofi-
cials deposats el 1820. L’alcalde constitucional
Vicent Cortés tornà la vara al nou alcalde Vi-
cent Carbonell, que al cap de tres dies rebia la
visita dels regidors de la Pobla, per a efectuar
l’ancestral cerimònia de l’abocada del tarràs
d’aigua. L’autoritat de Sant Joan donava a
beure un glop d’aigua d’un tassó a l’alcalde de
la Pobla Llarga i, en acabant, abocava el con-
tingut en terra, a la Sala del Castell. Es demos-
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260 Ibídem.
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262 AMSJ, Llibre d’acords del 1823, en les dates corresponents.



trava així –d’una manera teatral i barroca–
que si els regants de la Pobla feien ús de l’aigua
de la séquia de Na Codona, debades i ‘gracio-
sament’, era perquè els de Sant Joanet, en el
segle XV, els havien consentit ‘passar l’aigua’
des de la séquia del Terç i al llarg de tot el
terme de Sant Joan, per dins d’un braçal que
era d’ells.263

El terme de Sant Joan era aleshores, mei-
tat arrossars (1.372,5 fanecades), meitat sem-
brats i moreres.264 Sols alguns llauradors del
poble, que a penes superava els 180 habitants,
disposaven de cavalleries per a treballar la
terra: onze matxos o muls, una mula, i sis ases
i rucs (1824).265 Els animals de llauró eren un
objecte car i apreciat, i objecte de robatoris.
En la primeria del 1825, furtaren la ruca del
veí Joan Messeguer, i l’ajuntament envià mis-
sives a diferents pobles de la contornada, per
veure si la podrien identificar i pillar al lla-
dre.266

Les pastures del terme –l’herbatge– les ar-
rendava tots els anys l’ajuntament a algun ra-
mader particular –sovint foraster– amb
llicència per a introduir fins a 150 reses. El fem
que produïren, tindrien preferència per a com-
prar-lo els veïns del poble. Els diners que s’ob-
tenien s’invertien d’aquest arrendament,
fonamentalment, en adquirir ciris per al culte
i oli d’oliva, per a mantenir encesa la llàntia
del Santíssim, davant del sagrari (1825).267

El 13 de febrer del 1825, en junta parroquial, el rector mossén An-
toni Pardo acomboià els feligresos, encapçalats per l’alcalde Antoni
Garcia Doménec, per a reemplaçar la vella espadanya per l’actual torre
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El pintor
Estruch, fill de
Sant Joan, fou
un precursor del
còmic i del
graffiti
contemporanis

Disposicions
legislatives sobre
el conreu de
l’arròs (Arxiu
Municipal de
Sant Joan
d’Ènova)



del campanar. L’obra s’efectuaria entre el 1825 i el 1826, i comptaria
amb la col·laboració econòmica del marqués de Bèlgida i l’arquebisbe
de València.268

La tenda de la senyoria era arrendada a les acaballes del 1831 –
per al 1832– per 200 lliures, a Josep Ferri, per un any, a pagar per qua-
drimestres. Havia de disposar el tender d’oli, vi, vinagre, arròs blanc,
pa de blat, saladura de dues qualitats, salses, sabó, cigrons, xocolate, to-
nyina, abadejo, formatge, sucre, pebre, pinyons i fesols. L’arrova d’oli
l’havia de vendre a 10 sous, el cànter de vi a 1 ral valencià, el de vinagre
igual, la càrrega d’arròs i el cafís de blat a 30 rals, la lliura d’abadejo o
de tonyina a 4 diners, la mitja dotzena de sardines a 2 diners, la lliura
de sabó a 4 diners, l’onça de xocolate a 2 diners, la lliura de cigrons o
de fesols a 4 diners, i la lliura de sucre, finalment, a 4 diners. Cada cosa
tenia el seu pes i la seua mesura.269 La carnisseria s’arrendaria aquell
mateix any al ramader Francesc Caselles, de la Pobla Llarga, que s’o-
bligava a proporcionar al veïnat tota la carn de matxo (moltó) que fera
falta, a raó de 12 qüernes i mitja per cada lliura (mesura de pes). S’o-

bligava també a escorxar els moltons en dis-
sabte, ja que diumenge era el dia més habitual
de consum de carn.270

L’any 1833, mort Ferran VII, la seua
vídua Maria Cristina –regent en nom de la
reina xiqueta Elisabet II (1833-1868)– pactà
amb els liberals una constitució moderada, do-
nant lloc a la definitiva consolidació d’una mo-
narquia constitucional, i d’un estat modern i
burgés (1834). Sant Joan d’Ènova deixaria
aviat de ser senyoria del marqués (1837) per a
erigir-se en municipi del partit judicial d’Albe-
ric, inclòs dins la flamant província de Valèn-
cia. Per a celebrar-ho, el poble planejà l’any
1833 duplicar l’església, amb una nau perpen-
dicular a l’existent, segons la planta d’un ar-
quitecte. Tanmateix, el projecte es frustrà i es
quedà en una simple capella (la que ara presi-
deix la Verge Maria Dolorosa),271 pel fort im-
pacte de l’epidèmia de còlera. I és que l’any
1834 foren soterrats al fossar de darrere 27 ca-
dàvers (el 15% de la població), per causa del
còlera morbo asiàtic, quan la mitjana de di-
funts era de 7 cada any.

En el període 1835-1837 la Ribera fou es-
cenari de la I Guerra Carlina (1833-1840), en
què els detractors de la Constitució –i partida-
ris del pretendent absolutista Carles V, germà
de Ferran VII– tractaven de boicotejar la con-
solidació de l’estat liberal. Les tropes i guerri-
lles carlines organitzaven expedicions a la
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El repartiment del sequiatge de l’any 1833 (Arxiu
Municipal de Sant Joan d’Ènova)



planura constitucional de València, des de les
muntanyes ultraconservadores de Terol i
Conca, per a saquejar les cases dels liberals,
apallissar-los, proveir-se de diners i aliments,
etc. El cèlebre capitost carlí Quílez, l’any 1835,
anant de nord a sud en direcció a Alcoi, es de-
tingué a la Pobla Llarga, segons relata mossén
Pedro Sucías:

En el año 1835 el cabecilla Quiles penetró en
Puebla Larga, de paso para Alcoy, y procuró, como
todos los cabecillas, sacar dinero. Pues parecía a aque-
llos llamados ‘defensores de la fe’, que su Dios consistía
en sacar dinero y su religión era el robo y el saqueo. Lo
cual hicieron en Puebla Larga, pues allí hicieron pagar
dos trimestres de contribución, se llevaron muchos ca-
ballos y muchas cargas de armas, no dejando en olvido
castigar a los liberales, propinándoles sendas palizas.272

El 24 de juliol del 1836, els carlistes entra-
ren a la vila veïna de Castelló i s’emportaren
cavalleries, queviures i diners. De vesprada en-
traren a Xàtiva, i carregaren també vi, pa,
carn, etc. El 21 de setembre del 1837, proce-
dent d’Alberic, un altre militar carlí, Santés,
tornà a saquejar la Pobla Llarga i a apallissar
els isabelins.

Ignorem si, en alguna d’aquestes ocasions,
patiria Sant Joan exaccions o abusos. Però sí
que sabem que el personal estava atemorit i
que ningú volia ser elegit ‘alcalde constitucio-

nal’ Tots es barallaven per a ser regadors, i tot eren pasiones entre ells,
ja que era un ofici remunerat, però ningú no volia ser alcalde ni regidor:
pero en tocando a la elección de concejales del ayuntamiento, todos se escusan para
no servir, por causa de que los consejales del seno del ayuntamiento tienen responsa-
bilidades y mucho trabajo, y no poder trabajar a todo tiempo. Així ho manifesta-
ven alguns veïns a la Mesa de la Diputació de València. Demanaven
que els regadors foren també regidors al mateix temps, com a possible
solució a la crisi. Els tres regadors del poble –tan necessaris per a la
tanda dels arrossars– cobraven bastant bé, i encara destinaven 150 rals
de billó cada any per a obres de l’església, en virtut d’un pacte que es
remuntava al segle XVII. La Diputació, òbviament, desestimà la pro-
posta, ja que no era legal, ni podia mesclar-se la gestió de les aigües
amb la cosa pública.273

El que no sabien a València és que l’aigua era el bé primordial de
tota la contrada. Per exemple, la redacció d’unes noves ordinacions per
la Séquia Comuna d’Ènova (1839-1840), adaptades al nou règim libe-
ral, fou considerat en aquell temps un afer de la màxima prioritat i re-
llevància.274
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Segell de l’ajuntament
constitucional o liberal de Sant
Joan d’Ènova, 1837



3.4. UN POBLE DE TERRATINENTS i JORNALERS
POBRES

Consolidat pel 1840 l’estat liberal, les dades arreplegades pel ‘Dic-
cionari Geogràfic’ de Pascual Madoz, publicat l’any 1847, presenten
la imatge següent del nostre poble. Si bé cal tenir en compte que el text
presenta algunes imprecisions, errades i inexactituds:

ÉNOVA( SAN JUAN DE): Lugar con ayuntamiento de la provincia, audiencia
territorial, capitanía general y diócesis de Valencia (10 ½ horas), partido judicial
de Alberique (5/4), administración de rentas de Alcira (7/4). Situado en un llano
a la derecha del Río Albaida, le combaten todos los vientos. Su clima es templado, y
muy propenso a fiebres endémicas intermitentes, debidas al cultivo del arroz. Tiene
33 casas, inclusa la del señor, donde el ayuntamiento celebra sus sesiones y en cuyo
piso bajo está la cárcel, y una iglesia parroquial (San Juan Bautista), de entrada,
servida por un cura de provisión ordinaria. Hasta el 13 de junio de 1354(sic!) fue
anejo de Manuel, pero desde aquella fecha tiene parroquialidad propia. En un prin-
cipio era simplemente un oratorio del señor del pueblo, marqués de Bélgida, y por ser
muy pequeña se principió hará unos 14 años a construir una, a espensas del pueblo,
pero no se concluyó, quedándose a la mitad. El cementerio se halla contiguo a la po-
blación, al estremo meridional. Los habitantes se surten para beber de un pozo público
que está en una de las dos calles que componen el pueblo.

El término confina por el norte con el de Castellón de Játiva y Carcagente (sic!);
por el este con Cogullada; por el sur con Puebla-larga y Señera, y oeste otra vez con
el de Castellón. Su estensión será de ¼ de hora. El terreno es todo llano, fértil y bas-
tante productivo. Contiene 50 hanegadas de secano, plantado de olivos algarrobos y
viñedos; 100 de huerta con moreras, y 900 de arrozar. Se riega con dos acequias
que toman sus aguas de la de Énova, en el término de Manuel. Los caminos son lo-
cales y de herradura. Sólo por el este, a muy corta distancia, pasa la carretera de Já-
tiva a Valencia. El estado de todos es regular. La correspondencia se recibe por medio
de un encargado que va por ella a Manuel, cobrando 12 maravedises por pliego, a
más de su valor. Producciones: las principales son el arroz y la seda. Se coge además

trigo, panizo, cebada, aceite, vino, legumbres y hortali-
zas. Industria: la agrícola y un molino harinero y arro-
cero. Población: 37 vecinos, 200 almas. Capital
producido: 756.600 reales; imponible: 29.512; con-
tribución: 8.814 reales 20 maravedises. El presupuesto
municipal asciende a 2.500 reales, que se cobren con
el producto del arrendamiento de la taberna, que pro-
porciona 2.250 reales anuos; repartiendo el déficit entre
los vecinos.
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Els treballs de l’arròs atreien molta mà d’obra forastera
a la comarca: els ‘blavets’ de la Marina i les Muntanyes



Las observaciones que hicimos en el artículo
‘Énova, lugar’, son también aplicables a este pueblo:
[Cansados estamos de declamar contra el cultivo del
arroz: en este pueblo y los circunvecinos causa horribles
estragos. Y sería una medida altamente humanitaria la
que le prohibiese, de cuyo modo aquel lugar de muerte
se convertiría en un vergel hermoso y saludable].275

En aquell temps, el pintor Antoni-Josep
Estruch Martínez (1835-1907), que havia nas-
cut al Castell –edifici llogat per parts a dife-
rents famílies– es dedicava aleshores a
exercitar-se en l’art del dibuix, on sorprenia la
resta del veïnat per la seua increïble traça in-
nata. Els seus pares, Francesc i Josepa, l’envia-
ren a València, on entrà de macip en una
botiga de teles del carrer de les Mantes, per tal
que poguera formar-se –a temps parcial– com
a pintor. A tal efecte, el matricularen a l’Aca-
dèmia de Belles Arts de Sant Carles, on co-
mençaria a exercitar-se en anatomia,
perspectiva i unes altres disciplines pictòriques.
Després vindrien les seues peripècies vitals i
professionals, que ja comentarem amb major
detall en un apartat específic.276

En l’any 1842 s’havien organitzat les pri-
meres reunions de la Junta General de Propietarios
y Colonos, per a constituir una Taula de l’Horta,
institució per a garantir la segureta de les co-
llites, per mitjà d’un o més guardes rurals.277

La superioritat aprovà la institució l’any 1843

i començaria a funcionar el nou guardia-
natge a partir del 1844.278 Començava a
pesar molt, a banda de l’opinió dels ‘co-
lons’ del poble, la dels ‘propietaris’ foras-
ters que havien invertit ja molts diners
comprant terres al terme i plantant-les
d’arròs.
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275 MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, eds. Alfons el Magnànim, València, 1987. Reimpr. parcial i facsímil del Diccionario d’Espanya
(Madrid, 1847), vol. 1, p. 338, s. v. ‘Énova (San Juan de)’.
276 Us remetem al capítol de patrimoni.
277 ADPV, E.1.1, Caixa 9, exp. 330.
278 ADPV, E.1.1, Caixa 10, exp. 361.

Garbellant l’arròs a les eres

Indumentària típica dels
llauradors de Sant
Joanet, segons el pintor
Estruch



No obstant això, la situació dels llauradors de Sant Joanet era en-
cara còmoda, si la comparem amb la proletaritzada Pobla Llarga. A
Sant Joan, l’any 1845, tenien dret a votar 37 electors d’un cens de 37
veïns o caps de casa; a la Pobla Llarga, solament hi havia 68 electors –
discriminats positivament, per raó de llur posició econòmica– d’un con-
junt de 144 caps de casa o veïns. És clar que el règim liberal era una
‘democràcia’ ciutadana restrictiva, burgesa i elitista. I encara es tancaria
més l’accés a les urnes en la dècada del 1850.

El nombre de propietaris s’havia reduït ja a 18, a cadascun dels
quals enviaria l’ajuntament, l’any 1847, un exemplar de les ordinacions
de la Séquia Comuna d’Ènova, que s’editaren aquell any. Els llibrets
els havia enviat des de Xàtiva, Joaquim Mas, un dels hisendats urbans
més interessats en el govern de la comuna. En el llistat figuren 10 llau-
radors del poble (Antoni Garcia, Tomàs Navarro, Vicent Esteve, Antoni
Ramon, Gaetà Aliaga, Salvador Balaguer, Benet Miñana, Julià Pèrez,
Ferran Albalat, Josep Jornet) i 7 senyorets forasters (don Gregori Avellà,
don Andreu Gutierres, don Marià Ortoneda, don Bernat Prats, don Fèlix
Gòmez, don Marià Díez i don Vicent Garrigues).279

Les terres dels propietaris hisendats, por-
tades en règim d’arrendament per algun d’a-
quells llauradors benestants, eren treballades
pels mateixos agricultors, i per jornalers del
poble i forasters. Més que mai, a l’hora de la
plantada i de la sega de l’arròs, Sant Joan du-
plicava la població, per la gran quantitat de
muntanyesos que baixaven a buscar faena.
Quasi tots ells eren pobres i, de vegades, es
veien temptats a cometre delictes menors: d’a-
quells que atemptaven contra la novella però
sacralitzada ‘propietat privada’.
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279 AMSJ, Correspondència, Entrades de l’any 1847.

“Què diuen pels llavadors?” Despatx de la Séquia Comuna, a l’Ènova,
renovat a mitjan segle XIX El rectilini carrer de Sant Josep: producte de

l’expansió demogràfica del segle XIX



Un d’aquells infractors de la llei seria Gregori Calataiud, jornaler
d’Otos (la Vall d’Albaida), que treballava segant espigues d’arròs al
terme, el 19 de setembre del 1847, quan l’alcalde anà a capturar-lo i
portar-lo pres –no sabem per quina causa– a la presó d’Alberic. La re-
lació de l’empresonament conté les següents...

Señas del reo: Gregorio Calatayud, vecino de Otos, apodado ‘el Mancebo’, de
54 años de edad, de estatura alta, color moreno, pelo negro, cerrado de varba (sic),
que usa sombrero calañés, alpargatas de cáñamo, manta de Jetafe y traje de labrador,
con calzoncillos blancos, al estilo de este país.280

Els jornalers ‘blavets’ havien d’acostumar-se a la dura vida dels
d’ací baix: a patir les picades d’eixams de mosquits, que els omplien els
braços, o el mos coent de les ‘cotimanyes’, aquells queferosos insectes
que es criaven a milers per l’arrossar. Tot això, a canvi d’un jornal que
era molt més elevat que els que es pagaven, per exemple, al secà de la
Vall d’Albaida.

Pel 1850 consta que s’estaven invertint 1.500 rals en obres de par-
tidors, 500 rals en la traça d’un nou braçal, etc. Calia invertir molts di-
ners en la millora i manteniment del sistema de reg, ja que era un dels
mitjans de producció més antics i més preats del terme.281 Els hereters
o regants pagaven, des de temps ancestral, les talles ordinàries i extra-
ordinàries de la Comuna de la Séquia del Terç, per hores d’aigua; la
derrama de despeses de la Taula de l’Horta; la remuneració dels rega-
dors, que pujava si en calien més, per haver tanda estricta;282 el ‘repar-
timent de la vintena’ per a desbrossar séquies i braçals comuns; a més
de les contribucions estatals per cases, terres, oficis, etc.

Els periòdics de maig del 1852 feren saltar l’alarma en el sector de
la sederia: una plaga estava fent morir massivament els cucs de la seda.
El jove pintor Estruch, que solia llegir el diari a València, on vivia, es-
crigué el 29 de maig a son pare, comentant-li la cosa, lo que sentí mucho
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280 AMSJ, Correspondència, Entrades del 1847, setembre 18.

Una casa d’època,
recaient a la Plaça

Detall de la porta



–diu– si la roína de los gusanos llegó asta el pueblo.283 En els anys subsegüents,
la incidència de la ‘pebrina’ obligaria a llançar a perdre moltes andanes
i tallar moltes moreres, cosa que accentuaria encara més el ‘monocultiu’
de l’arròs. Aquest és el que més interessava als inversors forasters; la
seda, en canvi, era una font de diners frescs per a les economies fami-
liars del poble. Així que els qui més eixiren perdent foren els llauradors,
jornalers i mestresses de casa, que eren molt sovint les encarregades de
covar la ‘llavor’, criar els cucs i filar la seda.

En plena crisi de la seda tornaren a agitar-se els carlins, en el marc
i context d’un breu i frustrada II Guerra Carlina (1854). El Mercantil
Valenciano del 9 de juliol informava sobre l’incendi intencionat, la nit del
5 al 6, del pont del ferrocarril de la Pobla Llarga, un bastiment de fusta
i ferro, que era l’orgull de la companyia ferroviària: ...ha habido una mano
dispuesta a mutilar una de las mejoras más importantes que en mucho tiempo se han
llevado a cabo en Valencia. El puente del ferro-carril llamado de Puebla Larga fue
quemado en la noche del 6 por gente desconocida; presumiblement, guerrillers
carlins, com aquells que s’havien passejat pels carrers d’Alzira la ves-
pra.284

Sí, en efecte, ja havia arribat al Pla d’Ènova el nou símbol del ‘pro-
grés’ de la societat capitalista: el ferrocarril. L’any 1852 s’inaugurà la
línia ferroviària de València a Xàtiva, amb estacions a la Pobla Llarga
i Manuel. El 1854, l’any del sabotatge, circulà per ella la primera loco-
motora a vapor. El promotor d’aquella obra, el magnat i marqués Josep
Campo, regalà bitllets a la gent de València que volguera fer el viatge
fins a Xàtiva en la nova locomotora. Ara bé, el bitllet era només d’a-
nada, i molts se n’hagueren de tornar en acabant a peu, perquè eren
gent sense recursos per a poder-se’l pagar.285 No passava ni passaria mai
el tren per Sant Joanet, però tampoc no estava tan lluny l’estació de la
Pobla, i l’economia agrícola es beneficiaria d’aquella innovació.

Els magnats com Campo i els ‘notables’ que dominaven l’economia
i la política espanyoles, recelaven molt de la participació ciutadana i del

sufragi universal. Ans al contrari, com més
anava més restringien –mitjançant noves cons-
titucions ‘moderades’ i lleis electorals a la
carta– l’accés a les urnes. Pensem que, sent
com era el Sant Joan del 1857 un poble de 260
habitants,286 tan solament 4 llauradors acomo-
dats (Francesc Navarro, Gregori Avellà, Tomàs
Navarro i Josep Lluch Gil) figuraven en les llis-
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281 ADPV, 3.1, Caixa 114, exp. 2.297.
282 Com per exemple en els anys de sequera 1848-1850: ADPV, E.3.1, Caixa 112, exp. 2.220.
283 NAVARRO LÓPEZ, Ana María, El pintor y dibujante valenciano José Estruch Martínez (1835-1907), Tesi doctoral inèdita, Universitat de València, 1978, vol. 2, s. p.
284 Citat per NAVARRO SANCHIS, Josep-Lluís, La Pobla Llarga. Introducció a la seua història, Edicions 96, Carcaixent, 2003, p. 100.
285 OLMEDO DE CERDÁ, Mª. Francisca, Anecdotario histórico valenciano, Carena, València, 2002, p. 14.
286 BERNAT, Joan-Serafí – BADENES, Miquel-Àngel, Crecimiento de la población valenciana. Análisis y presentación de los censos demográficos (1609-1857), IVEI-Diputació Provincial, València, 1994.

La reina constitucional Elisabet II: obra del pintor Estruch
conservada a la casa dita ‘el Castell’



tes electorals. Els electors de Manuel eren 24;
els de Sanç, 3; els de l’Ènova, 30, i els de la
Pobla Llarga –una vila tan gran, però tan jor-
nalera i tan pobra– únicament n’eren 7.287 Per
a votar, òbviament, es requeria posseir un nivell
determinat de terres i rendes, i tan sols els ma-
yores contribuyentes de cada poble les solien reunir.

L’any 1859, de les 1950 fanecades que es treballaven al terme de
Sant Joan d’Ènova, 1.309 fan. es repartien entre els 46 propietaris del
poble. La resta, un total de 641 fan. (el 33% de la terra) era posseïda
per terratinents forasters, a saber: 366 fan. entre 19 propietaris de Xà-
tiva; 83 fan. entre 11 veïns de Manuel; 10 fan. entre 2 de la Llosa; 55
fan. entre 5 veïns de Bèlgida; 44 fan. de 3 veïns de la Pobla Llarga; 66
fan. de 2 propietaris de Castelló de la Ribera; 12 fan. de 3 persones
més de Carcaixent, i 5 fan. d’un veí de Sanç (l’Ènova).288 En la contri-
bució del 1860 s’explica que la mayor parte de los propietarios de fincas son
colonos de las mismas, a diferència d’uns altres pobles veïns. La ramaderia
es reduïa al bestiar major per a llaurar l’arrossar i transportar la collita
(36 haques i rossins, 23 ases i rucs, 2 matxos o muls) i 2 vaques.289

No eren excessivament pobres, la majoria dels santjoaners, però sí
que eren pràcticament tots analfabets. La Llei Moyano d’Instrucció Pú-
blica (1857) havia obligat els edils a plantejar-se ja, seriosament, la ne-
cessitat de disposar d’una escola de primeres lletres i comptes. En
principi llogarien una casa per a impartir lliçons i viure el mestre, ja
que sembla que només existia de moment l’escola de xiquets. Després
ja vindria la costura de xiquetes.

L’aula masculina fou dotada de mobles i eines a càrrec del pressu-
post municipal de l’1 de març del 1859. En primer lloc, hi figura un
bon repertori de llibres i materials didàctics: la primera, segona i tercera
part de la cartilla del Pare Flórez; l’alfabet religiós de doña Ana de Ca-
breriza; el catecisme històric de l’abat Fleurí; el catecisme o doctrina
cristiana de Vives; unas coplitas para que los niños párvulos canten, de la doctrina
cristiana, que contiene ‘Todo y sólo para salvarse’, por un religioso dominico; un lli-
bre d’aritmètica sense autor; el tractat d’urbanitat de Joaquim Roca i
Cornet; l’aritmètica de don Francisco Verdejo y Páez; el compendi
major de la gramàtica castellana per a escolars, de Diego Narciso Her-
ranz y Guirós.

En segon lloc, el secretari, Joaquim-Ignasi Serra Ballester, reservà
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287 AMSJ, Cens electoral del 1857.
288 AMSJ, Repartiment dels 832 rals de la vintena per a desbrossar séquies, any 1859. 
289 AMSJ, Caixa H-19, Contribució territorial del 1860.

Solament quatre veïns del poble eren considerats ‘electors’ a
Corts, l’any 1857 (Arxiu Municipal)

Padró de riquesa rústica de l’any 1851
(Arxiu Municipal)



una partida per a comprar graneres i espolsadors, per a la faena d’a-
granar, per a promptuaris d’ortografia, clarió, obres de fusteria, una
persiana nova, encalcinar l’habitació, dotar-la de cortines, etc. També
hi havia una subvenció de 125 rals 36 maravedís per a becar els xiquets
de família pobra, de tal manera que pogueren comprar-se llibres i ma-
terials. El pressupost fou aprovat a València, per la inspecció d’instruc-
ció pública, amb una excepció: calia reemplaçar la gramàtica
d’Herranz per una de la Reial Acadèmia de la Llengua.290

A partir del 1862 funcionaria amb regularitat una Junta Local d’Ins-
trucció Primària, presidida per l’alcalde, que efectuava tràmits i gestions,
però sense cap mena de debat o reflexió que es plasme en acta. En qual-
sevol cas, això demostra l’aplicació amb què el consistori s’havia pres
l’afer educatiu.291 La primera notícia documental que tenim d’una mes-
tra de costura, Salvadora Martínez, daten del 1863.292 Aquell any, el

pare del pintor Estruch, Francesc Estruch, era
l’alcalde de Sant Joan d’Ènova. Mentrestant, i
també el mateix any, el fill es dedicava a ‘pintar
cares’ de personatges grotescs, a la manera de
Goya, per les parets del monestir del Sant Es-
perit de Gilet, al Camp de Morvedre, fins on
l’havien portat el seu periple professional.293
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290 AMSJ, Documents de l’escola, 1859.
291 AMSJ, Llibres de la Junta d’Instrucció Primària.
292 AMSJ, Comptes presentats a la Junta Local per la mestra, del curs 1863-1864.
293 Revista ‘La Bellota’, núm. 21, Manuel, 2005.

Església parroquial de Sant Joanet. Rebut per la compra de material didàctic per a les escoles, 1860 (Arxiu Municipal)



Segons el repartiment de la contribució
del 1864, la riquesa rústica acumulada per ter-
ratinents forasters ascendia a 182.662 rals de
billó (el 91%), mentre que els del poble només
produïen 17.178 rals (el 9%). També la majo-
ria del patrimoni immobiliari es trobava a
mans de forasters: 8.737 rals (el 54%), enfront
dels 7.937 rals de riquesa imposable als veïns
(el 46%). Dels 119 propietaris que hi havia, 41
eren caps de casa del poble, 3 dels quals no
posseïen cap bé patrimonial. La majoria sols
tenien algunes tauletes d’horta i un diminut
camp d’arròs. Solament destacava al poble un
selecte grup de 6 famílies de llauradors o con-
tribuents, que no vivien tan malament com els
altres. Aquests últims eren: Tomàs Navarro
(7.013 rals de riquesa imposable), Xavier Tor-
res Ballester (3.110 rals), Josep Lluch (2.917
rals), Francesc Navarro (2.791 rals), Carles
Garrigues (2.452 rals) i Antoni Juan (2.390 rals
de billó).

Els contribuents forans eren un total de
78. D’ells, 23 eren llauradors de pobles veïns
que treballaven les respectives terres; 15 eren
‘colons’ forasters, que tenien terres arrendades
a terratinents, i els altres 40 eren hisendats o
terratinents, sovint residents en àmbit urbà o
en viles grans: Xàtiva, València, Manuel, Ma-
drid, Alacant, Cacaixent... Destacaven les fin-
ques que posseïen don Gregori Avellà, de
Xàtiva (21.800 rals); don Marià Díez, veí de

València (18.933 rals); don Rafael i doña Rafaela Llaudes, de Xàtiva
(7.975 i 4.170 rals, respectivament); doña Ramona Perales, de Xàtiva
(11.034 rals); don Estanislau Marau (9.048 rals), de l’Olleria, i don Marià
Ortoneda (8.710 rals) i don Fèlix Gòmez Lacasa (7.467 rals), dos altres
burgesos xativins.294

Com s’observa, poquet a poquet, els santjoaners havien anat venent
bona part del puzle de parcel·les de l’estret territori que treballaven, a
propietaris rics que a mitjan segle XIX s’havien fet ‘els amos’ del terme.
Havia acabat l’era dels ‘senyors’ feudals i territorials, però començava
l’era dels ‘senyorets’: propietaris ciutadans que es lucraven invertint el
terres d’arròs, però que s’acostaven poc per ací, i que no havien de patir
les febres palúdiques, ni les picades dels mosquits i les cotimanyes. Eren
gent de ciutat, que vivia de les rendes de les moltes terres que posseïen,
ja que la terra era la base de la riquesa. El marqués de Bèlgida, resident
a Madrid, conservava el 1864 terres per valor de 2.995 rals, i –després
de la revolució liberal– se’l considerava un propietari capitalista més,
com qualsevol altre ciutadà. 

Segons el padró d’habitants del 1866, vivien a Sant Joan 267 per-
sones, membres de 62 famílies, que es repartien per 55 cases, algunes
d’elles, lògicament, compartides per diferents unitats familiars. Hi havia
55 llauradors (molts d’ells, llauradors a temps parcial), 33 jornalers
(agricultors sense terra), 15 criats i criades, 5 moliners o treballadors
del molí fariner i arrosser (un fill de Xàtiva, dos de Canals, un de Mon-
taverner i un altre de Carcaixent), 2 forners (Francesc Àlvarez, de 34
anys, i el seu fill homònim, de 16), un jove fuster (Daniel Tormo, de 16
anys, oriünd de Canals), el rector mossén Blai Causera (de Gestalgar,
33 anys d’edat), el secretari municipal Salvador Brotons (de 33 anys) i
ni més ni menys que 4 mestres d’escola (Miquel Terràez, fill de Castelló
de Rugat; Salvadora Martínez, de Xàtiva; Joaquim Tormo, d’Aielo de
Malferit, i Maria Ferriol, de Palma de Gandia).295

Resulta sorprenent el fet que un poble de 267 habitants, amb una
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294 AMSJ, Caixa H-20, Repartiment de la contribució dels anys 1864-1865.
295 AMSJ, Padró d’habitants del 1866.



població escolar de 70 xiquets i xiquetes (la natalitat era elevadíssima i
la piràmide poblacional, molt ampla de baix), comptara amb quatre
mestres de primària; quan fins a feia quatre dies ningú no sabia fer ni
l’‘o’ amb un canut. Era aquell un luxe que ni tan sols les escoles de Va-
lència capital podien permetre’s. Segurament es deu, aquesta excep-
cionalitat, al carisma de Francesc Estruch, el progressista pare del
pintor, que aconseguiria convéncer els conveïns de la importància que
tenia, per al futur del poble, invertir en l’educació dels fills. També de-
mostra aquest fet que les rendes municipals estarien ben sanejades, ja
que a l’Estat espanyol el finançament de l’escola –a diferència de la Re-
pública francesa– era cosa dels ajuntaments. D’ací que adquiriren sentit
expressions del tipus ‘passar més fam que un mestre d’escola’.

Pel que fa als serveis sanitaris, Sant Joanet formava part del ‘partit
mèdic’ de Manuel pel 1865. Un metge i un practicant residents a Ma-
nuel, Vicent Blasco i Fèlix Alberola, visitaven dos voltes per setmana
els pobres de solemnitat de Sant Joan, a càrrec de l’erari públic. Per
aquest concepte, el primer rebia de l’ajuntament 400 rals cada any i el
segon, 250 rals. Els pacients pudientes del poble, la resta de la població,
estaven apuntats en una ‘iguala’ o llistat de pagament de quotes, on ca-
dascú pagava proporcionalment, a relació dels béns o rendes que pos-
seïa.296

Quedava pendent traure fora del poble el cementeri, cosa que seria
possible a partir del 1868. L’11 de juny, l’alcalde Francesc Estruch com-
prà un dels pocs reductes de secà oliverar que quedaven al terme, l’o-
livar de Lluís Meliana, que estava situat  a més de 500 metres a ponent
del poble –com manava la llei– i a la part alta, vora el camí de Senyera.
Era inferior a una fanecada de terreny (675 m2 tan sols), però suficient
per a Sant Joan. S’elaborà un projecte tècnic, aprovat per la Reial Aca-
dèmia de Sant Carles de València, que contemplava una tanca de 3 m
d’alçada i una sala d’autòpsies coberta. Un mestre d’obres de Carcai-
xent, Josep Martínez Piera, s’encarregà d’executar-lo (1868-1869). En

la redacció del projecte, l’il·lustrat obrer feia
una introducció o preàmbul, de caire tardoro-
màntic, on justificava el perquè de l’obra:

Siendo la muerte cualidad inherente a todos los
seres, y consiguiente a ésta la putrefacción de la mayoría
de dichos seres. Y como el hombre es uno de los de la
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Projecte tècnic per a la construcció d’un cementeri
fora del poble, l’any 1868 (Arxiu Municipal)



escala zoológica en quien los fenómenos de descomposi-
ción son más rápidos, por ser más complicado su orga-
nismo, naturalmente las familias se han visto en la
necesidad, en todos tiempos, de separar de sus moradas
estos focos de miasmas pútridos, depositándolos en lu-
gares más o menos distantes de sus habitaciones (...).

El text, datat el 14 de setembre del 1868,
continua amb una crítica científica dels cos-
tums de l’Església, sobre la mal entendida venera-
ción dels cossos dels difunts, soterrant-los –com
es feia antigament– dins mateix dels temples.
Fa recomanació del nou costum d’obrar ce-
menteris fora dels pobles i, en acabant, ja ve la
part tècnica, després de tanta literatura i filo-
sofia. El cementeri resultant, per cert, seria de-
molit i renovat per complet huitanta anys
després (1948), i transcorrerien encara uns
quants anys –com explicarem oportunament
on toca– fins que s’hi traslladaren les ossades
del fossar vell de l’església.

La Revolució Gloriosa de setembre del
1868, que portà la reina Elisabet II a l’exili,
donaria pas a un Sexenni Democràtic (1868-
1874) de crisi econòmica i desordre polític. La
curta experiència republicana dels anys 1873-
1874 es veuria obstaculitzada per les
rebel·lions cantonalistes de diferents ciutats, les
‘revolucions’ obreristes –la d’Alcoi del 1873,
per exemple– i una tercera i última Guerra
Carlina (1872-1876), que també afectaria de
ple la Ribera. Al poble tranquil i pacífic de

Sant Joanet, estigué d’alcalde els primers anys Francesc-Xavier Torres.
Els contactes d’aquest home i uns altres prohoms del poble amb polítics
de València, i la satisfacció que tenien els santjoaners de sostenir el mi-
llor centre escolar de tota la contornada, els portaria, el 1872 a rebre
un premi de l’Ateneu de València, en el transcurs de la segona edició
de la Fira de Juliol de la capital de la província. Així relatava el com i
el perquè d’aquell guardó, basant-se en la premsa de l’època, Enric
Soler i Godes:297

San Juan de Énova demostró en la ‘Fira de Sant Jaume’ de 1872 que era el
pueblo más culto de todo el Reino, como se enterará el lector que llegue al final de la
crónica.

La Feria de 1872 era la segunda en el orden cronológico. Y visto el éxito de la
primera, se puso en su organización y desarrollo todo el entusiasmo que poseían aque-
llos beneméritos valencianos. Se celebró con gran esplendor, entre los días 20 al 31
de julio, y hubo en ella de todo, para complacer a todas las clases sociales: carreras
de caballos; gran festival musical, en el que se estrenó una composición del maestro
Giner titulada ‘La Feria de Valencia’; castillos de fuegos artificiales; feria de ganados;
congreso agrícola; gran cabalgata alegórica; exposición de primera enseñanza, y las
tradicionales corridas de toros. Entre los distintos actos que se celebraban en las pri-
meras ferias, hay que destacar el reparto de premios en el pabellón municipal, con
asistencia de todas las autoridades.

El 29 de julio de 1872 fue un gran día. Por la tarde se otorgaron los premios
y entregaron las medallas a los expositores agrícolas y ganaderos, y a las parejas va-
lencianas que tomaron parte en la cabalgata. Acto seguido se llamó, entre nutridos
aplausos, al pueblo de San Juan de Énova, para hacerle entrega de un pergamino
del Ateneo-Casino de la Clase Obrera, “por el loable desarrollo que, después de la
capital –ocupando el primer lugar entre todos los pueblos–, había dado a la primera
enseñanza, a base de la moralidad, de la instrucción y bienestar de las naciones”, y
de la bandera de honor del Centro Federativo de Sociedades Cooperativas, en memoria
de la Gran Feria de 1872, para recuerdo perpetuo de aquel centro, consagrado fra-
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ternalmente al trabajo, al ahorro y al respeto de la propiedad, “esperando que esta
prenda honrosa de paz y de civilización servirá de gloria a los que en el expresado
pueblo fomentan, protegen y propagan la enseñanza popular y sirva de noble estímulo
a los demás pueblos”. Entregado el premio, hablaron don Eduardo Pérez Pujol, quien
dijo “que el pueblo que sembraba instrucción, cosechaba moralidad”, y don Vicente
Boix, que pronunció un entusiasta discurso, poniendo de manifiesto el desarrollo que
había adquirido la feria, y haciendo constar que aquel año “ninguna desgracia había
venido a turbar el regocijo general, lo cual probaba la bondad del carácter valen-
ciano”.

El 31 de julio, en el primer tren de la mañana,
partió hacia San Juan de Énova una nutrida represen-
tación de personalidades, presidida por don Vicente
Boix, director del Instituto de segunda enseñanza y cro-
nista de la Ciudad, para hacer entrega oficial de la ban-
dera. En la estación de Puebla-larga les esperaban las
autoridades y buen número de curiosos, una música y
la sección de escopeteros, que, al divisar el tren, hicieron
una descarga. El señor Boix hizo entrega de la bandera
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l’escola de Sant
Joan d’Ènova,
l’any 1872, quan
el poble fou
designat ‘el més
culte del regne’ a
la Fira de Juliol
de València (foto
del ‘retratiste’ de
Carcaixent
Baptista Morant)



al alcalde, el cual la pasó al maestro, emprendiendo se-
guidamente el camino del lugar. Al llegar a la división
del término, donde comienza el de San Juan de Énova,
otra sección de escopeteros hizo varias descargas, acom-
pañadas de vivas a Valencia y al pueblo.

La llegada a la población fue apoteósica, balcones
engalanados, aplausos, gritos y lágrimas de alegría; el
alcalde tomó la bandera y, al frente de la comisión, al
llegar a la Plaza, se hizo entrega oficial del premio, se-
guido de un encendido parlamento del señor Boix, ha-
ciendo constar la circunstancia de que en un pueblo tan
pequeño creciera, poderoso y fuerte, el germen de la ins-
trucción, cuando podía haber más fácilmente brotado
en los grandes centros de población, encargando a los
vecinos que “respetaran y tuvieran siempre en mucho
aquel trofeo conquistado, no ene el campo de batalla y
tinto de sangre, sino en el tranquilo campo de la ins-
trucción”. Acto seguido el presidente de la Escuela de
Artesanos, don José Doménech, hizo entrega de la cor-
bata y medalla de aquella corporación. Inmediatamente,
y a los compases de la música, fue colocada la bandera
en un balcón de la plaza, donde permaneció todo el día,
mientras a la comisión se la invitaba a visitar una de
las casas más notables de la población, comunicándoles
que en aquel localidad no había “ningún preso, ni se
conocía malhechor alguno”. Y mientras tomaban un re-
fresco, en el pueblo todo era alegría.

A las dos fueron obsequiados en casa del alcalde
con “una magnífica paella, perfectamente condimen-
tada”, en la que a los postres se pronunciaron entusias-
tas brindis, entre los cuales llamó la atención “uno en

verso del alcalde, que probaba la ilustración en que estaba revestido”, mientras la
música amenizaba el acto. La comisión manifestó los deseos de abonar todos los
gastos que habían hecho, con el objeto de que no se recargaran los fondos de la po-
blación. Pero como el alcalde y demás personas se negaron a ello, se hizo una cues-
tación entre los individuos que la componían, y la suma recaudada se dejó en poder
del alcalde, para que la aplicara a material de escuela y al socorro de los pobres. A
las tres y media retornaron a la estación, acompañados por las autoridades y la ma-
yoría de los vecinos, que es de suponer conservaron durante muchos años grato recuerdo
de aquella visita.

La iniciativa de la concessió d’aquell premi havia partit del Centre
Federatiu de Societats Obreres Valencianes, que inclogué en la fira un
certamen de cultura, a fi de conéixer quin de tots els pobles de la pro-
víncia havia fet més per l’educació pública en els anys precedents. I eixe
poble era Sant Joanet. Els burgesos assistents a la paella foren, a banda
de l’historiador i polític Vicent Boix, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de València, Enric Tarrassa; el president i els vocals de les Societats Ob-
reres, Joan-Baptista Selisa, Miquel Fons, Marià Verde, Marià Saborit,
Joan Soler, Felip Garcia, Macià Medrano, Pere-Doménec Pasqual i Joa-
quim Marco; els vocals de la Junta Local d’Ensenyament Primari de
València, Josep Argente, Salvador Rubert, Ezequiel Zarzoso i Froilan
Torija, i el president i vocals de l’Escola d’Artesans de València, Josep
Doménec, Felip Asensi, Agapit Cuevas i Frederic Robla.298

Les ‘Societats Obreres’, en realitat, tenien ben poc d’obreres, en
els sentit que els nous vocables socials que començaven a rodar pels ro-
tatoris de l’època, com ara ‘classe obrera’, ‘sindicat’, ‘proletaris’, etc.;
uns termes que començaven a adquirir sentit aleshores pertot arreu
d’Europa, en plena revolució industrial. Tal com es pot entrellegir en
els discursos de don Vicent Boix, la burgesia panxacotenta i provinciana
de València començava a patir aleshores una certa paranoia prerevo-
lucionària. S’exaltaven així els conceptes de ‘moralitat’ catòlica, ‘pro-
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pietat privada’ capitalista, ‘instrucció pública’ de la classe obrera, com
a antítesis a les ‘perilloses’ reivindicacions dels incipients moviments re-
publicans (antimilitaristes, anticlericals, laïcistes, defensors de l’educa-
ció) i obreristes (revolucionaris marxistes i anarquistes, antiburgesos,
anticapitalistes...).

Tot indicava que s’acostava l’hora de les revolucions i la ‘lluita de
classes’ a Europa. I Sant Joanet era presentat en societat a València
com una mena de ‘reserva espiritual’ de la moralitat i la bonhomia del
‘llauradorot’ tradicional valencià. Com l’alcalde del poble: que igual
era bo per a cuinar una paella exquisida, com per a recitar uns versos
plens de poesia, però –afortunadament– desproveïts de reivindicacions

socials o millores per als jornalers. Mentre els
polítics de poble feren versos sobre la moral i
l’educació, i no es preocuparen per demanar
millores salarials i de condició de vida per als
treballadors, la cosa aniria bé; sobretot per als
insignes visitants del 1872; molts dels quals
posseïen vivien ‘de la terra’, però sense haver
acatxat mai el llom. El programa ideològic que
propugnaven els gremis conservadors de la fa-
llera capital i els ‘polítics’ de la fira de juliol, es
plasmen en el pergamí lliurat a l’ajuntament:
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Centro Federativo de Sociedades Cooperativas
y Ateneo-Casino de las Clases Obreras e Industrial de Valencia.

Deseando ofrecer un alto y merecido testimonio de consideración y respeto al pueblo de San
Juan de Énova, por el loable desarrollo que, después de la capital y ocupando en este ramo el
primer lugar entre los pueblos de esta provincia, ha dado a la enseñanza, base de la moralidad,
de la instrucción y bienestar de las naciones, el Centro de las Sociedades Cooperativas entrega
al mencionado pueblo de San Juan de Énova la bandera de honor, en memoria de la Gran Feria
de 1872. Es para recuerdo perpetuo de este Centro, consagrado fraternalmente al trabajo, al
ahorro y respeto a la propiedad; esperando que esta prenda honrosa de paz y de civilización
servirá de gloria a los que en el expresado pueblo fomentan, protegen y propagan la enseñanza
popular, y sirva de noble estímulo a los demás pueblos de la provincia, expide el presente testi-
monio, en Valencia, a 29 de julio de  1872.

El presidente, Juan Bautista Selisa
El secretario, Felipe García del Real 

Detall del mestre i els alumnes,
1872



L’any de la I República, el 1873, el 38%
de la terra de llauró (755 fanecades) pertanyia
a terratinents forasters, i el 35% de la terra res-
tant (1.255 fanecades) era propietat dels cinc
llauradors més acomodats del poble: Carles
Garrigues (108 fanecades), Xavier Torre (96
fan.), Josep Lluch (95 fan.), Josepa Martínez
(77 fan.) i Francesc Estruch (60 fan.). Els altres
36 caps de casa es repartien la resta de mini-
fundis agrícoles, fins a completar les 2.010 fa-
necades de terra que es treballaven
aleshores.299

La guerra carlina tindria repercussions en
els pobles veïns, però sembla que Sant Joanet,
una minúscula localitat apartada de ferrovies
i camins, no interessava tant als partidaris de
Carles VII de Borbó. Solien buscar, els carlins,
les cases dels opulents liberals de viles grans,
d’on treien cavalleries, diners i aliments abun-
dants.300 Als pobres, procuraven no destorbar-
los massa, ja que la intenció primordial era la
de guanyar-se’ls per a la causa ultraconserva-
dora, antirepublicana, monàrquica, absolutista
i paleocatòlica: por Dios, por la Patria y el Rey. El
21 de setembre del 1873, el cap de la milícia
carlina, Santés, que s’havia apoderat d’Alberic,
avançà amb 4.000 o 5.000 soldats de peu i
entre 96 i 150 a cavall –segons diferents fonts–
cap a la Pobla Llarga. Allí cremà el registre
civil, trencà la làpida commemorativa de la
Constitució, incendià l’estació del tren, mal-

tractà els liberals, i els requisà armes, cavalls i diners.
Des d’ací, els carlins passaren a Manuel, el dia 22. Només arribar,

entraren al poble per a posar en pràctica les mateixes escenes de saqueig
que a la Pobla. En acabat, anaren a l’estació i la incendiaren, juntament
amb els vagons i carruatges que hi trobaren, i la locomotora d’un tren
que acabava d’arribar-hi procedent de Xàtiva. Aleshores s’hi produí
un tiroteig amb les tropes governamentals d’un tal Arrando. Els carlins
s’acostaren a Xàtiva, on foren batuts i dispersats per l’exèrcit republicà:
la majoria d’ells eren joves aventurers sense formació militar. Molts dels
soldats de Santés tornaren a ajuntar-se el 24 de setembre a Manuel,
que es trobava buit, pel pànic que havia campat entre la població, so-
bretot entre els liberals. Els guerrillers dispersos cremaren aleshores l’es-
tació de la Pobla Llarga, arreplegaren uns quants queviures a Sant Joan
d’Ènova i continuaren després en direcció a Castelló.301

El pare Sucías ens aporta uns altres detalls sobre l’acció contra el
tren de Xàtiva, que tingué lloc a les 6 del matí del dia 22:

Pasaron la vía –diu– y a caballo fueron hacia la estación, donde había un tren
de viajeros. Al llegar a allá dicho tren descendiente, iba a ponerse en marcha, pero los
carlistas, que siempre querían el robo y el saqueo, lo detuvieron. Rompieron los cris-
tales de los coches y la locomotora. Incendiaron varios vagones y la estación, no sin
haber quitado antes todo el dinero y ropas que llevaban los viajeros. La estación quedó
sin tejado y sin puertas, y el tren, que marchaba de Puebla Larga tuvo que retroceder
a Valencia. Los carlistas, que eran tan feroces como los bárbaros del Norte, pasaron
a Játiva, en donde fueron batidos y dispersos.

El 1874 fou un any de pacificació, ordre imposat pels militars, i
preparació de la restauració monàrquica. El 30 de desembre el cap
d’estació de la Pobla Llarga rebé una circular del general Martínez
Campos, on anunciava la coronació d’Alfons XII com rei d’Espanya
(1875-1885). El mateix matí, l’alcalde la Pobla remeté una còpia del
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comunicat al de Sant Joan, que es donà per assabentat. No venia gens
malament, l’estabilització política, per a avançar en l’obra de construc-
ció de la carretera d’Alzira a Xàtiva i al port de l’Olleria, que havia
sigut adjudicada en setembre del 1873.302 La millora, a banda d’afavorir
les comunicacions del poble amb l’exterior, proporcionaria faena i in-
gressos extra, durant alguns mesos, a molts jornalers d’un poble de 283
habitants (1875).303

Amb el canvi de règim, els burgesos moderats ocuparen tots els res-
sorts del poder a l’Estat espanyol. Dividits entre liberals i conservadors,
amb escasses diferències ideològiques entre ells, organitzaren una mena
de democràcia ficció, on els dos partits alternarien cada tants anys en
el regiment del govern. El nou règim de la Restauració borbònica
(1875-1923) es recolzaria en el control exercit sobre les masses electorals
per cacics de poble; en la corrupció administrativa i el frau electoral, i
en el consens del tots els ‘senyorets’ sobre la sacralitat de l’ordre públic,
la moral catòlica i la propietat privada de tipus capitalista. No obstant
aquestes limitacions, el fet d’anar a votar –sobretot, a partir de la re-
instauració del sufragi universal masculí (1891)– aniria familiaritzant
el poble general amb les urnes, la política i la participació ciutadana.

El 1876 la situació s’havia normalitzat plenament a Sant Joan. Era
alcalde Francesc Estruch, quan el seu fill, el pintor Estruch, se’n vingué
de visita, com solia fer sovint, però amb un regal davall braç: una còpia
magistral de l’‘Ecce Homo’ de Joan de Joanes exposat al Museu del
Prado. Afortunadament, el llenç se salvà de la febre iconoclasta del
1936, i es conserva en l’actualitat a la sagristia de l’església.304 Pocs anys
després, el pintor de Sant Joanet eixiria en portada de tots els periòdics
madrilenys –i, de rebot, en els valencians– per un dels seus curiosos
grafits a l’estil dels ‘Capricis’ de Goya. Josep Estruch –a manera de pre-
cursor dels moderns grafiters urbans– s’havia dedicat a traçar uns ros-
tres, dibuixats amb molta traça, en una de les parets del parc madrileny
del Retiro. Quan els entesos en art descobriren aquella obra rupestre,

153
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

302 SUCÍAS APARICIO, Pedro, Notas útiles para escribir la historia del reino de Valencia, València, 1911, manuscrit del Fons Bibliogràfic Sucías, Hemeroteca Municipal de València, vol. 25, f. 374.
303 NAVARRO, J.-L., La Pobla Llarga..., p. 430.
304 GIMÈNEZ i CHORNET, Vicent, Població al partit judicial d’Alberic el 1875, dins Al-Gezira, 9, Alzira, 1996, ps. 335-350.



ho proclamaren a tots els diaris, per a veure si
eixia a la llum l’autor. I la premsa de València,
que ja coneixia l’obra d’Estruch els donà a
l’endemà la resposta.305

Un germà del pintor, Severí Estruch, que
residia a Manuel, on havia fet fortuna, nego-
ciaria llavors amb el procurador del marqués,
don Íñigo Álvarez de Bohorques y Bohorques,
la venda del Castell-palau on vivien els pares.
El comprador, per preu de 10.000 rals (24 de
gener del 1879).306 El mateix Severí era titular
també, segons el padró de rústica del 1884, de
les terres que havien pertangut fins aleshores
al marqués.307 El tal Estruch Martínez era el
número 10 del rànquing de propietaris benes-
tants de Manuel; comprador també de la Casa
de Senyor dels Tallada, barons de Manuel, a
la plaça de Sant Gil; alcalde progressista du-
rant alguns anys, i president més tard del ca-
sino liberal d’aquell poble, a banda de
protector financer del seu germà l’artista.308 A
partir del canvi de mans, el Castell aniria par-
tint-se o fragmentant-se, per a donar lloc al
conjunt de cases que observem hui en dia a
dos costats de la torre; les quals conserven els
grossos murs de l’obra primitiva del segle XIV.

Son pare, sent de nou alcalde de Sant Joanet, havia renovat el con-
tracte d’iguala de 2.400 rals, l’any 1876, amb un nou metge de Manuel,
anomenat Àlvar Arnau, que es comprometé a visitar a todos los vecinos po-
bres y pudientes de este pueblo tres días a la semana, y, en caso de necesidad, todos
los días.309 Bona falta faria el facultatiu, l’any 1885, quan Sant Joan patí
de bell nou la incidència epidèmica del còlera, encara que no tan dra-
màticament com el 1834. En aquesta ocasió moriren 6 persones, la pri-
mera de les quals fou el xiquet de 10 anys Ricard Garcia.310

Dos anys abans, el poble ja havia patit un fort terratrèmol, amb
epicentre al poble veí de Castelló (11 de juny del 1883), que afortuna-
dament no causà víctimes mortals.311 La resta del temps, la vida trans-
corria pacíficament i laboriosament. Els dies de festa, mentre els homes
feien travesses (apostes), contemplant les evolucions d’una partida de
pilota –hi havia molta afició–, les dones passejaven cap a les Eres o feien
rogle a l’església, rosaris en mà, al voltant del senyor rector, que acabada
de fundar la congregació del Cor de Jesús (1880).

El 1884, alhora que el pintor Estruch iniciava un dels seus viatges
a Roma,312 al poble s’estava actualitzant el padró de rústica. El mono-
cultiu de l’arròs ho ocupava quasi tot (el 84% del terme), llevat d’alguns
illots d’autoconsum familiar (blat, dacsa, hortalissa, fruita, oli, figues i
8 fanecades de tarongers). Els 87 propietaris de la terra produïen una
renda de 35.170 pessetes. Doncs bé, entre 10 d’aquells titulars –tots ells
‘senyorets’ forasters– controlaven ja el 40% de la riquesa agrícola del
terme. El principal terratinent era Julià Navarro Pèrez, que posseïa ter-
res per valor de 4.386 pessetes (el 12,5% de tota la riquesa agrícola del
terme); els altres nou principals contribuents eren: Amàlia Bosarte
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305 SOLER i ESTRUCH, Eduard, Notícia de Pepe Estruch, un pintor de la Ribera, Mecanoscrit inèdit de la Biblioteca Valenciana, Mss. 640, 95 pàgines, Carcaixent, 1966, p. 38.
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(1.483 pta.), Lluís Meliana Garrigues (1.451 pta.), Nicomedes Rúbio
Ferrer (1.407 pta.), Ignàsia i Adelaida Rodenes Serra (875 i 1.035 pta.,
respectivament), Josep Barrachina Giner (970 pta.), Emili Enríquez de
Navarra (857 pta.), Vicent Tudó Escrivà (797 pta.) i Nicomedes Gòmez
Rúbio (692 pta.).313 Solament 18 propietaris del terme posseïen cava-
lleries pròpies per a llaurar els arrossars: 3 d’ells en tenien 2.314

La majoria del poble ja formava part d’allò que els diaris deien ‘la
clase jornalera’. No obstant això, no solien faltar els jornals i l’arròs es pa-

gava molt bé al mercat. A més a més, l’abara-
timent de la quinina –el providencial medica-
ment contra el paludisme– acabaria a poc a
poc amb la lacra que havia fet de l’arròs un
conreu maleït i ‘portador’ de la malària. La
caiguda de la mortalitat, la proliferació d’an-
cians –per primera vegada en la història del
poble– i el creixement de la població (383 ha-
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Projecte d’una casa consistorial amb escola i casa del mestre, 1894 (Arxiu Municipal de Sant Joan d’Ènova)



bitants ja, pel 1900), portaria la necessitat d’ei-
xamplar la diminuta església parroquial. Es
construïren aleshores, segons el canonge Sanc-
his Sivera, la nova capella de la Comunió (l’ac-
tual de la Puríssima), perpendicular a la nau
del temple (1893-1894).315

També hi havia més xiquets que mai en
edat escolar, cosa que portaria als edils del mu-
nicipi, presidits per l’alcalde Baptista Carbo-
nell Vercher, a plantejar-se la compra d’un
solar per a construir la casa de l’actual ajunta-
ment. El projecte, aprovat el 10 de juliol del
1894, contemplava la construcció d’un edifici
suficient per a albergar l’habitatge dels mes-
tres, l’aula d’escola i la de costura, el jutjat mu-
nicipal, l’arxiu de l’ajuntament, la sala de plens
i la secretaria. L’alcalde justificà la necessitat
per la carència de buenos edificios destinados a la
enseñanza de niños y de niñas, casa del Ayuntamiento,
o sala para celebrar sesiones, audiencia para el juzgado,
etc. No hi havia mestra aleshores perquè no ha-
vien trobat cap casa bona per a llogar –el
poble estava ple de gent, de gom a gom– an-
dando, en consecuencia, las niñas, abandonadas por la
población por espacio de dos o tres meses; ocas violable
(sic) para los padres, y muy perjudicial para la ense-
ñanza y porvenir de dichas criaturas.316

Hi havia al poble, a la fi de segle, dues tavernes (la d’Aleix Carbo-
nell, c/ del Progrés, 12, i la de Josep Tormo, c/ de Sant Josep, 9), un
forn de coure pa (el de Josep Miñana, a la plaça de la Constitució, núm.
8) i un molí d’una mola (propietat de Baptista Borràs).317 Les escoles ja
estaven acabades el 1900, quan visità el poble el capellà d’Énguera
Pedro Sucías, el qual comenta: Tiene un buen edificio dedicado a escuelas, con
arreglo a la clase de población, y pudimos observar que los jóvenes son amigos del
saber leer y escribir. I afegeix a continuació: El carácter de los habitantes es muy
honrado, pues pasan los años sin que el juzgado de Alberique tenga que sumariar a
ningún hijo del pueblo; y muy dados al trabajo. El lenguaje es valenciano puro.318

El mateix autor esmenta el molí i l’algepsar, vora la Séquia Major
de la Pobla, i un rajolar-teular, que no sabem exactament on es trobaria.
Pels camins, a més a mes, circulaven molts carros de càrrega, i una tar-
tana o carruatge dels anomenats ‘de luxe’, propietat de senyoret Genar
Quesada i Rodenes, que el solia tenir tancat al núm. 9 de la plaça del
Progrés (1902).319

Els anys 1908-1912 foren un temps de dificultats, per la pertinaç
sequera, que no permeté regar molts arrossars. Tanmateix, hi havia di-
ners encara per a contractar la fosa de dues campanes noves per al cam-
panar, l’any 1911.320 Les dificultats s’agreujaren en els anys 1914-1918,
per la repercussió indirecta de la I Guerra Mundial. Els preus del blat
i la dacsa es dispararen i, com que aquests eren els aliments bàsics per
als jornalers del poble –juntament amb l’arròs– moltes famílies passaren
dificultats, ja que es jornals no havien variat gens.

Per a consolar aquelles ànimes desvalgudes, i com que no solament
de pa viu l’home, el rector, mossén Arcadi Nadal, organitzà per als dies
21-28 d’octubre una ‘santa missió’: ronda de confessions, comunions,
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processons, rosaris i sermons, a càrrec de dos elocuentes oradores sagrados,
pares franciscans del convent de Sogorb, fra Josep-Maria Gisbert i fra
Trinitari Botet. Així les coses, alhora que els bolxevics soviètics assalta-
ven a Rússia el palau del tsar (la revolució d’octubre del 1917), a Sant
Joanet, reserva espiritual de la Ribera, els creients i el rector, revestit
amb capa pluvial morada i portant el Lignum Crucis, esperaven l’arribada
dels missioners.

Al voltant del capellà estava la Congregació del Cor de Jesús en
ple, i els xiquets de l’escola, con banderitas multicolores y vistosas. Se celebrà
una processó solemne, una comunió general de 284 fidels –pràctica-
ment tot el poble– i un sermón conferencia para hombres solos, a puertas cerra-
das... Segurament, parlarien d’evitar les temptacions de caure en el

pecat del republicanisme descregut que prego-
naven els de Blasco Ibàñez, o –encara pitjor–
en les idees revolucionàries del socialisme o l’a-
narquisme. Es rifaren estampetes de sants, vin-
gué la música de Castelló per a acompanyar
la processó més solemne, es resà un viacrucis,
es feren revolteigs de campanes i un sermó de
comiat des del balcó de les escoles. Els frares
foren acompanyats fins a l’estació de la Pobla
pel rector i alguns dels més arrimats a l’altar:
missió complida.321
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2.6. REG A MOTOR, II REPÚBLICA
i GUERRA CIVIL

L’eixida de la crisi dels anys deu –sequera,
falta de jornals– vingué sent alcalde Baldomer
Garcia Estruch (1915-1920), amb la
instal·lació d’un pou de reg a motor. Amb ell,
arribava a Sant Joan d’Ènova la revolució in-
dustrial –aplicada a l’agricultura– i s’acabava
amb el costum històric d’haver de comprar-los
l’aigua sobrant, als regants de les Foies de Ma-
nuel.

En la primeria del 1917 els regants cons-
tituïren la Societat ‘El Porvernir Agrícola’, presi-
dida per Joan-Baptista Franco Micó, i
administrada pel secretari, Joan Climent Ar-
landis. Reunida la societat el 14 d’abril d’a-
quell any delegaren en el veí de la Pobla Llarga
Salvador Ribes Cerdà, les gestions conduents
a l’adquisició d’una maquinària d’extracció i
bombeig d’aigua del subsòl per a regar. El pro-
jecte tècnic s’aprovà el 19 de març del 1918,
però fins al 1920 no es construiria el casal de
145 m2 a la Carriotxa, amb un fumeral de ra-
jola de 25 metres d’alçada. Dins d’aquell local
s’instal·laria la caldera de vapor i el motor, de
la casa ‘La Primitiva Valenciana’, de 40 cavalls de
potència. L’emplaçament elegit fou la Vinya
de Meliana, que havia pertangut a Lluís Me-
liana, però que ara era de doña Rafaela Orto-
neda Llaudes. I les 19.713 pessetes necessàries
per a finançar la compra del terreny, el pro-

jecte, el motor i la instal·lació, es repartiren en 592 accions, entre el 66
socis d’El Porvenir.322

A la fi, el pressupost es dispararia: la factura presentada per Salva-
dor Ribes pujaria a 32.688 pta. i 5 cèntims, tan sols per la compra del
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Projecte per a la instal·lació del primer motor de reg, l’any 1917 (Arxiu Municipal)

Segell de la junta local de reg
(Arxiu Municipal)



‘vapor’ de gas pobre. La factura es presentà en febrer el 1920 i els he-
reters es comprometeren a pagar-la a partir de la sega de l’arròs. Tan-
mateix, aquell any fou poc plovedor, fluixejaren els regons i la collita, i
els veïns es manifestaren insolvents per a fer efectiu el primer dels ter-
minis pactats. Així que hagueren de demanar un préstec bancari (24
de novembre) a fi de fer front a la inversió, tan urgent aleshores.323 S’es-
tava tractant de racionalitzar al màxim la producció, per a millorar el
rendiment de la terra. D’ací, les disposicions dictades, el 14 de maig
del 1922, per l’alcalde Víctor Garcia i la Junta d’Aigües, de cara a la
temporada de l’arròs:

1º. Las tierras que se llenen de hoy en adelante no se plantarán hasta que no
transcurran quince días consecutivos.

2º. Dichos campos se trabajarán al estilo de buen agricultor y se darán diez pa-
sadas de máquina y cuatro rejas por hanegada. Y si alguno infringiere en lo acordado
se le prohibirá, bajo más estrecha responsabilidad, la superioridad.

3º. Se acuerda igualmente nombrar cequiero para que dirija las aguas de este
término a don José Pascual García, quien se halla presente y acepta el cargo.324

Al poble hi havia el 1918 una aiguardenteria i taverna, la d’Aleix
Carbonell (c/ del Progrés, 5), el forn i tendeta de Vicent Tormo (núm.
3 del mateix carrer), el forn de Baptista Miñana (c/ de Sant Josep, 19,
que tancaria el 1919), un corredor de toda clase de fincas (Eugeni Garcia, c/
de l’Església, 4) i el molí de Baptista Borràs, vora la carretera d’Alzira
i la Séquia de la Pobla.325 A les acaballes del 1918, quan els preus del
pa estaven més cars que mai, es produí una vaga al nucli veí de la Pobla.
Molts poblatans eren republicans i simpatitzants d’un sindicalisme nai-
xent, però la vila era controlada molt estretament per la xarxa caciquil
del diputat Flores. L’alcalde feia ronda armada sovint, l’any 1919, per
a evitar aldarulls, en aquella atmosfera de tensió social. La mitja nit del
diumenge 6 de juliol, quatre jornalers anaven també de ronda, però

cantant cançons satíriques contra les societats
obreres dels ‘grocs’ –sindicats catòlics–, incen-
tivades pels propietaris de magatzems de ta-
ronja per a frenar l’avanç incipient de les idees
socialistes.

Es produïren aldarulls, per aquelles can-
çons i empresonaren un tal ‘Gralla’. El 8 de ju-
liol, a les deu del matí se celebrà una
manifestació demanant l’alcalde que l’allibe-
rara i fera justícia. Els guàrdies civils, que ha-
vien sigut cridats pels cacics per a defensar la
casa consistorial, es posaren nerviosos davant
la multitud de treballadors que avançava cara
a ells, i dispararen contra ells. Campà el pànic
entre la gent i hi hagué sis morts i diversos fe-
rits. A l’endemà, 46 persones del poble, d’idees
republicanes o obreristes, foren detinguts, en
el marc d’una operació repressiva contra el ele-
mento obrero de la Pobla.326

L’era d’or per a l’exportació de la taronja
que es viuria durant els ‘feliços’ anys vint, faria
progressar molt els propietaris citrícoles i els
amos dels magatzems de la Pobla Llarga. Ne-
cessitats de molta mà d’obra en la temporada
de la collita, els propietaris dels magatzems po-
blatans contractaven moltes dones i xiquetes
de Sant Joanet i Senyera. Les d’ací, a partir
dels 8 o 10 anys, s’hi desplaçaven a peu per a
treballar de triadores de taronja, assegudes al
terra, com tantíssimes altres dones. Els pocs di-
ners que treien les filles fadrines, triant i encai-
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xant, eren importants per a complementar les
economies domèstiques, i aprofitaven també
per a ‘fer-se el dot’ i casar-se més còmoda-
ment. S’afavoria així la incorporació de la
dona al mercat laboral regulat.

Cap al 1925, els santjoaners gaudien d’un
servicio de coche diario a Játiva, Carcagente y Alcira;
d’una població bien alumbrada por electricidad y de

limpio aspecto, i d’un casino.327 Així era el poble en setembre del 1923,
quan el general Miguel Primo de Rivera posà a fi al corrupte i caòtic
règim de la Restauració, mitjançant un colp d’estat recolzat pel rei Al-
fons XIII. Començava aleshores la dictadura de Primo de Rivera (1923-
1929), que seria anunciada ací per un sergent de la Guàrdia Civil. El 2
d’octubre del 1923, l’alcalde Francesc Garrigues lliurà la vara a Antoni
Saurina (1923-1924),328 que era una persona desvinculada del règim
constitucional i caciquil acabat d’abolir. Aviat el reemplaçaria Ricard
Lluch (1924-1928), que, en prendre possessió de la vara, el 29 de març
del 1924 exclamà: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva San Juan de la Énova!329

Ell seria líder local de la ‘Unió Patriòtica’, el partit únic de la dictadura.
Heretà el càrrec d’alcalde Joan-Baptista Franco (1928-1930).

El mencionat Ricard Lluch Estruch era parent o nebot del pintor
Josep Estruch, mort anys arrere (1907), a qui l’ajuntament dedicaria
un homenatge per festes del 1924, juntament amb uns altres personat-
ges locals. La decisió partí del mateix primer edil, en sessió de ple del
12 de maig...

...para conmemorar el homenaje que se merecen los señores don José Estruch
Martínez, natural de este pueblo, de profesor pintor en concotura (sic) y demás artes
de su ciencia; y los señores médicos, licenciados en medicina y cirujía, don José Pérez,
don José Pérez Cabello y don José Perez Valls, natural el primero de Alberique y los
dos últimos de Villanueva de Castellón, y médicos titulares que fueron, desde inme-
morial los dos primeros, y en la actualidad el último, de esta localidad; los cuales se
desvelaron, y en la actualidad se desvela, por el cumplimiento de su deber, prestando
servicio a este pueblo como médico titular.

En agraïment, es retolà el carrer de l’Església amb el nom del Pin-
tor Estruch i el de Sant Antoni, amb el dels ‘Metges Pérez’, nomenats
fills adoptius. A tal efecte, es designà una comissió, per a comprar la là-
pida commemorativa –la qual encara es llig en la façana de l’ajunta-
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Banderí del Cor de Jesús, de l’any 1922,
conservat a l’església



ment– i uns altres preparatius. La constituïen el rector de la parròquia,
mossén Josep Pastor; el jutge de primera instància, Joan-Baptista Mi-
ñana; el mestre d’escola, don Joan Climent; la mestra, doña Empar Na-
varro; l’advocat de València Enric Garcia, i el nebot del difunt pintor,
Severí Estruch, de Manuel.330

El 30 de setembre del 1926 es produí una brega entre veïns, d’a-
quelles que –segons tots els insignes visitants– solien ser cosa d’uns altres
pobles, ja que Sant Joan era una bassa d’oli, una gran família. Resulta
que estava fent la parva de l’arròs, a la seua era, Ricard Alventosa, a
les 8 del matí, quan aplegaren allí els germans Antoni i Vicent Micó, i
els dos rucs que portaven del ramal començaren a pasturar-li l’arròs al
de l’era. Aquell començà a escridassar-los, però els Micó no feren cas i
es resistiren a apartar els animals. Un dels germans pegà una galtada a

Ricard i, quan aquest tirà a defendre’s, entre
els dos germans li pegaren una pallissa. El jove
agredit anà a la Pobla Llarga a denunciar el
cas davant la Guàrdia Civil, i donà lloc al cor-
responent juí de faltes: un dels pocs que s’ha-
vien celebrat al poble durant anys i anys.331

Molt més important que aquesta anècdota
és el projecte de substitució del vell vapor de
gas pobre per un nou motor de gasoli o ‘de
cicle Diesel’ de la marca Otto Legítimo, que el 2
de febrer del 1927 fou exposat als regants per
Enric Garcia Estruch. Es pretenia extraure
amb ell del subsòl 8.500 o 9.000 litres per
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Santjoaners típics de la dècada del 1920 Ordinacions de reg de l’any 1927 (Arxiu Municipal)



minut. El motor, de 80 cavalls de potència –
enfront dels 40 cavalls del vell vapor–
l’instal·laria la casa C. I. T. I. de València, i el
pagarien els hereters mitjançant un préstec
amortitzable a ‘x’ anys, que l’ajuntament, pre-
sidit per Ricard Lluch, obtindria fàcilment del
Banc de Crèdit Local.

Disposaria el nou motor d’una bomba de
960 revolucions per minut i bombejaria l’aigua
des dels 18 metres de fondària. Caldria posar
damunt de la taula 70.000 pessetes: 54.000 del
motor i 12.600 del casal. Tot això segons el
projecte presentat el 4 de març per la casa C.
I. T. I. (Centro Técnico de Industria Ibérico). La ubi-
cació seria la mateixa que el pou vell, a la
Vinya de Meliana, a la Carriotxa. El motor

s’hi instal·là el mateix any i els regants decidiren afrontar el finançament
a 20 anys de venciment, amb terminis anuals de 3.500 pessetes, més
els interessos; cosa que els permetria acabar-lo de pagar el 1949.332

Aprofitant l’avinentesa, es constituí formalment una ‘Comunitat
de Regants de Sant Joan d’Ènova’, i es promulgaren unes noves ordi-
nacions per al govern de les séquies de Tordera i l’Albelló, que regaven
el terme. En elles es nomenen els braçals de la séquia de Tordera (les
Cinquanta, la Rectoria, el del Poble, l’Alteró, la Figuera, l’Olivar, el
braçalet del Torrentí, el primer braçal de l’Escala de Tordera, el segon
o de Franco, el braçalet de Peregrí, el del Mig, el de la casa de Morret,
el de Vega, el de la Murtera, el del Llavador, el d’En Vilanova, el de
Tudó, el del Fondo de la Carrasca, el de Calataiud, el de les Portelles i
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El vell motor, restaurat i exposat a l’entrada del poble



el de la Carrasca) i els braçals de la séquia de l’Albelló (el Primer, el de
Palop, el del Boero, el de Serra i el de Lluch). La tanda de reg de la sé-
quia de Tordera era de 84 hores, a tants minuts per fanecada, i la de
l’Albelló, de 13 hores.333

Un avanç important per als colliters d’aquesta època seria, així ma-
teix, la instal·lació per Francesc Ramos Suay, de València, d’una trilla-
dora industrial d’arròs a la partida de les Foies de Manuel, però fitant
ja amb terme de Sant Joanet, el mateix any 1927.334

També s’estava projectant, per part de l’ajuntament, eixamplar el
cementeri però els canvis polítics deixarien de moment la cosa pendent.
A la caiguda del dictador (1929) la monarquia d’Alfons XIII pretengué
restaurar in extremis el caduc sistema constitucional de partits, que el

163
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

333 AMSJ, Documents de la Junta d’Aigües, Expedient del motor, 1927. Vegeu també el doc. 8 de l’apèndix.
334 Ibídem, Reglament de reg, 1927.

Detall d’una finestra polilobulada

Aspecte actual de la mateixa casa de l’ajuntament

La casa consistorial, en una foto de Carles Sarthou, de l’any 1929
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mateix monarca manifasser s’havia carregat el 1923. A Sant Joan tornà
a presidir el consistori Francesc Garrigues (1930-1931), el qui havia
sigut darrer alcalde de la Restauració, l’any 1923, mentre es preparaven
uns nous comicis, on podrien participar diferents partits.

Tanmateix, era ja tard per a corregir les errades del passat. En les
eleccions municipals del 12 d’abril del 1931 triomfaren les candidatures
republicanes a les ciutats i en moltes capitals de província, i al propi
Sant Joanet. El rei Borbó marxà a Cartagena i embarcà en aquell port
cap a l’exili de Roma. El 14 d’abril, per aclamació popular, es proclamà
la II República. Els xiquets de l’escola de Manuel –que era un poble
molt republicà des de feia dècades– cantaven una cançoneta apresa
dels iaios del casino, i entonada als acords de l’Himne de Riego: El rei
demana corona, / li posarem orina-a-al; / que la corona d’Espanya / no és p·a
ningun criminal!335 A Sant Joanet, també cantarien coses semblants, ja
que el republicanisme blasquista havia calat molt entre el personal. La
formació dels hereus de Vicent Blasco Ibàñez, el PURA (Partit d’Unió
Republicana Autonomista) tenia ja moltes simpaties ací.

La contribució del 1930 ens indica el nom de 101 propietaris fo-
rasters, que contribuïen per valor de 79.109,25 pessetes (el 94% de la
riquesa del terme). La resta del valor (5.486,75 pta.; el 6%) se’l repartien
els 52 contribuents del poble, 23 dels quals posseïen alguna ‘riquesa
rústica’; la resta, tan solament ‘pecuària’: bous, ànecs, porcs, polits i co-
nills. Els forasters que tenien més camps eren Camil Juan Conca
(6.178,25 pta.), Eduard Mestre Tovira (3.863,75 pta.), Teresa Requena
Català (3.090 pta.), Concepció Calvo Maria (2.722,50 pta.), Lluís Me-
liana Ortoneda (2.211,25 pta.) i Josep Carbonell Llorca (2.070,25 pta.).
Del poble, tan sols destacaven cinc o sis llauradors: Pasqual Balaguer
Garcia (862,50 pta.), Gregori Carbonell Agustí (756,25 pta.), Ildefons
Tauenga (532,60 pta.), Ramon Miñana José (506,25 pta.) i Joan-Bap-
tista Miñana Juan (505 pta.).336

No sols de la terra vivien els santjoaners. També era freqüent que
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els xiquets de 6 anys, abans d’anar escola, anaren pels marges, segant
un falcat de brossa per a alimentar el bou que criava el pare a casa; o
els dos o tres bous, el qui més podia o tenia el corral més gran. El qui
més i el qui menys procurava també anar engreixant un porquet per a
disposar de carn i embotit, i tothom criava gallines, conills i polides;
aquestes últimes, per a covar les ouades dels ànecs. Perquè, en aquella
arca de Noé que era el Sant Joanet del segle passat, hi havia cabuda
per a dos o tres milers de patos que revolaven entre els guaixos d’arròs i
repelaven tots els caragols dels carxofars.

La vida dels xiquets que anaven a pel falcat de brossa no era tan
idíl·lica i pintoresca com tot això. Si no s’espavilaven ells, els espavilaven
els altres. S’ajuntaven a voltes tres xiquets amb un falcat cadascú i se’ls
jugaven al joc de ‘la corbelleta’, llançant la corbella dins d’un rogle. Al
qui perdia, en ocasions li llevaven el tascó de la corbella: l’ixent del
mànec de fusta, que fa que no se t’esmunya la falç del puny. En arribar
a casa, quan el pare veia que la corbella no tenia tascó, era fàcil que et
tocara damunt un bon ‘passó de vara’.

Per la Plaça, les xiquetes jugaven a boletes, la xurro va, al pote-
pote, a ratra va rastra vinga, / i si cau, que la sostinga, / en què? / en els braços
de vosté!, o feien teatrets per les cases. Venien sovint pel poble venedors
ambulants, esmoladors i venedors de pitos, per a la fireta de Sant Joan.
I era cosa habitual trobar arrimat a una paret el tio Carn-en-punxes,
rastellant una fulla de pitera, per a fer els tradicionals espardenyots de
pita.

Però sobretot molta gent regant, plantant, segant, garbellant..., o
portant carbó per a moure el motor. Hi ha una carta del 24 d’abril del
1931, on el secretari de l’ajuntament, en nom de la societat del Porvenir,
demana 3.000 kg. de carbó per a evitar que parara de traure aigua el
motor, a un tal Manuel Garcia del Moral. Venia en tren cap ací un vagó
de 5.000 kg, però com s’estava retardant, el secretari insistia en què
avançaren una partida de carbó en camions, con el fin de que la máquina

no pare.337 El terme de Sant Joanet era una ‘mà-
quina’ de terra, aigua i persones produint
arròs, que fa el ventre gros, i si la màquina pa-
rava en plena temporada d’embassar els
‘cotos’, malament.

Així era, d’una manera un poc impressio-
nista, l’ambient ruralíssim que es vivia a Sant
Joan d’Ènova quan entrà d’alcalde ‘popular’
Romuald Garcia Aznar (1931-1936).338 Era un
republicà progressista i membre del PURA, el
gran partit de masses del republicanisme mo-
derat valencià, on tenien cabuda des de jorna-
lers anticlericals i obreristes, fins a cacics de
poble ‘reciclats’ i empresaris liberals d’idees
avançades. Feien costat al tio Romualdo, Vi-
cent Tormo Llopis, el del forn i la tenda, que
era el tinent d’alcalde, i la majoria de l’electo-
rat santjoaner. Encara que també hi havia un
sector molt important de gent ‘de dretes’, de
pensament conservador i catòlic, que acabaria
militant en la Dreta Regional Valenciana
(DRV) de Lluís Lúcia, un partit de masses mo-
dern i molt ben organitzat, on les dones tenien
un paper activista molt important.

Resulta que en aquella època republica-
nisme era igual a anticlericalisme, els conser-
vadors s’autodenominaven ‘catòlics’ i els
capellans predicaven contra l’obrerisme i el la-
ïcisme creixents de la societat. Així les coses,
tal com succeïa en la majoria de pobles me-
nuts, la gent es polititzà i es constituïren dues
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–diguem-ne– seus socials: el casino de la dreta
o ‘dels monàrquics’, que era el de la tia Hor-
tènsia, al número 14 del Carrer Ample, i, en-
front mateix, al número 5 del mateix carrer, el
casino de l’esquerra, que era del tio Pepe Gar-
cia Domingo (més conegut com ‘Pepe el Tor-
rentí’ o ‘el del Rellotge’).

La gent llegia o escoltava el diari amb
atenció, i participava de la política de masses,
com si d’un nou esport de moda es tractara.
Quan s’acostaven les ‘votades’ o eleccions, és
quan més tensió s’hi generava. La gent major

encara recorda que, a mitjan campanya electoral del 1934, una comi-
tiva de la Dreta Regional vingué de Castelló de la Ribera, carregant
els homes amb un taüt al muscle –el taüt del tio Romualdo, deien– i el
passejaren a manera d’escarni per tots els carrers del poble. Era aquell
el festival d’una democràcia plena, amb sufragi universal, de la qual
participaven també –des del 1932– les dones. Ho tenien difícil, els de
la DRV, perquè Romualdo havia fet en poc de temps moltes coses, en
el marc d’un règim que es definia, en la Constitució del 1931, com una
República de trabajadores de todas las clases.

El 29 d’octubre del 1932, Sant Joan d’Ènova es manifestaria a favor
d’un Estatut d’Autonomia per al País Valencià (nova denominació na-
cional; substitutiva de la presumptament ‘monàrquica’ de Regne de
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València). El dia de Tots Sants, l’alcalde i el secretari Eulogi Puig acu-
diren a l’acte autonomista celebrat a València, al Teatre Principal.339

L’arquitecte Alfons Garín presentà aleshores el projecte d’ampliació
i renovació del cementeri (12 de novembre del 1932),340 que es faria re-
alitat entre el 1933 i el 1936, gràcies a tandes de faena subvencionades
per l’estat. Els horaris de les jornades laborals s’havien reduït i havien
augmentat els jornals, gràcies a la República; però la repercussió nega-
tiva del crac financer de Nova York (1929) començava a percebre’s

arreu del món, i ací escassejava la faena al
camp. La taronja dels magatzems de la Pobla,
per exemple, tenia més difícil eixida a l’estran-
ger pels anys 1932-1936. Així que l’obra pú-
blica es presentava, per al tio Romualdo, com
una manera d’obtenir simultàniament millores
socials, recolzament electoral i faena per als
seus electors.
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Projecte de construcció 
del cementeri, 1933 
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Després del cementeri, vindria el projecte
de construcció d’un nou escorxador i d’un lla-
vador com Déu mana, ja que fins aleshores les
dones havien d’ajupir-se a llavar recolzant-se
en dues lloses, damunt la mateixa séquia. El
projecte, dirigit per l’obrer Baptista Bella, s’e-
xecutaria el 1933.341 No tots estaven tan con-
tents i pagats amb l’alcalde blasquista com les
dones del llavador. El 8 de setembre del 1933
es produïren uns fets que testimonien les ten-
sions quotidianes –anecdòtiques però reals–

que es produïen entre els d’un ‘partit’ i els de l’altre ‘partit’. Baptista
Garrigues Brotons denuncià els seus veïns Severí Lancero Anglà i Vi-
cent Lancero Mongort, per insultos, atropellos y amenazas, davant el jutge
municipal. Segons Garrigues, a les nou de la nit...

...fui insultado y golpeado ante la taberna del concejal de este ayuntamiento,
Vicente Tormo Llopis, el cual, con el alcalde y sus amigos políticos, en vez de poner
orden, atentaban y achuchaban al Vicente Lancero. Saliendo al mismo tiempo su
padre, y empuñando una hoz, trató de agredirme, y al que aplaudieron las mismas
autoridades, con la voz de: “Dejadlo, que lo maten!”

L’incident acabà amb una condemna de cinc dies d’arrest per al
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pare de Vicent, Severí Lancero, per amenaces amb arma en la mà, i el
pagament de les despeses judicials.342 Cabuderies i rivalitats polítiques
a banda, el poble s’estava modernitzant: hi havia un automòbil, pro-
pietat de Santiago Ferri Peiró, que pagava ací l’impost de circulació
(1934),343 i una centraleta de telèfons –la Casa del Teléfono, al Carrer
Ample– portada per Empar Ordiñaga. En la matrícula industrial del
1934 figuren 3 botiguetes, 2 tendes de mengívols, 2 carnisseries, el forn
de Bernat Garrigues, i la barberia d’Antoni Saurina, que també era
partidari de les dretes, i seria alcalde durant la postguerra.344

Els anys 1934-1936 foren els de la República de dretes, ja que una
coalició liberalconservadora s’havia imposat en les urnes. Alguns polítics
autonomistes col·laboraren en la formació de governs, i aquell decan-
tament cap al centredreta féu perdre molts vots al PURA. Però la crisi
definitiva del blasquisme es produiria arran d’un escàndol de corrupció
conegut com ‘l’Estraperlo’, que afectà de ple la cúpula del partit.

El moviment blasquista perdé suport en la majoria de pobles. El
partit progressista de Manuel Azaña, Izquierda Republicana (IR) atrauria
aleshores molts republicans valencians d’esquerres, defraudats amb el
PURA; fenomen que es percep clarament a Sant Joanet. Altrament,
en les localitats més esquerranes i contrapuntades políticament, el
PSOE seria la formació més beneficiada per la crisi del PURA. No obs-
tant això, els hereus de Blasco perseveraren en alguns pobles fins al seu

enfonsament definitiu, en les eleccions del
1936. A Sant Joan d’Ènova, els autonomistes
del tio Romualdo es desencantarien –com ara
veurem– pels pèssims resultats d’aquells últims
comicis.

I amb això arribem al 1935. Feia anys que
un fill del poble, Eduard Garcia Estruch, resi-
dia a Madrid, on treballava de guàrdia muni-
cipal per a l’ajuntament. Cosa que vindria
molt bé, a quatre santjoaners admiradors de
Manuel Azaña, per a assistir allí a un dels mí-
tings de l’embrionària coalició d’esquerres que
seria coneguda després com el ‘Front Popular’.
El míting tingué lloc el 20 d’octubre del 1935
al descampat de Comillas, als afores de la ca-
pital de l’estat, i acudiren a ell unes 300.000
persones de tot l’estat, vingudes en trens i au-
tobusos noliejats a posta. Entre els oients es
trobaven, a banda d’Eduard Garcia, els seus
hostes de Sant Joanet: el seu cunyat Filibert
Pavia Balaguer (el ‘tio Filiberto’), Manuel Es-
parza (el ‘tio Nelo’), Salvador Miñana (el ‘tio
Saoro’) i Salvador Micó (el ‘tio Saoret el del
Forn’, que després seria agutzil de l’ajunta-
ment). Per la nit soparen a ca Eduard i comen-
taren, admirats, l’eloqüència i les idees més
interessants d’un intel·lectual com Azaña, amb
el qual combregaven ideològicament.345

En les disputades eleccions a Corts del 16
de febrer 1936, perdria la dreta, que havia go-
vernat la República en els dos anys precedents.
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Sant Joan d’Ènova, l’any 1935



La CEDA de Gil-Robles (coalició de dretes, on
s’integrava la DRV o Derecha Regional Valenciana)
perdé les eleccions, a Sant Joanet en particular
i a l’estat en general, i s’imposà en les urnes el
Front Popular, coalició d’esquerres on entra-
ven, des del partit moderat de l’imminent pre-
sident Azaña (IR), fins al Partit Comunista
pro-soviètic (PCE), passant pel partit socialista
revolucionari (PSOE) i unes altres formacions
progressistes. La victòria frontpopulista portà
l’alcalde a convocar un ple extraordinari per
al 23 de febrer, per a dimitir formalment:

Visto el resultado de las elecciones generales en la
nación –digué–, en el que se desprende el triunfo obte-
nido por el Frente Popular, y entendiendo que los repre-
sentantes del pueblo en el ayuntamiento deben ser
personas adheridas a este partido, presenta a la corpo-
ración la propuesta de que deben dimitir todos los con-
cejales y dejar paso a la voluntad del pueblo.346

Dos dies després, el nou governador civil del Front Popular nomenà
Enric Roselló Vicent –simpatitzant d’IR– per a presidir la Gestora Mu-
nicipal que havia de preparar les properes eleccions a alcalde; uns co-
micis que ja no tindrien lloc ni raó de ser, per causa de l’esclat de la
guerra. La Gestora del Front Popular començà ‘depurant’ els funcio-
naris –ja que criticaven els mètodes caciquils de l’antic alcalde– i no-
menaren un nou agutzil i un nou guarda del terme, de la corda d’ells.
També canviaren el nom d’alguns carrers: s’eliminà del nomenclàtor,
per exemple, Alcalà Zamora, l’expresident de la República, per ser un
polític de dretes. En els mesos de març a juny acabaren l’obra del ce-
menteri amb una subvenció de l’atur obrer, a la qual tenien accés els
96 veïns inscrits en la borsa de treball, i per a les festes de juny portaren
la banda de música de Manuel.347 L’agrupació local d’Esquerra Repu-
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blicana (IR), no es constituiria formalment fins
al 15 d’abril, l’endemà del V Aniversari de la
República. Nomenaren president l’alcalde de
la Gestora, Enric Rosselló; vicepresident, Vi-
cent Micó Tormo, i secretari, Josep Micó Ter-
raes.348

Els projectes impulsats pels obreristes s’in-
terromprien bruscament a partir del 17-18 de
juliol del 1936, quan alguns generals –recolzats
per un sector important de la societat espa-
nyola– orquestraren un colp d’estat contra el
govern democràtic de la República. El colp
fracassà, però fou l’inici d’una conquesta del
territori republicà pels militars rebels, liderats
pel generalísimo Francisco Franco, i recolzats per
les dictadures feixistes d’Alemanya i Itàlia. En
la rereguarda republicana, esclatà la revolució
social del proletariat marxista i anarquista, en
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El mestre i els xiquets de l’escola, el 2 de febrer del 1936

La mestra i les xiquetes de costura, el 2 de febrer del 1936



defensa de la República i amb el recolzament de la Rússia soviètica.
L’ajuntament de Sant Joanet, el 17 d’agost, amb una miqueta de

retard, manifestaria la seua protesta por el movimiento fascista i demanaria
el restablecimiento de la legalidad republicana.349 Al nostre poble, que formava
part del territori republicà, la gent d’esquerres era relativament mode-
rada –més aïnes com els republicans progressistes de Manuel–, i no tan
exaltada com els revolucionaris socialistes i anarquistes de Castelló, la
Pobla o Carcaixent, que es feren ràpidament amb el control de la si-
tuació. Ací, en un poble tan menut, la prioritat era mantenir l’ordre
públic, evitar violències innecessàries i preservar la vida del veïnat. A
la Pobla, aquell estiu, els milicians revolucionaris exterminaren set ofi-
cinistes, propietaris i comerciants de taronja vinculats a la DRV, i un
guàrdia civil. A Castelló també s’escampà molta sang, no sols de diri-
gents polítics, sinó també de religiosos.350

En canvi, a Sant Joan d’Ènova hi havia tres monges i un capellà,
fills del poble, amagats o refugiats amb les respectives famílies. Al ca-
pellà, se l’emportaven a girar l’arròs, a l’hora de fer la parva, i quan li
tocà servir, l’enviaren al front de guerra. De tant en tant, venien alguns
milicians antifeixistes exaltats, del comité de Castelló, a veure si calia
fer alguna ‘execució selectiva’. Però entre ells i les possibles víctimes
s’interposava Pepe ‘l’Americano’, membre del comité local, que no els
deixava entrar al poble.

Sí que es cert que es cremaren els sants de l’església, com en quasi
tots els pobles, aquell estiu revolucionari del 1936, però se salvaren l’ar-
xiu parroquial i els ornaments sagrats. Més discussió hi hagué l’any
1937, quan l’autoritat militar –que ja havia imposat l’ordre en la rere-
guarda– demanà les campanes per a reciclar-les i fabricar material
bèl·lic. L’alcalde, que encara era Enric Roselló (1936-1938), opinava
que, aunque se acceda a la petición, debe quedarse la que está combinada con el
reloj y da las horas, que era la campana major. Un altre camarada proposà
lliurar les dues campanes més grans i deixar la menuda per a les hores.
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Després d’una discussió, acordaren deixar la campana major i lliurar a
la foneria els dos senys de menor grandària.351 No obstant això, la dis-
cussió continuà després fora, al carrer, i a la fi no es desferen de cap
campana.

El 1938 s’havia constituït un Consell Municipal amb representació
dels diferents partits del poble (Esquerra Republicana, el PSOE, el PCE
i Unió Republicana), que seria presidit des del 17 de juny del 1938 per
Francesc Mongort Casanova. Les principals preocupacions d’aquells
homes foren les de portar aliments i productes bàsics per a racionar
entre la població, assistir als refugiats de guerra i enviar soldats al front.
Ja el 27 de novembre del 1937 el metge havia advertit que hi havia mu-
chos niños y algunos enfermos, por no alcanzar la leche para su alimento, i acon-
sellava que sean llamados todos los cabreros y vaqueros de la población, para que
manifiesten la leche que pueden producir las vacas o cabras que cada uno posea.

Vera la fi de la guerra, també s’allotjaren al poble alguns soldats,
que amb els seus aldarulls nocturns dificultaven la son del veïnat. El 15
de gener del 1939, el conseller municipal Victorià Carbonell es quei-
xava en una reunió del consistori, per l’escándalo callejero que viene haciéndose
por la noche, con molestia manifiesta del vecindario, i demanava que es fera ban
ordenant una mena de ‘toc de queda’ i multes per als qui se’l saltaren.352

A la fam i les preocupacions d’un hivern molt gèlid, s’afegiren en
els últims mesos la paranoia i el pànic, per les passades recurrents de
‘la Pava’: renom popular d’una característica avioneta de bombardeig
pilotada pels italians de la base establida per Mussolini a Mallorca, per
a bombardejar la costa mediterrània republicana. Tothom estava pre-
parat per a abandonar casa i refugiar-se al camp només oir l’alarma
de les sirenes. Es repartiren unes varetes de fusta, per a col·locar-se-les
en la boca. Mantindries així la boca oberta, si et queia una bomba prop,
i evitaries que se’t romperen els timpans i et quedares sord. I en efecte,
començaren a caure bombes, a la Pobla –que no explotaren–,  a Ma-
nuel –causant diferents víctimes– i a l’estació de Xàtiva, on produïren
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una sangonosa matança. Al sendemà, tot el
poble de Sant Joanet, pres del pànic, se n’anà
a buscar refugi al motoret del tio Ramon Mi-
ñana, amb les varetes en la boca. Quan sonava
l’alarma –no sempre justificada– havia qui cer-
cava recer als tarongers de la Carrasca, o baix
l’escala de casa, o passant la nit –amb la gelor
que feia– amagats dins l’escorredor de Garri-
gues, vora el pontet del camí de Manuel, com
encara recorden els que aleshores eren xiquets.

I és que, després de la batalla del Riu Ebre (juliol-octubre del 1938)
i la caiguda de Barcelona i el front de Catalunya (gener del 1939), l’a-
viació feixista italiana estava bombardejant activament el País Valen-
cià.353 Al poble veí de Manuel, estació de tren estratègica, li arribaria
el torn, pel matí de l’11 de febrer del 1939, poques setmanes abans de
la fi del conflicte bèl·lic. Cinc avions amb tripulació italiana, que so-
brevolaven la Ribera a 4.300 metres d’altitud, llançaren 40 bombes
mina de 100 kg i 20 bombes incendiàries de 20 kg sobre els voltants de
l’estació, i aprofitaren per a disparar quatre fotos aèries on quedaren
retratats els efectes del bombardeig sobre les infraestructures viàries.354
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La població de Sant Joan, escampada pertot el terme, assistí bocaba-
dada a una mascletada catastròfica i estrepitosa, que posava la carn de
gallina.

Els avions eren uns models lleugers de trimotor, els ‘Savoia S-79’,
pertanyents al Gruppo 27º de l’Ottavo Stormo di Bombardamento Veloce, Falchi
delle Baleari, dirigida pel tinent coronel Gennaro Giordano, que havia
participat activament en la batalla del Riu Ebre. Entraren per Cullera
a les 10:54 h i abastaren la vertical de Manuel a les 11:10 h, sobrevolant
en cunya i avisant la població, amb el soroll dels seus motors, la immi-
nència de l’atac. La caiguda de les 60 bombes, algunes d’elles sobre les
cases i magatzems del carrer de Joan Moreno, a penes durà un terrorífic
minut. Malgrat la violència dels impactes, i les diferents cases derrocades
amb gent a l’interior, solament es comptabilitzaren 17 ferits i 4 morts.
Els ferits més greus, els portaren ràpidament en camió fins a Xàtiva. Un
d’ells moriria també al cap de dos dies. Les darreres tres víctimes del
bombardeig, però, es produirien la vespra el Corpus del 1940: foren tres
xiquets manuelers que jugaven al riu i resultaren morts per l’explosió

d’una bomba, que havia romàs sencera durant
tots aquells mesos.355

A l’endemà de l’acció de Manuel, els ita-
lians havien tornat a entrar cap a l’interior per
la banda de Gandia, des d’on tocaren ràpida-
ment per telèfon, per a avisar de la situació.
Immediatament –eren les 10:45 h– sonarà la
campana de l’església de Manuel, tocant a re-
bato. Els llauradors de Sant Joanet, que es tro-
baven en l’hora de l’esmorzar, buscaren
ràpidament refugi, mentre que pels carrers del
poble campava el pànic. Però l’objectiu dels
feixistes era distint. Ara venien a bombardejar
l’estació de Xàtiva, on una gran multitud es
concentrava per a esperar un tren de soldats,
acabat d’arribar d’Albacete. Al costat hi havia
detingut un tren hospital, que havia aplegat
poc abans, procedent de Múrcia. En cosa de
pocs segons, els avions llançaren sobre aquella
gentada 20 bombes de 250 kg i causaren una
gran mortaldat de militars i civils.356

Amb aquells crims de guerra –i els que
vindrien després– carregats a l’esquena, el ge-
neralísimo gallec Francisco Franco proclamà l’1
d’abril del 1939 la fi de la guerra. Començava
una llarga dictadura dels militars (1939-1975),
en col·laboració amb els sectors més conser-
vadors de la societat, agrupats davall les sigles
del partit únic parafeixista, la Falange Española,
i en col·laboració també amb el clergat catòlic,
que portava Franco sota pali.
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El bombardeig de Manuel, l’11 de febrer del 1939



3.7. DICTADURA, MODERNITZACIÓ i
DEMOCRÀCIA

El 29 de març del 1939, alhora les tropes
de l’exèrcit ‘nacional’ del general Franco avan-
çaven cap a Xàtiva per la carretera d’Alzira,
els regidors del consistori republicà se ausentan
del salón de actos i deixen les insígnies d’alcalde
damunt la taula, perquè prenga possessió d’e-
lles el nou alcalde franquista, Carlos Tormo
Guerrero. Aquest venia acompanyat per Bau-
tista Perales i Eduardo Perales. Al cap de pocs
dies, el 4 d’abril, ja es faria càrrec de l’alcaldia
Antonio Saurina (1939-1944), secundat per
Tormo i per Rogelio Lluch. El comandant mi-
litar de la zona, Mariano Aguilar, el confirma-
ria en el càrrec el 12 d’abril. El 8 de maig,
canviarien de nou els noms de carrer: el de
l’escriptor Blasco Ibàñez passaria a ser Sant
Josep; el 6 d’Octubre, José Antonio Primo de
Rivera, fundador del partit únic de la dicta-
dura, la Falange Española; la plaça de la Repú-
blica, plaça del Caudillo; el Carrer Nou, 29 de
Març; el dels màrtirs republicans Galan y Gar-
cía Hernández, Pintor Estruch, i el de Pablo
Iglesias, fundador del PSOE, General Mola,
un dels colpistes del 1936.357

Mentre es reorganitzava el culte catòlic i
es preparaven les festes de Sant Joan de juny,
els militars paraven un camp de concentració
a les Salines de Manuel, per a represaliar els
‘rojos’: els republicans, revolucionaris o no,

que eren acusats ara –cínicament– del crim d’auxilio a la rebelión. Tornà
de nou el terror que s’havia viscut l’estiu del 1936, però ara exercit per
l’Estat militaritzat i parafeixista, contra els vituperats perdedors de la
guerra.

En localitats com la Pobla Llarga, sense anar més lluny, s’empreso-
naren desenes de jornalers i llauradors, membres dels comités molts
d’ells, i s’executà 11 persones a Paterna en els anys 1939-1941.358 En
contrast amb això, al poblet de Sant Joan la repressió fou més mode-
rada, en resposta a una ‘revolució social’ que havia sigut també relati-
vament discreta i controlada. Les dones més arrimades a l’altar,
qualificades segons el vocabulari de ‘feixistes’ –pel simple fet d’haver
sigut les promotores de la DRV– apuntaren amb el dit a determinats
maltequieros, que les havien humiliades durant la guerra. Alguns d’ells
foren empresonats durant mesos o anys, en camps de concentració (Ma-
nuel, Portaceli, Melilla...) però cap d’ells seria afusellat.

Pel 1943, quan la II Guerra Mundial començava a decantar-se del
costat de els democràcies occidentals, i en desfavor del Führer alemany
i el Duce italià –els col·legues del Generalísimo espanyol–, a Sant Joanet
ja havien tornat alguns d’aquells represaliats, afavorits per reduccions
de condemna. Entre ells es trobaven Jacinto Miñana, un jornaler que
‘s’havia fet comunista’ durant la guerra; Eduardo García Estruch, l’ex-
guarda municipal de Madrid i militant del PSOE, represaliat també
pel règim, i Julio Franco Estruch, cosí germà d’Eduardo. Aquest últim
havia sigut capità de l’exèrcit republicà i instructor dels ‘serveis secrets’
(el SIM o Servei d’Investigació Militar de l’autodenominat Exèrcit
Roig). Segons indagacions de Ricard Escrivà...

Els tres mantenien les seues conviccions polítiques, i es reunien periòdicament
durant l’any 1943, 1944 i 1945, especialment en la part de darrere de la casa del
germà de Julio, Juan, al carrer de Sant Antoni, per a parlar de les noves expectatives
que s’obrien a Espanya pel nou caire que portava la Guerra Mundial. I també per
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a sentir, evidentment d’amagat, les notícies que en espanyol emetia des de Londres la
BBC anglesa i la ‘Pirenaica’. Mentre els homes escoltaven la ràdio dins la casa, la
dona de Juan ‘feia guàrdia’ a l’accés de l’habitatge, cosint.

Enrique [fill d’Eduardo García], que amb pocs anys d’edat estava present amb
els seus germans en moltes d’aquelles reunions, recordava molts anys després, perfec-
tament, els comentaris preocupats que feien els presents sobre la situació de la batalla
de Stalingrado, al llarg de la tardor i l’hivern del 1943. I encara mencionava amb
entusiasme l’alegria desbordant que tingueren tots quan es confirmà per la ràdio an-
glesa, evidentment abans que ho fera oficialment la premsa espanyola, que els aliats
havien desembarcat a Normandia.

No cal ni dir que tots ells estaven segurs que les tropes aliades anaven a derrocar
immediatament el règim de Franco, ja que els resultava incomprensible que es per-
metés, després de la Guerra Mundial, que seguira viu un règim que s’havia recolzat
(...) en els règims nazi alemany i feixista italià per a guanyar la guerra civil (...).
No cal ni dir el terrible desengany que s’emportarien en acabar el conflicte mundial.
No obstant això, sembla que, tant Eduardo García com Jacinto Miñana seguiren
amb la seua militància política clandestina. I el ben cert és que, en l’any 1947,
Eduardo fou detingut per la Guàrdia Civil de la Pobla Llarga, i posteriorment em-
presonat i jutjat, per participar en el moviment que pretenia mantenir l’estructura del
PSOE en la província; encara que els detalls d’eixe assumpte són una altra qüestió
(...).

Per la seua banda, el militant comunista Jacinto Miñana, que se’n
fugí per una finestra quan la guàrdia civil vingué a cercar-lo, en certa
ocasió, i la família el mantenia amagat pel terme. Un bon dia de l’any
1947, se’n anà cap a Madrid a peu, a poc a poc. Passà després a Por-
tugal, on manava llavors el dictador Salazar, molt amic de Franco, i –
gràcies als seus contactes amb una cèl·lula comunista– demanà refugi
polític en una ambaixada. Des d’allí, el santjoaner s’exilià a Guadala-
jara (Mèxic), i poc després el seguiren a l’exili –via França– la seua dona
i els tres fills que tenia el matrimoni.359

La situació econòmica i sociolaboral del
poble continuava marcada per la presència de
forts terratinents forasters (doña Pura Ramos,
de Manuel; ‘la Saragossana’, hereva dels Me-
lianes de Carcaixent; la dona del tio Facundo
Martí, que descendia dels marquesos de Bèl-
gida...); d’uns pocs llauradors més o menys
acomodats (Baptiste Ordiñaga ‘Marranga’;
José García Domingo, més conegut com ‘el tio
Torrentí’; Juan Estruch ‘el Llumener’, també
dit ‘Juan el del Castell’, i en menor mesura,
Juan Franco, dit ‘el tio Franco’, Carlos Garri-
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gues, ‘el tio Garrigues’, i Baptiste Lluch, ‘el tio
Lluch’). La gestió de les terres era diversa: els
Melianes tenien dos procuradors, que porta-
ven jornalers de Carcaixent. Uns altres propie-
taris arrendaven la terra a llauradors respectats
del poble, com Pepe Ribes, el tio Miquel (Sau-
rina) i el tio Franco i el Llumener, ja mencio-
nats, que feien d’intermediaris entre la
propietat i la mà d’obra jornalera, cosa que els
reportava beneficis econòmics, socials i polí-
tics, al si de la dictadura. La resta del veïnat
era gent pobra i jornalera, amb escasses pro-
pietats i –si de cas– algun bancalet portat en
règim d’arrendament.

Eren aquells de la postguerra (1939-1952)
els anomenats ‘anys de la fam’, quan el règim
de Franco havia sigut aïllat de la resta del món,
a penes hi havia derivats del petroli, escasseja-
ven els productes bàsics, triomfava el mercat
negre de l’estraperlo, i l’estat franquista requi-
sava una part de la collita als llauradors, per al
racionament d’aliments. Els colliters d’ací, que
produïen un dels aliments més valorats pels es-
traperlistes –l’arròs– procuraven amagar una
part de la collita dins les palleres de canyots, o
en els amagatalls més insospitats. Blanquejaven
l’arròs roig en morters casolans i l’introduïen al
mercat negre, portant-lo cap ací i cap allà en
bicicletes, d’amagat de la guàrdia civil. Era
molt important aleshores l’intercanvi d’arròs de
la Ribera per oli d’oliva de la Vall d’Albaida.

El 1945, sent alcalde Juan Bautista Perales Perales (1944-1952),
s’instal·là una motobomba de pistó, per a traure aigua del pou públic
de la Plaça.360 També s’acabà d’obrar el cementeri (1946), que l’any
1936 havia quedat a mitjan fer,361 i el 1948 s’adquirí el solar per a edi-
ficar unes escoles públiques de nova planta, projecte que s’endarreriria
fins al 1960.362 No hi havia recursos llavors per a tant. Al poble hi havia
dos forns, el de Bernardo Garrigues i el de Rosario Fayos; la tenda i ta-
verna de Vicent Tormo Gil, on solien anar molts jornalers a acompa-
nyar el sopar de vi; tres carnisseries; dues tendetes, i una peluquería con
sillón, propietat del barber Vicent Aliques Peris (1944).363

Una volta a la setmana, venia pel poble el matalafer, amb un carro
tirat per un cavall, cridant: “Compre borra i llana per a matalaps!” També
cardava la borra dels matalafs –fent i desfent– i els estovava a base de
colps, per a deixar-los de nou en bon ús. El llanterner, bigotut i de mal
geni, portava un pot de carbó a manera de foguer, un caixó de fusta. I
duia una barra candent, al roig viu, que usava per a repassar les cassoles
de porcellana, soldant-ne els clavills amb una sort de pasta d’estany. El
granerer de Canals (la Costera) portava al llom una abultada càrrega
de palma seca de margalló, que usava per a arreglar les graneres, cosint
i lligant de poble en poble. El ‘pellero’ venia a arreplegar les pells de
conill i d’uns altres animals, que baratava per mistos per a encendre el
foc: “Ací es troba el pellero, amb molta satisfacció! Dones, tragueu les pelletes que
tingau pels racons! Ieeeeh... el pelleeero!” La indústria tèxtil de Canals reciclava
aquelles pells i les necessitava. 

Passava també per ací el vidrier de l’Olleria (la Vall d’Albaida), cri-
dant “Obra fina barata!”, que baratava per vidre vell i trencat, per a
reciclar-lo als forns de la seua vila. Els esmoladors solien ser oriünds de
Galícia, de la part d’Orense. Portaven un carro amb una roda d’esmolar
ganivets. I els xiquets que miraven com esmolava, el punxaven dient:
“Asmolaor, per on ve l’aire?” I ell responia, fent com si estiguera cabre-
jat: “Per la figa de ta mare!” Després venien també els cadirers, sobretot
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el de la Pobla Llarga. Eren aquests uns mestres en embovar i adobar
les tradicionals cadires de bova, una planta que creix vora riu o en ai-
guamolls. Portaven amb ells unes garbes i, a sol·licitud e les mestresses
de casa, reparaven les cadires deteriorades.

Finalment, és recordada la cistellera d’Alberic, que duia a vendre
cistelles de vim i de canya, bones per a collir carxofes o portar la fruita.
Feia aquesta dona una veu molt grossa i cassallera, i cridava: “Xèee!
La cistellera!” Com que la clientela coneixia el seu mal geni, per a ‘des-
enquetar-la’ li demanaven o s’interessaven per gèneres que no duia, fins
que l’oïen exclamar bròfegament: “Recollons! Sempre em demaneu lo
que no porte!”364

No tot, però, eren coses de l’antigor. També hi havia matriculat al
poble un camió de la marca Ford, propietat de l’exalcalde Enric Roselló
Vicent, pel 1940.365 Ara, que els cotxes eren tots de visitants forasters.
Els del poble anaven tots en bicicleta, a la qual eren molt aficionats els

joves. Anaven al velòdrom de la Pobla Llarga,
per a veure les carreres de ‘biciclistes’ i assistien
amb expectació a la ‘volta ciclista’ que orga-
nitzava el Front de Joventuts de la Falange. El
ciclista de Sant Joanet Vicent Micó Escalera
destacaria en aquest esport durant alguns anys,
al voltant del 1946.

Quan entraves al poble en bicicleta, po-
dies tenir algun problema de circulació, si co-
incidies amb l’hora de posta de sol, que era la
del retorn a casa de milers dels milers de patos
que campaven tot el dia pel terme. Hi havia
molts xiquets pels carrers jugant a la trompa,
la corbelleta, fava munta i calla, a cartons, etc.
Les xiquetes jugaven a boletes, a la corda o al
sambori. Una de les aficions dels xiquets era
la de buscar niuets de pardals, quan venia la
temporada. Alguns arribaren a ajuntar 150
ous al local de la Falange, que anaven trencant
i triant –descartant els ous pollats– per a fer-se
després una bona truita. També caçaven els
xics rates d’aigua, pels bancals o les séquies, o
granotes. La rata de séquia era molt cotitzada
per a cuinar paella, on reemplaçava la carn de
conill, o per a adobar un bon arròs caldós, que
d’un plat se’n fan dos... Les xiques anaven a
costura a la planta baixa de l’actual ajunta-
ment, on hi havien mapes i mostres de lectura
per les parets. Per la vesprada feien labor de
brodar, cosir i teixir punt de ganxo. I, una ve-
gada a l’any, se n’anaven d’excursió amb la
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mestra, lluint llaçades de paper al cap, al pinar
dels Frares, de la serreta del Castellet de Se-
nyera, vora la venta del port vell de Càrcer,
mentre cantaven cançons.

Els fadrins i fadrines en edat de festejar, so-
lien anar passejant cap a la via, o del Carrer
Ample a la Plaça i viceversa, vorera amunt vo-
rera avall. A banda de les visites al velòdrom
de la Pobla el diumenge hi havia poca diversió
possible, ja que el rector, don Joaquín Barbera,
era molt estricte i dominant, i havia prohibit
dràsticament el ball, per ser una cosa amoral i
pecaminosa. Els xiquets aprenien d’ell a res-
pondre el llatí a la missa, i les fadrines l’acom-
panyaven els diumenges de matí, en un
concorregut rosari de carrer, amb el vel negre
al cap.

Els casaments se celebraven de matí. Des-
prés venia un esmorzar de bambes, xocolate i
pastetes. A migdia, cara a les 3 h, se celebrava
una segona part del convit, amb paelles per als
convidats, amb carn de gallina de corral, aca-
bada de matar; si bé els novençans de vegades
no s’esperaven a la paella i se n’anaven ja de
viatge. El punt de destinació solia ser la ciutat
de València, on s’allotjaven en un hotel, o com
a molt lluny, Madrid.

La caritat municipal o parroquial amb els
del poble, a Sant Joan d’Ènova no tenia molt
de sentit, ja que ningú no passava fam real-
ment: tots tenien arròs, moniatos, hortalisses,

animals, etc. Però sí que és ben recordada l’olla o puchero que la criada
del senyor rector parava tots els anys per Nadal, per a donar a menjar
als gitanos de la contornada, a cadascun dels quals el rector els ‘estre-
nava’ el Nadal donant-los un duro (5 pessetes).

Els homes de mitjana edat, procuraven no perdre’s, els dies de festa
les partides de pilota protagonitzades per Ricardo Miñana ‘el Xato’ i
Baptiste Micó ‘Badenes’, que eren bons jugadors. Encara que també
hi havia afició per la cacera i la pesca. El que no hi havia era músics,
per ser el poble menut, però sí que venia la música de Castelló o d’algun
altre poble veí per festes. L’assistència a missa era més regular que abans
de la guerra, ja que el nacionalcatolcisme vigent ajudava molt, i procu-
rava fomentar-se el culte amb activitats com la ‘santa missió’ que tingué
lloc en els dies 1-7 de març del 1943.366

L’any 1951 l’estructura sociolaboral del poble era la següent: hi
havia 170 dones dedicades a sus labores; 88 llauradors, que de vegades
treballaven a jornal; 56 jornalers, 7 funcionaris i afins i 6 treballadors
del sector serveis. Hi havia dos mestres i una mestra (Vicente Brotons,
Luis Andreu i María Vicente), una estudianta (Julia Garrigues, de 21
anys), un guarda de terme, un fuster, un barber, un comerciant, tres
carnissers, un rector i Enrique Mongort l’agutzil.367 Els llauradors dis-
posaven –el qui podia– de 22 rossins, una mula, i 11 ases i rucs, per a
treballar l’arrossar, i 28 carros i tartanes. Animals i carros compartien
les vies urbanes de terrer amb 158 bicicletes, la majoria d’elles de les
cases Orbea i B. H. (1952).368 La Diputació de València projectava ja
el 1952 arreglar el camí que duia de Sant Joanet a Castelló, que bona
falta feia...369 Però hi havia dèficits molt més importants que atendre:
l’aspecte sanitari deixava molt que desitjar i 50 veïns del poble eren en-
cara totalment analfabets (1951).370 En una acta del consistori del 13
de juny del 1952, se’ns informa també dels problemes sanitaris, per la
incidència de la tinya entre la població infantil.371

Tenien previst l’ajuntament i la Junta d’Aigües (26 de març del
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1951) adquirir per 200.000 pessetes un motor elèctric nou, que reem-
plaçara la vella màquina de gasoil del 1928. Els interessats es posaren
en contacte amb la casa CITI de València, que els oferí pressupost d’un
motor de 70 cavalls de potència i 1.000 revolucions per minut, que por-
tarien el 1952.372 A partir d’aquest any, es trencava l’aïllament interna-
cional del règim de Franco, s’acabava el racionament i els ‘cupos’ d’arròs
exigits als colliters, i les dones de Sant Joan tornaven a treballar als ma-
gatzems de taronja de la Pobla Llarga: el de Pitarch, el de Tudó, el de
Tudela, el de Capella, el de Calatayud i la Peladora (on feien sucs). En
les dècades dels cinquanta i seixanta l’exportació citrícola travessaria
per una nova època daurada, millor encara que la dels anys vint.

La disponibilitat de més diners públics permeté també avançar en
obres i reformes públiques: el 1953 es plantaren els xiprers del cemen-
teri,373 sent alcalde Alberto Gil Palasí (1953-1965), i es reformaren les
deteriorades voreres del poble, que abans eren mosaics de maçots de
pedra (l’estiu del 1954).374 Per aquells anys, així mateix, circulava pels
carrers el primer cotxe o turisme propietat d’un veí, Eduardo García, i
el que portava el metge don Francisco Picornell, quan venia de visita al
poble. El primer receptor de televisió no arribaria fins l’any 1959: era
l’aparell de televisió d’Enrique García Carbonell, que es dedicava a
vendre electrodomèstics. Els xiquets anaven a Ca Biot a veure el màgic
caixonot de la tele, portant-se darrere la cadireta, i pagaven una mòdica
tarifa, per a contribuir al consum d’energia elèctrica del receptor.

Xiquets i adolescents solien eixir a jugar al futbol al solar on aviat
s’alçarien les escoles, i constituïren un bon equip, que es desplaçava en
camió als pobles veïns. Molta gent del poble els acompanyava en el re-
molc del camió i, en certa ocasió, que guanyaren als de la Llosa de
Ranes, se n’hagueren de tornar pitant, enmig d’una pluja de pedrades.
Des de l’any 1953, l’ajuntament –en vista de l’afició al nou esport de
masses, que acabaria desplaçant la pilota– introduí partits de futbol
entre les activitats oficials de les festes patronals.375

Molt més importants, però, foren els èxits
assolits per un llegendari equip femení de vo-
leibol, que portaria Sant Joan d’Ènova a les
capçaleres dels diaris de l’època. Les protago-
nistes foren un grup de xicones que entrenaven
penjant un cordell de finestra a finestra, i que
participarien en les competicions que organit-
zava llavors la Secció Femenina de la Falange.
L’any 1952 serien campiones d’Espanya, amb
una mitjana d’edats de 14 anys; el 1955, cam-
piones provincials. El 1956 foren campiones
estatals de nou: les xiques de 18 anys de Sant
Joanet, un poblet valencià de 500 habitants,
havien vençut l’equip de la capital d’Espanya,
que comptava aleshores amb 500.000 habi-
tants: és a dir, que era un ‘poble’ mil vegades
més gran que el nostre. No cal ni dir la recep-
ció que els santjoaners dispensaren a les seues
paisanes. L’any 1958 serien sotscampiones
d’Espanya. En constituir-se la federació espa-
nyola de balón-volea, l’estat els assignà un entre-
nador, Vicente Añón Marcos, que venia al
poble en cotxe oficial i tot. I així s’adjudicaren
també els campionats d’Espanya dels anys
1960 i 1961: els dos primers que celebrà la Fe-
deració. En acabant, aquelles joves ja es reti-
raren del món de la competició.
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El llegendari equip femení de voleibol o balón-volea de Sant Joanet

De viatge a París

Un dels trofeus obtinguts
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La recordada final d’Albacete, 1956



Els èxits de l’equip femení de voleibol cau-
saren meravella i admiració en el poble, ja que
Sant Joanet competia amb equips tan impor-
tants com el de Madrid, i els partits, que eren
transmesos per Radiotelevisión Española, podia
seguir-los el veïnat a través de l’únic receptor
de televisió –ja comentat– que hi havia. I tan
bones eren les jugadores del poble, que cinc
d’elles foren cridades a formar part de la selec-
ció nacional femenina de voleibol. Destacava
entre elles la figura de Lola Ordiñaga, consi-
derada aleshores una autèntica ‘crac’ d’aquest
esport, i conten que una jugada seua solia ser
garantia de tanto favorable a l’equip. A tall de
mostra, observem com parlava de Sant Joanet
i del seu equip la secció esportiva de la premsa
de l’època (diari Levante, València, 1956):

CAMPEÓN DE ESPAÑA. ALBACETE 1956
El equipo de San Juan de Énova,
campeón nacional de balón-volea
Se jugó en el campo de Educación y Descanso de Albacete la final del V Cam-

peonato Nacional de Balón-volea, presidido por el excelentísimo señor gobernador
civil de dicha capital, entre el equipo de la Sección Femenina de de esta localidad
[Sant Joan] y el SEU [Sindicato Español Universitario] de Madrid, venciendo
nuestro equipo por 3 a 0, proclamándose campeonas nacionales 1956 con todos los
honores. Al final, las nuevas campeonas, camaradas Maruja Ordiñana Mongort,
Rosita Pavía Micó, Virtudes Brotóns Tormo, Conchín Garrigues Calatayud, Her-
minia Aliques Lancero, Lolita Ordiñaga Ribes y Beatriz Brotóns Inserte, fueron
ovacionadas calurosamente por la enorme concurrencia, y felicitadas efusivamente
por el excelentísimo gobernador civil, quien les hizo entrega de los trofeos de dicho
campeonato.

En el autocar en que realizaron el viaje, acompañaron hasta el pueblo, a estas
deportistas y encantadoras señoritas, la regidora de Educación Física, camarada
María Pilar Las Torres; entrenador, camarada Vicente Añón, y los demás equipos
valencianos que tomaron parte en dicha capital en otras competiciones deportivas –
de las que también resultaron campeonas–, siendo recibidas apoteósicamente por todo
el vecindario, con las autoridades al frente, con atronadores vítores, volteo de campa-
nas, tracas y calles engalanadas con banderas y gallardetes, siendo obsequiadas con
un refresco.

Los mandos provinciales quedaron maravillados por tan cálido recibimiento y
exclamaron que parecía algún imposible cómo pueblo tan pequeño había podido vencer
a un equipo de la capitalidad de España, que de antemano saltó al campo con la
idea preconcebida de que les iba a resultar una exhibición de superioridad.

Las muchas felicitaciones recibidas se hacen extensivas a la regidora local, Am-
parito Lluch Pavía, por la gran ayuda prestada a estas muchachas y el entusiasmo
que despliega en esta regiduría local.

[Signat:] Baldomero GARCÍA.
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Les xiques del balón-volea, com s’anomenava aleshores aquest esport,
es tornarien a reunir dècades després, el 1999, per a rebre un nou ho-
menatge públic durant les festes de la Mare de Déu d’Agost. La sor-
presa més emotiva fou la presència en l’acte de Vicente Añón,
l’entrenador més amunt mencionat.

La dècada dels seixanta s’inicià amb un Sant Joanet ple de gent,
que quasi arribava als 550 habitants, i que inaugurà l’última remode-
lació del cementeri el 6 de juliol del 1960, data en què es traslladaren
al camí de Senyera les restes del vell fossar de darrere l’església. Al cap
de poques setmanes (10 d’agost) començaren les esperades obres de les
Escoles noves, subvencionades pel Patronat d’Educació Rural.376 La
construcció de l’edifici tingué lloc entre els mesos d’agost i novembre.
Però la inauguració, prevista per al dissabte 17 de desembre, s’hagué
d’anul·lar, per causa del mal oratge. La inauguració de les aules tindria

lloc el 9 de gener del 1961, amb assistència del
governador civil de la província i una altres je-
rarques de la dictadura. En acabar aquell curs
escolar, el 21 de juny, es reté homenatge a la
mestra del col·legi durant molts anys, doña
María Asunción Vicente Claramonte, que es
jubilava aleshores, i se la nomenà filla adoptiva
de San Joan. Concorregueren a l’acte molts
dels seus exalumnes, els alcaldes dels pobles
veïns de Castelló i Senyera, i el sotspresident
de la Diputació de València, Diego Sevilla.377

L’aspecte que presentava la població l’any de
la inauguració del centre escolar, queda plas-
mat en les dades remeses per l’alcalde al ‘Dic-
cionari geogràfic’ del Movimiento Nacional:

SAN JUAN DE ÉNOVA.- Municipio y lugar de
Valencia, partido judicial de Alberique, a 48,3 Km. de
la capital y 14 de la cabeza de partido. Estación de fe-
rrocarril más próxima, Puebla Larga, a 2 Km. 40 me-
tros de altitud. Extensión: 1,91 Km.2, 39º 04’ 16’’
Norte y 3º 12’ 90’’ Este – H. 770. El término, si-
tuado en la margen derecha del Río Albaida, es abso-
lutamente llano, con altitud media de 40 metros; el
terreno está dedicado a arrozales. El término es panta-
noso, cruzándolo varias acequias, como las de Monte-
olivete, Les Foyes o Mayor. El agua para beber procede
de una fuente. No existen terrenos sin cultivo. Caza de
aves de paso. 171 hectáreas de tierra de regadío, que se
riegan con agua del Río Albaida y de un pozo, producen
arroz, alcachofas, maíz, melones, pepinos, sandías y to-
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377 AMSJ, Actes de ple del 1960, agost 10; setembre 14 et passim.

L’equip de futbol



mates. El precio de una hectárea de esta clase de terreno
es de 200.000 pesetas. No hay tierra de secano. Ga-
nadería: tres cabezas de ganado mular, 13 de caballar,
siete de vacuno, 15 de asnal, 25 de cerda y 402 galli-
nas; hay una granja avícola, que posee 1.000 patos.
La industria cuenta con un horno de pan cocer. Carre-
tera a Silla, Játiva y Villanueva de Castellón. Cartería
y central telefónica. La población es de 539 habitantes.
Consta el pueblo de 90 edificaciones destinadas a vi-
vienda, seis a otros usos y tres cuevas, en compacto. Se
celebran fiestas el 24 de junio. Desde 1940 se han
construido escuelas, abrevaderos y caminos. Hay dos
escuelas. Médico, comadrona y veterinario. Un pá-
rroco.378

Com s’observa, no cap menció, en abso-
lut, a l’existència de tarongers, que aleshores
es podien comptar amb els dits d’una mà. Els
preus excel·lents assolits per l’arròs en les dè-
cades del 1940 i el 1950 havien vedat fins ales-
hores la reconversió del terme a la citricultura.
Tanmateix, la dràstica crisi de preus de l’any
1963 faria canviar les coses de la nit al matí.
Els llauradors deixaren de plantar arròs i co-
mençaren a transformar-ho tot (1964-1967) en
horts de tarongers. Es tracta de la transforma-
ció més important i més ràpida que ha patit el
terme de Sant Joanet en tota la seua història.
Tanmateix, la crisi no sols era del campa, sinó
d’una manera de viure la de la societat rural
tradicional. 
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Trasllat de les ossades del fossar
vell –darrere l’església– al
cementeri municipal (1960)

Benedicció de la creu
commemorativa del trasllat, 6 de

juliol del 1960
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Colla d’amics a la plaça

Aficionats a la cacera menor Aspecte d’un convit familiar

Homes del poble, als peus de la torre Dones a la porta del carrer

Homenatge a la mestra doña Asunción Vicente, 1961
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Lliurament del pergamí a la mestra doña Asunción, 1961

Jocs de Pasqua a les Salines de Manuel

Placa d’homenatge al metge don Paco, 1963

Joves del poble, a les Salines, per Pasqua



El món estava canviant a marxes forçades,
i Sant Joan d’Ènova no volia perdre el tren de
la modernització, el progrés i el desarrollismo.
Pel mes de novembre del 1961 s’acabarien les
obres de clavegueram,379 que deixaven a punt
el nucli de població per a procedir a la distri-
bució a domicili de l’aigua potable. El projecte
es redactà el 1964, però l’aigua del pou –exca-
vat en terme de Manuel– no arribaria a les
cases fins al 1968.380 El contracte de l’obra se
signà el 3 de novembre del 1967, sent alcalde
Enrique García Carbonell (1965-1974), per
preu de 850.000 pessetes: 765.000 subvencio-
nades pel govern de Madrid i 85.000 aporta-
des pel veïnat (tan sols el 10% del cost).381

No sols progressava Sant Joanet en in-
fraestructures públiques, sinó també en l’àm-
bit domèstic. S’estaven obrant quartos de
bany a les cases, i proliferaven els electrodo-
mèstics (neveres, llavadores, cuines de butà...),
des del moment en què la veïna Brígida Mon-
gort Tormo estrenà el primer frigorífic elèctric
(1962). Pel que fa a les telecomunicacions, el
1966 s’entrà en conversa amb la Companyia
Telefònica per a obtenir una nova i nova cen-
traleta per a la Casa del Telèfon del Carrer
Ample, l’any 1967.382 Aquest darrer any co-
mençava a funcionar també l’arreplegada de
brossa a domicili.383 L’ajuntament es plante-
java rehabilitar la casa consistorial, que es tro-
bava molt deteriorada, però l’obra s’hagué
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Pràctiques de tir i arrossegament



d’ajornar fins al 1971.384

Ja durant la dècada dels seixanta, l’emi-
gració per motius laborals a França, on es pa-
gaven millors jornals, i la marxa de joves a viles
veïnes més grans, havia contribuït a la caiguda
de la població. L’economia agrícola del terme,
superada la crisi de l’arròs, patiria ara per la

caiguda de preus dels cítrics. Alguns veïns reaccionaren establint gran-
ges de porcs (la de Ricardo Ordiñaga, ‘Marranga’) o de pollastres, vora
el camí de Manuel (les d’Enrique García ‘Patero’, Ernesto Ribes i Bau-
tista Pérez ‘el Blanco’). Uns altres buscaven faena en fàbriques o ma-
gatzems de la contornada, i enviaven els seus fills a estudiar a València,
per tal d’assegurar-los un futur millor que el de l’agricultura.

A partir del 1970 es millorà l’enllumenat públic. Començaren a
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Els alumnes de les
escoles de Sant Joanet



pavimentar-se els carrers i alguns camins,385 es revestí de formigó la
xarxa de séquies de reg, i es planejaren les primeres infraestructures es-
portives (1971).386 Proliferaven les cotxes, furgonetes i motos pels car-
rers, i la joventut començava a imitar les modes ‘ye-yés’, i a usar
pantalons vaquers i minifaldes. La ‘modernor’ arribava també a un
poble menudet i decadent, que estava envellint a marxes forçades, i que
havia perdut en cosa de pocs anys el 25% de la població, fins a quedar-
se en menys de 400 habitants.

L’únic avantatge socioeconòmic assolit en les dècades del 1950-
1960 havia sigut la redistribució de la terra, mitjançant una silenciosa
i progressiva ‘reforma agrària de vellut’. La pujada dels jornals agríco-
les, les despeses en adob, etc.; la desvinculació de la terra i del camp
dels propietaris urbans (metges i professionals liberals, fills dels antics
‘senyorets’), i la capacitat d’estalvi dels llauradors del poble –treballant

dur al terme, sacrificant-se i anant a la verema
francesa– havien afavorit el canvi de mans de
molts bancals.

Els vells terratinents veien com una càr-
rega, o com un ‘passiu econòmic’ a vendre, les
antigues heretats arrosseres, que anaren des-
fent i venent peça a peça, als antics arrendata-
ris. Contràriament, els veïns del poble que
tenien poca terra anaven comprant a poc a
poc noves parcel·les, per tal d’aconseguir ex-
plotacions suficients per a viure d’elles. Així, el
panorama cadastral dels anys 1972-1975 era
molt diferent al del 1940. Segons la Gran Enci-
clopedia de la Región Valenciana, a Sant Joan d’È-
nova domina el minifundismo. Hay un total de 212
explotaciones agrarias, de las que 201 no superan las
2 hectáreas, 10 tienen entre 2 y 5 hectáreas, y sólo una
supera las 5 hectáreas, és a dir, les 60 fanecades.
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A l’església, per festes del 1970

Moviment de gent a la Plaça, en festes del 1970



Sin embargo, sólo es trabajada directamente por sus propietarios el 70% de la tierra;
quedan un 28% en arrendamiento y un 2% en aparcería.387

A la mort del dictador espanyol Francisco Franco (1975), el poble
participaria del moviment de regeneració social i política que la premsa
batejà com ‘la transició a la democràcia’. Manifestació primerenca del
desig de participació ciutadana que afectava el país en general, i Sant
Joan en particular, fou la creació d’una guarderia infantil, per iniciativa
de les mestresses de casa, l’any 1976.388 El protagonisme de les dones
en la política local i en el reviscolament del poble es manifestaria so-
bretot durant les alcaldies d’Humildad Martínez Rodríguez (1974-
1976) i María Descals Zambrana (1976-1979). S’impulsaria aleshores
també la construcció d’un poliesportiu, d’aquells que se subvencionaven
aleshores en tots els pobles (1976-1977), i es reconstituirien lliurement
les agrupacions polítiques de diferents partits.

En les primeres eleccions lliures a Corts, les de juny del 1977, 226
veïns exerciren el vot, amb el següent resultat: 96 sufragis per a l’es-
querra i 126 per a la dreta, en un poble que s’havia fet conservador al
llarg de la dictadura. La Unió de Centre Democràtic (UCD), la forma-
ció del president Suarez, obtingué 95 vots; el PSOE de Felipe González,
73 vots; la coalició conservadora Alianza Popular, de Manuel Fraga, 26
vots, i el Partit Comunista de Santiago Carrillo, 17 vots.389 Al cap de
pocs mesos se celebrà el referèndum constitucional, on la democràcia
eixí recolzada per 211 vots, enfront dels 16 negatius, 12 en blanc i 4
nuls.390 En les primeres eleccions municipals democràtiques des del
temps de la República, eixiria elegit alcalde Josep Garcia Mongort (154
vots, 5 regidors) per la ‘Agrupació d’Electors’, enfront de Vicent Tormo
Lloret, del PSOE, que havia obtingut 67 vots (2 regidors).391 En les elec-
cions a Corts del 1979 es tornaria a manifestar un cert equilibri socio-
lògic de forces entre la dreta i l’esquerra : 24 vots per al PCE, 84 per al
PSOE, 95 per a la UCD i 17 per a la conservadora Coalició Democrà-
tica (CD).392
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El pou que hi havia a la Plaça (1970

Aspecte del poble pel 1970 (foto: Mario
Guillamón, BV)



Opcions polítiques a banda –que solen
tenir poca importància en els pobles menuts–
, les alcaldies democràtiques de Josep Garcia
Mongort (1979-1983), Superanci Marcilla
Lòpez (1983-1994), Adelí Micó Brotons (1994-
1999) i Evarist Ribes Prats (1999...) han servit
per a millorar qualitativament la vida de la
gent de Sant Joanet. Al voltant del 1983, exis-
tia un Centre Cultural que plantejava iniciati-
ves i programava activitats per a festes. I des
del 1979, amb l’arribada del mestre d’escola
Victorià Terol –don Víctor–, començaven una
sèrie d’accions destinades a interessar els joves
per la cultura i la participació social, en els
camps de la música, la columbicultura, les fa-
lles de Sant Josep, i un hort i granja amb espè-
cies cinegètiques.
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Aspectes
del nucli
antic,
2008

El pou de l’aigua potable,
dècada dels huitanta



El 1991, l’escola i l’ajuntament impulsaren
el I Dia de la Joventut, amb sengles concursos
de pintura i fotografia, representacions tea-
trals, etc. Naixeria aquell any l’Agrupació Mu-
sical de Sant Joanet, presidida per Pepe Garcia
–en col·laboració amb don Víctor– i destinada
a impulsar la creació d’una banda de música.
El primer concert de la joveníssima formació,

dirigida per Vicent Rovira Ferrando (en substitució del seu germà, el
mestre de solfa de l’escola Baptiste Rovira, que havia mort feia poc),
tindria lloc diumenge 13 de desembre del 1992, a les 12 hores, a l’es-
glésia de Sant Joan.

Al voltant del 1994 s’estaven alçant ja nous edificis a l’eixample del
poble, els carrers de València i Castelló, i s’havia inaugurat el parc de
les Escoles el 1987. La progressió edilícia avançaria molt amb el canvi
de segle (2000-2007), a base de cases modernes adossades, que atrau-
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El parc, obra del 1989



rien novament població jove i contribuirien a reviscolar la demografia:
dels 355 habitants del 1991 als 410 hb del 2007. Les instal·lacions i
oficines de l’ajuntament es renovarien el 1997, sent inaugurada l’obra
el 23 de juny, pel president de la Diputació Manuel Tarancón. I el
projecte d’unes noves escoles, reivindicat des del 1985, es faria realitat
en els anys 1999-2000, quan es comptaven 28 alumnes de primària.393

D’altra banda, el recent desviament de la carretera de Castelló per
fora del poble, a manera de circumval·lació, ha preservat els carrers

per als vianants i els afores, per als automò-
bils, per a la millor circulació dels uns i dels
altres. El parc automobilístic, per cert, és de
407 vehicles, 258 d’ells automòbils, 93 ca-
mions i 37 motos. La població activa era de
234 treballadors en desembre del 2007. Sols
un 9% d’ells depenien directament del camp.
El 20% s’ocupava en la construcció –sector
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La plaça del Progrés
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Panoràmica aèria del poble, 2005
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El procés de restauració del vell motor de reg
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en crisi–, el 51% en la indústria i el 23% en el
sector serveis.394

En la primeria del segle XXI, doncs, Sant
Joan d’Ènova ha superat la llarga crisi dels
anys 1963-1991, i renaix com un poble on es
viu francament bé, gràcies a les bones comu-
nicacions per carretera i autovia amb les viles
i ciutats de la rodalia; la tranquil·litat i salubri-
tat que ofereix el medi rural, i els serveis so-
cials, sanitaris i educatius de què gaudeixen els
seus habitants. S’ha recuperat ja una part del
patrimoni històric –el vell motor de reg–, però
queden pendents alguns altres aspectes, com
ara la restauració de l’església parroquial, que
és –juntament amb la torre gòtica– un dels
emblemes de la població.

No obstant això, Sant Joanet es preocupa
ara de recuperar els símbols de la seua identi-
tat, com es demostra pel recent homenatge al
pintor Estruch (16 de novembre del 2007), que
és el fill més insigne del municipi, i per la pu-
blicació d’un llibre que arreplegarà tota la his-
tòria del poble: des de l’any de la ‘catapum’
–que no se sap exactament quin va ser– fins
als nostres dies. Bé, primerament caldrà por-
tar-lo a la impremta, per a poder-lo llegir. No?
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394 ESCRIVÁ, Pablo, Invéntate tu propia escuela, dins Aula. Suplement escolar, 44, dins el diari Levante, València, 17.11.1999, p. 3.
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4.1. LA TORRE DEL CASTELL,
L’ESGLÉSIA i MÉS COSES

L’element patrimonial més representatiu i
emblemàtic del poble, més encara que l’esglé-
sia i el campanar, és la Torre gòtica –o, més
aïnes, tardoromànica– del Castell feudal
d’en Pere Sanç, manada a alçar per aquest po-
derós cavaller de la Xàtiva medieval, l’any
1306, quan era senyor del ‘lloc de Sant Joan’ i
les seues cases i terres. Es tracta d’un prisma
de carreus de pedra blanca, ben llavorats i ca-
rejats, de planta rectangular (5,93 x 5,02 m) i
d’una alçada original de 15,40 m, reduïda a

ara a 12 m per causa dels desperfectes històrics. Treballaren en ella set
pedrapiquers, cosa que es pot deduir de la lectura de les distintes ‘mar-
ques de piquer’ impreses en els carreus.395

La funció de la torre era triple: 1) reforçar un cantó del Castell o
Casa de la Senyoria, un edifici de planta rectangular, amb pati central,
on es custodiava la part senyorial de les diferents collites (cereals, gar-
rofes, palla, andanes per a la seda...) i on es reunia antigament l’ajun-
tament, fins que els marquesos de Bèlgida el veneren a Severí Estruch
Martínez, l’any 1879; 2) protegir el portal que tancava el ‘lloc’ medieval
de Sant Joan, que només comprenia el Carrer Estret o de l’Església, i
el Carrer Ample o plaça del Progrés, amb 28 cases l’any 1373; 3) ser
un símbol eminent i lluïdor –caríssim, per la profusió de pedra utilit-
zada– del poder econòmic i social de la noble casa dels Sanç, benefi-
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395 Base de dades per municipis de Caja España, 2008, en internet.

La torre gòtica del Castell de Sant
Joanet, en una fotografia del 1935



ciaris de la fase de creixement econòmic que
es visqué en els anys 1280-1330.

Originalment, la torre estaria coronada
per merlets i per una terrassa, i disposaria de
quatre pisos o nivells interiors, coberts per pa-
viment pla suportat per cabirons –biguetes–
que descansaven sobre mènsules. Tanmateix,
un terratrèmol danyaria l’edifici l’any 1711, en
plena Guerra de Successió.396 Caigueren els
carreus de la coronació i de l’últim nivell, i es
badà la banda de dalt. La restauració es prac-
ticà, sense massa complicació, amb rajoles i
amb una coberta de teulada a dues aigües.
L’accés a la torre, per motius de seguretat, es
realitzava des de dins del Castell. El nivell in-
ferior no presenta obertures a l’exterior. El pri-
mer pis s’il·lumina amb un finestró quadrat, i
el segon nivell, amb una finestra estreta i trilo-
bulada a l’exterior (amb els lòbuls pràctica-
ment desgastats del tot), per influència del
gòtic primitiu del segle XIII, i de mig punt per
la banda de dins. Se la descarrega del pes de
la pedra de damunt mitjançant un arquet de
descàrrega de mig punt, de pedra. El tercer ni-
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396 Vegeu MORENO BURRIEL, Eliseo, Evolución de la plantas de la iglesia de Santa Catalina de Alzira, y estudio comparativo de las marcas de los canteros de esta iglesia con las de San Félix de Xàtiva
y Sant Roc de Ternils, dins Al-Gezira, 6, Alzira, 1990, ps. 365-405 (p. 393).

Aspecte actual de l’edifici, obra del 1306



vell, sacrificat el 1711 per a disposar la teulada, conserva encara una
finestra com l’anterior, però més deteriorada i tapiada. Finalment, hi
ha un rellotge de sol deteriorat, a mitjan alçada, que deu ser un afegit
del segle XVIII.

Una lectura metrològica de la torre ens proporciona més dades su-
plementàries sobre l’obra original del segle XIV: Sabem, per exemple,
que s’usaren en la seua construcció uns 60 metres cúbics de calcària
compacta, argamassa d’arena i calç per a lligar-los, i 20 bigues o cabi-
rons de fusta per a suportar el trespols dels quatre nivells o altures ori-
ginals.

Les dimensions de la planta, expressades en patrons de l’any 1306,
són de 22 x 26 pams forals valencians, mesura de Xàtiva, que equivalen
a 5,5 x 6,5 vares o alnes forals. De tal manera que el perímetre de la
torre fa exactament 24 vares: 5,5 + 6,5 + 5,5 + 6,5. La superfície útil
de l’interior de cada planta era d’uns 300 pams quadrats valencians
(mesura que era habitual encara el nostre segle XIX per a escripturar
les cases). Aquests 300 pams, doncs, multiplicats per 4 pisos, fan una
superfície trepitjable total de 1.200 pams quadrats. Cada planta era co-
berta amb un teginat pla suportat per 5 bigues o cabirons de 4 vares de
longitud cadascun, suportats per 10 mènsules de perfil semicircular, dis-
posades en les parets més llargues del rectangle. De manera que la su-
perfície de cada planta de 300 pams es repartia entre 4 emmotlades de
75 pams quadrats. Aquesta cobertura i els paviments originals, s’han
perdut, i han sigut reemplaçades –en el segle XVIII– per falses voltes
rebaixades de rajola.

Els més de 1.500 carreus de pedra usats per a bastir la torre mos-
tren una certa regularitat, que els situa en els 18 dits d’alçada (34,2 cm)
x 32 dits de llargada (60,8 cm) x 40 dits de fondària (76 cm, que és el
gruix del mur). La torre original comprenia un basament de 3 pams
(68,4 cm) constituït per aparell d’obra de vila (pedres lligades per arga-
massa), però reforçat per cantonades sobreïxents de 3 lloses superpo-
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Cara davantera

Cara posterior, vista des del campanar



sades d’un pam d’alçada i 3,5 pams (79,8 cm) de costat. Des d’aquest
basament cap amunt, pugen 35 fileres o rengs de carreus, que ens dei-
xen l’alçada actual de la torre en 12 metres. Si perllonguem l’alçada de
la torre cap amunt, per a completar el pis superior –el danyat pel ter-
ratrèmol–, incloent ací un remat a la terrassa superior per als merlets
defensius, deduirem fàcilment que la Torre del Castell de l’any 1306
amidava 14,60 m, és a dir 16 vares. Amb la qual cosa, la proporció arit-
mètica buscada pel mestre d’obres era de 24 alnes de perímetre mural

per 16 d’alçada de l’edifici; ja que 16 x 24 =
384, un número cabalístic molt estimat pels ar-
quitectes, piquers i maçons de l’Europa gòtica
o medieval. El 384 és el producte de multipli-
car 3 (la Trinitat) x 7 (el número perfecte) ve-
gades 2 (la base de tota construcció
equilibrada).
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Antiga finestra trilobulada,
protegida per un arc de
descàrrega de mig punt

La mateixa finestra,
per dins



L’any 1966 l’ajuntament féu alguns adobs
en la torre, pel perill de caure que presentaven
alguns elements;397 encara que la propietat dels
diferents nivells és particular, ja que es troben
annexos a les cases en què quedà fragmentat
cap al 1900 l’antic Castell. El mateix any,
Enric Soler i Estruch, que preparava el seu lli-
bre sobre el pintor Estruch, comentà el següent
sobre la torre:

La gent, quan parla d’aquesta casa, diu que és obra de moros. Què li anem a
fer! Fins i tot, ens asseguren que hi havia una inscripció ‘prou’ mora al peu d’una de
les finestres de la casa. Nosaltres, tot i haver-nos desullat tractant de vore-la... no
tinguérem gens de sort.398

El que no tenia sort era el poble de Sant Joanet, ja que tots els eru-
dits i homes sabuts que han visitat el poble en els últims 700 anys, o bé
han sigut curts de vista o bé no sabien diferenciar entre una inscripció
llatina; una dels moros, en àrab, i una altra gòtica del segle XIV. La ins-
cripció ataüllada per la gent, en efecte, es localitza al costat de la finestra
quadrada del primer nivell. És un baix relleu inscrit en la mateixa pedra
d’un dels carreus, i dissenyat en lletra romànica majúscula, pròpia de
l’època en què fou realitzada. En ella se’ns informa del grau de satis-
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397 MONTAGUD, Bernardo, La ruta cultural de la Ribera, dins Levante, València, 16.10.1998.
398 AMSJ, Caixa 53, doc. 4, f. 17v.

Finestra
quadrada, al costat de

la qual hi ha la
inscripció

commemorativa de la
construcció de la torre



facció que tenia el promotor de l’obra, Pere Sanç II, senyor de Sant
Joan, Benimeixix, Senyera i alguns altres pobres, i la datació de la torre:

EN·P·SANS·ME
FESYT·ANNO·DO
MINI·Mº·CCCº·VIº

El text barreja el valencià en el nom del personatge, amb el tracta-
ment respectuós d’en i el nom de pila, P., que en escrits de l’època és
sempre abreviatura de ‘Pere’, un nom força corrent aleshores. La resta
del text està escrit en un llatí maldestre i macarrònic: on diu “me fesyt”
anno Domini millesimo, trecentesimo sexto, vol dir “me fecit”, en llatí ben escrit
i canònic. Comptat i debatut, la inscripció significa: “En Pere Sanç em

féu l’any del Senyor 1306”.
La Torre de Sant Joanet, d’excepcional

valor històric i artístic, pertany a un conjunt
d’obres que s’estaven realitzant a la regió de
Xàtiva i Alzira a l’endemà de la conquesta feu-
dal: l’església de Sant Feliu de Xàtiva, l’església
de Santa Caterina Màrtir d’Alzira, la desapa-
reguda Torre Formosa de la Pobla Llarga
(1317), l’esglesieta de la pobla de Ternils (vora
Cogullada, terme de Carcaixent), etc. La
pedra, calcària blanca en el cas de Castelló,
Sant Joanet i Ternils, procediria de les pedreres
de Sanç i l’Ènova, que eren les més pròximes.
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EN·P·SANS·ME / 
FESYT·ANNO·DO-/
-MINI·Mº·CCCº·VIº, 
és a dir,
“En P(ere) Sanç em va fer,
l’any del Senyor 1306”



Tanmateix, les marques de pedrapiquer d’a-
quests edificis no pareixen relacionar-se entre
ells: serien cosa de mestre d’obra i pedrapi-
quers diferents.399 L’església de Sant Roc, pot-
ser siga anterior a la torre de Sant Joan, ja que
en el 1279 ja existia una parròquia de Ter-
nils.400 En el mateix llistat del segle XIII figura
la parròquia de la vila de Castelló de Xàtiva,
que conserva una bellíssima torre del campa-
nar, de pedra blanca, obra segurament del
segle XIV.
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399 SOLER i ESTRUCH, Eduard, Notícia de Pepe Estruch, un pintor de la Ribera, Mecanoscrit inèdit de la Biblioteca Valenciana, Mss. 640, 95 pàgines, Carcaixent, 1966, ps. 16-17.
400 Vid. MORENO, E., Evolución de la plantas..., ps. 365-405.

Aspectes de l’interior de la torre, amb les mènsules que
suportaven antics teginats allindats, de bigues i cabirons

Marca de pedrapiquer, en un dels carreus de la torre



209
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

L’altre edifici important del patrimoni local és l’església parro-
quial de Sant Joan Baptista, que era un antic oratori del Castell, situat
a l’exterior de l’edifici noble, sobre el solar de l’antiga mesquita dels
moros. L’oratori morisc, transformat en església el 1534, annexa a la
parròquia de Manuel, seria enderrocat i reconstruït en el segle XVII.
L’edifici d’aquella època consta d’una nau on oïen missa els vassalls,
als peus de la qual s’obria una llotja o balconada, per a facilitar que els
senyors del lloc –els marquesos de Bèlgida– assistiren als oficis sense
haver d’eixir de palau, a manera d’un oratori àulic. Segurament, pre-
sidia l’altar major en el segle XVII la Mare de Déu de la Soledat. La
llotja marquesal seria tapiada en la dècada del 1920. La nau és de
planta rectangular, coberta per una volta de mig canó. S’articula per
tres arcs faixons, que descansen sobre pilastres llises, de capitell dòric i
auster, i uns ‘llunets’ triangulars figurats, entre arc i arc. La paret del
presbiteri és plana i llisa.

Segell parroquial del 1940 Segell parroquial recent

Croquis de l’església pel 1900,
segons mossén Sucías, quan
encara conservava la llotja
marquesal als peus de la nau



En l’any 1747, arran de la segregació par-
roquial de Sant Joanet respecte de la parròquia
de Manuel, l’església comptava amb tot el ne-
cessari pel que fa a ornaments religiosos, una
sagristia, una pica baptismal i una trona. Grà-
cies al llibre de claveria, sabem que l’oratori
marquesal fou restaurat, reformat i decorat ex-
pressament aquell any, per a transformar-lo en
una església parroquial com Déu mana. S’obra-
ren tres altars d’algepseria: l’altar major, presidit
per sant Joanet i la Soledat; l’altar de sant Roc,
i el dels Santets de la Pedra. S’encomanà un sa-

grari daurat per dins, que costà 41 lliures 12 sous, a l’obrador de Francesc
Vergara, que és un dels escultors més reeixits de la València de l’època.
El daurador Jaume Ximeno s’encarregà de daurar-lo. Malauradament,
aquesta obra d’art desaparegué en la revolució social del 1936. L’argenter
de València Tomàs Planes obrà per a l’església un globus o copó d’argent
daurat, que costà 32 lliures, i un viril o custòdia de metall daurat, que
costà 60 lliures. S’adquirí també la imatge del Crist de l’Agonia, de se-
gona mà, ja que havia sigut propietat d’una tal María Cochillos, de Va-
lència. Costà 16 lliures. Completaven el ‘dot’ del nou vicari perpetu un
llibre missal, uns canelobres de bronze, unes ares per als altars i una pica
baptismal llavorada pel pedrapiquer Pere Cuenca.401

En l’inventari efectuat pel visitador pastoral del 1758 figuren les se-
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401 RIUS SERRA, José, Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280). I, Cataluña, Mallorca y Valencia, CSIC, Barcelona, 1946, p. 257.

Aspecte de la nau central, mirant cal als peus



güents imatges de culte: el Santíssim Crist de l’Agonia, de maçoneria,
que presidia l’altar; la Pietat, de maçoneria, dins un armariet jaspiat, que
s’usava per a decorar el monument de la Setmana Santa; la Mare de Déu
de la Soledat, de maçoneria, dins un armari de fusta, i un Sant Joanet
processional dels moros –rústec i antic– que ni tan sols es nomena. Les
imatges del Crist i la Soledat responen al gust –molt barroc– dels mar-
quesos de Bèlgida per celebrar la Passió de Crist. El crucifix el portarien
a braç; la Verge disposava d’una civera processional pintada de negre,
amb quatre llanternes de huit llums cadascuna, per a portar-la a muscle.

Els ornaments sagrats eren una custòdia de bronze daurat, un glo-
bus o copó d’argent, un lignum Crucis o esquerda de la ‘Vera Creu’ en

reliquiari d’argent, i un encenser d’argent. Hi
havia també un guió entapissat, amb cordons,
borles i cintes de color ‘llet’; un pali de huit va-
rals, de domàs carmesí; una llitera, fabricada de
escultor, per al monument del Sant Sepulcre,
que es muntava el Dijous Sant; uns coixins i
adobs per al mateix llit; un tabernacle per a
exposar la custòdia en el monument; un llibre
missal i un manual; casulles i uns altres indu-
ments; un vel de tafetà morat per a cobrir el
lignum; unes tovalloles ‘de celebrar matrimo-
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El mur del presbiteri
La capella de la Mare

de Déu dels Dolors



nis’; tres crismeres i una petxina baptismal
d’argent; un encenser, una naveta i sis canelo-
bres de bronze; tres llenços vells, de la Mare
de Déu del Carme, de santa Llúcia i de sant
Francesc Xavier, respectivament; tres cadires
de repòs per al presbiteri; una custòdia del
Corpus amb arc de flors; huit bancs de fusta

per als fidels; un crist de cartró penjat a la sagristia; un crucifix de fusta
a la trona; una creu processional de fusta; un llenç de la Mare de Déu
del Roser, per als rosaris de carrer de la confraria; un calze de metall
innoble; dues campanes al campanar i una tercera menuda, per als al-
bats; una caixonera de fusta per a la roba del capellà; dues arques per
a la cera i per a les palmes de Diumenge de Rams, i sis tapets per als
altars.402
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402 APSJ, Llibre de la Claveria, 1683, fs. 46 i 48.

La capella de la Puríssima

La família de Jesús, a Natzaret (sobre
l’antiga llotja del palau dels Bellvís,
tapiada)

Pintures de la capella de la Mare de
Déu dels Dolors: L’oració de l’hort
de Gestsemaní



L’any 1768, el rector Joaquim Borrell comprà una nova imatge de
Sant Joanet Baptista, desapareguda el 1936, que seria més acord amb
els gusts de l’època.403 D’altra banda, l’inventari del 1781 enregistra
dues casulles i dues capes noves, un calze nou de bronze daurat; un co-
ponet per als Combregars de Sant Vicent, que encara es conserva, i
una redistribució dels sants: a l’altar major es troben el nou Sant Joanet
i, al costat, en son nínxol, la Soledat; els altres tres altars els ocupen,

respectivament el Crist de l’Agonia, amb el sa-
grari baix, una Mare de Déu del Roser de ma-
çoneria i un sant Antoni Abat sense ara.404

En el següent inventari, del 1793, aparei-
xen com a novetats dos confessionaris, un rogle
de campanetes, dos fanals de llanda i tres ci-
veres processionals, i les noves talles religioses
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404 APSJ, Llibre de la Claveria, 1683, s. f.
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de sant Roc i els Santets de la Pedra, Abdó i
Senent;405 sense cap altra novetat fins al 1808-
1818, que foren uns anys de guerra, fam i
mort.406 Superada la crisi, el rector mossén An-
toni Pardo promogué la construcció de la torre
del campanar (1825-1826). La idea fou accep-
tada per l’ajuntament i el veïnat en una junta
parroquial del 13 de febrer del 1825, tal com
figura escrit en el ‘Llibre de Claveria’:

En el año 1825, en 13 de febrero, juntos y con-
gregados los vecinos de este pueblo en la casa capitular,
el infrafirmado rector de la misma hizo presente al
ayuntamiento de la misma, que lo hera Antonio García
y Doménec, alcalde, y demás individuos que le compo-
nían, la necesidad que había de construir una torre o
campanario en esta yglesia. Y adiriendo todos a la obra,
juntamente con el vecindario, que se obligó a acarrear
la piedra, cal y arena que se necesitase.

Previo el permiso de su Il·lustrísima, don Simeón
López emprendió el trabajo, en 14 de marzo del referido
año, siendo los sugetos que trageron la piedra, Ramón
Ibañes y Manuel García, naturales y vecinos de la villa
de Anna, los que empezaron a trabajar en la Pedrera
de Sans, en 14 del referido marzo, satisfaciéndoles por
su jornal 8 reales de vellón diarios por cada uno; gas-
tando todo a mis expensas, asta que se recogiesen las li-
mosnas que fuesen del agrado de los fieles.

Lo que firmo en 24 de marzo de 1825. [Signat:]
Don Antonio Pardo, presbítero.407
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406 APSJ, Visita pastoral del 1793.
407 APSJ, Visites pastorals dels anys 1808-1818.
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Treballaren durant mesos els dos peons, cobrant entre els dos 16
rals diaris, amb la maça i les barrines que els proporcionà el ferrer de
Manuel, Francesc Talens, i els papers de pólvora, per a les voladures
de la pedrera, que comprava el rector a 4 rals el paper. El 16 d’abril
del 1825 ja s’havia extret tota la pedra necessària: el rector els pagà un
dinarot als obrers i encomanà 56 cafissos de calç, per a començar a
alçar la torre. Durant els mesos de maig i juny, amb les pasteres plenes
d’arena, calç i aigua portada en cànters, començaren les obres dels fo-
naments. La primera pedra es col·locà i es beneí el 30 de juny. El di-
rector de l’obra seria el mestre Josep Cots d’Alzira, que dirigí un equip
de tres peons i dos oficials. S’usaren alguns cabassos d’espart, càrregues
d’algeps, uns quants milers de rajoles, cafissos de calç, etc., i s’acabà
l’obra el 1826.

El finançament del campanar fou a base d’almoines dels fidels
(arròs, seda, etc.), ingressos del delme eclesiàstic, les aportacions anuals
de 300 rals per cadascun dels tres regadors de l’horta (normalment,
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aportaven tots els anys 150 rals per al culte) i
sengles subvencions de 1.000 rals, afegides al
pot pel marqués de Bèlgida i l’arquebisbe de
València. En total el cost de l’obra fou de 8.226
rals 32 maravedís, i els ingressos, de 6.965 rals
3 maravedís (1827). El dèficit s’acabaria de
pagar sense problemes poc després.

Després d’uns anys de descans, els parro-
quians decidiren celebrar la fi de les senyories
feudals, l’abolició dels censos i particions de
fruits, i l’arribada del nou règim liberal, eixam-
plant l’església. Encarregaren a tal efecte un
plànol a un arquitecte (1833), amb una capella
perpendicular a la nau existent, però d’igual
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El Ecce Homo de la sagristia, obra del pintor Estruch
(rèplica d’una obra renaixentista, de Joan de Joanes)



amplària que aquesta. Es tractava de duplicar la cabuda del temple,
encara que quedara aquest en forma de ‘L’. Tanmateix, el projecte es
frustrà l’any 1834, per causa de la incidència terrorífica de l’epidèmia
de còlera.408 A la fi, es quedaria la cosa en la capella de la Dolorosa, tal
com la veiem ara, la meitat d’estreta del que s’havia previst; amb una
volta de mig canó i un ordenament estilístic auster i contingut, que imita
les línies arquitectòniques de la nau central.

Unes dècades després, pel 1893-1894, el rector mossén Francesc
Navarro eixamplaria l’església, amb l’annexió d’una nova capella per-
pendicular de la Comunió, coberta amb volta de mig canó, que seria
presidida pel Crist de l’Agonia; encara que hui la presidisca la Purís-
sima.409 Es tracta d’una nau de volta de mig punt, decorada amb pilas-
tres i frisos classicistes, llunetes i alguns falsos finestrons neogòtics, de
difícil integració. És una capella elegant i vistosa, però desdiu una mi-
queta de l’austeritat de línies de la resta de l’edifici. Per a coronar el
projecte, s’encarregà la fosa d’una campana de la Mare de Déu dels
Dolors, de 199 kg i 70 cm de diàmetre de boca, en la inscripció de la
qual llegim: “A expensas de D.ª Leonor Navarro Peres (sic), María de los Dolores
/ y su hermano Francisco, presbítero. Año 1895”.

Encara pel 1900 conservava l’església la llotja marquesal: aún tiene
frente al altar mayor la tribuna desde donde se oía misa, escriu el pare Sucías,
que visità Sant Joan per aquella època.410 Però cap al 1910 se la refor-
maria per dins i es tapiaria la llotja, per a cobrir-la d’una pintura mural,
d’autor desconegut, com les que decoren els llunets de la capella dels
Dolors. Es tracta d’escenes de la vida de Sant Joan i del Nostre Senyor,
executades amb uns colors que recorden els del Renaixement embrio-
nari del pintor italià Giotto. El projecte culminà el 1911 amb la fosa de
dues noves campanes, que també es conserven al campanar. La Grossa
(78 cm de diàmetre de boca; 275 kg. de pes) diu: “Me hizo Vicente Roses
e Hijos, de Adzaneta / Padrino: D. Pascual Flores / 1911”. En la campana
menuda o de la Purificació, llegim: “Purificación Eduarda / 1911”, i és
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409 Us remetem a la part històrica del llibre.
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obra de la mateixa foneria dels Roses.411

L’any 1929 decorava l’altar major un re-
taule neoclàssic, obra del segle XIX, i a banda
de les imatges antigues –més amunt comenta-
des– hi havia una Aurora Divina, una Purís-
sima, un sant Josep, un sant Francesc d’Assís,
un Crist Jacent, un Cor de Jesús i una Mare de
Déu d’Agost. També hi havia sengles quadres
del Sant Soterrar, sant Víctor i molts altres san-
tets, i una relíquia de sant Joan Baptista, que
havia sigut portada de Roma en el segle XIX,
i que encara es conserva dins el seu reliquiari.

Ara bé, les peces de major vàlua artística eren la Soledat o Dolorosa
Barroca dels Bellvís, marquesos de Bèlgida (segle XVII),412 i la repro-
ducció de l’Ecce Homo de Joan de Joanes exposat al Museu del Prado:
una obra del pintor Estruch, regalada a la parròquia el 1876, i que es
conserva en l’actualitat a la sagristia del temple.413

Proclamada la II República el 1931, l’alcalde blasquista Romuald
Garcia Aznar (1931-1936) es plantejà la necessitat de disposar d’un re-
llotge públic instal·lat a la torre del campanar, i inicià les gestions opor-
tunes. En una acta del 23 de desembre del 1932, llegim:

Habiéndose tratado de la necesidad de instalar un reloj público en la torre de
esta villa, y de la conveniencia de adquirir uno usado que existe en Villanueva de
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Castellón, se acuerda autorizar a los señores Ordiñaga y Ribes para que éstos prac-
tiquen las gestiones necesarias en su estudio y propongan a este ayuntamiento para el
correspondiente acuerdo.414

Al cap d’unes setmanes, les coses anaven així (11 de gener del
1933):

Por los señores Ordiñaga y Ribes, que componen la comisión para tratar sobre
la adquisición del reloj público, se propone la conveniencia de consultar con la opinión
pública de esta población sobre la adquisición del reloj, puesto que es ya usado, y se
acuerda citar para una reunión al vecindario y al propietario del reloj. Y por el re-
sultado de esta reunión, acordar.

Celebrada la reunió i consultat un perit,
es prengué la resolució següent, en sessió ordi-
nària del consistori de l’1 de febrer:

Se dio cuenta del informe emitido por un técnico
de relojería, que ha examinado el reloj propiedad de don
Cándido Mora, que ya usado y completamente recons-
truído se pretende colocar en la torre de la iglesia de esta
población, y visto que el informe de referencia es favo-
rable a la adquisición de dicho reloj, se aprobaron las
condiciones que han de servir de base para la contrata-
ción del mismo, y se delega en los concejales, señores
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Els sants de la Pedra, Abdó i Senént

La Mare de Déu del Roser La Miraculosa El patriarca sant Josep



Ordiñaga y Ribes, a quienes se conceden las más amplias facultades necesarias para
contratar con dicho señor Mora, con respecto al precio del reloj y con sujeción a las
mencionadas condiciones.

I el rellotge es col·locà amb seu lloc, amb una esfera encarada a la
plaça del Progrés, el mateix any 1933, pels rellotgers Ballester i Mora,
tal com figura en un grafit escrit a l’interior del campanar.

L’estiu del 1936, amb l’esclat de la revolució social, alguns joves ex-
altats assaltaren l’església i cremaren els sants. Acabada la guerra, tor-
naren a comprar-se noves imatges, i el 1942 ja hi havia un sant Joanet,
un sant Josep i una Mare de Déu del Roser a l’altar major; un Crist de
l’Agonia i una Mare de Déu del Roser, en les respectives capelles.
L’Ecce Homo d’Estruch s’havia salvat i el 1944 es beneiria una nova
imatge de la Mare de Déu d’Agost, sufragada per les dones.415 En l’ac-
tualitat, a banda d’aquestes obres d’art, conserva la parròquia la cus-
tòdia, el calze, el copó, l’encenser i la Vera Creu del 1747, quan s’erigí
la vicaria perpètua; uns altres objectes litúrgics dels segles XVIII-XIX;
casulles i capes del segles XIX, i un arxiu parroquial molt complet.
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A banda de l’església i la torre, té Sant Joa-
net restaurat el casal del motor vell, obra
d’arquitectura industrial del 1928, al camí de
Senyera, i el motor de reg que contenia, que
s’ha reubicat fa poc a l’eixida del poble cara a
Castelló, després d’una acurada restauració.
Es tracta d’una màquina de cicle dièsel, de la
marca Otto Deutz Legítimo, que durant molts
anys bombejà aigua del subsòl per a regar ar-
rossars. No molt lluny de l’actual emplaçament
del motor vell, es localitza el porxe que prote-
geix les restes del desaparegut llavador, unes
lloses que foren col·locades sobre l’ara des-
viada séquia del Poble el 1932, per l’obrer
Joan-Baptista Bella. Prop de la casa on es tro-
bava es localitza el cementeri del poble, obra
del mestre d’obres de Carcaixent Josep Martí-
nez Piera (1868-1869), que ha patit amplia-
cions i reformes el 1933-1936 i el 1946. El
1953 s’hi plantaren els xiprers i el 1960 s’hi
traslladaren els ossos trets del fossar de darrere
l’església, un vell recinte funerari que datava
del 1621.
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Una altra part molt important del llegat dels santjoaners d’abans,
és el patrimoni anomenat immaterial: el llenguatge, els costums, les fes-
tes, la gastronomia, etc. Les festes del 1746 eren les de Sant Joan Bap-
tista (24 de juny), que era cosa de tota la parròquia, i les de Sant Roc
(16 d’agost), que costejaven cada any dos majorals.416 Pel 1823 ja se ce-
lebrava també la de la Mare de Déu d’agost (15 d’agost), la festa de les
dones casades.417 La Setmana Santa era molt celebrada en temps dels
marquesos de Bèlgida, ja que l’antic oratori senyorial que fou l’església
(segles XVII-XIX), estava presidit per la Mare de Déu de la Soledat
(reconvertida, després de la Guerra Civil, en Dolorosa); el Corpus
Christi, des del segle XVII també, amb altarets de carrer, de flor natu-
ral, i els Combregars de Sant Vicent Ferrer, des del segle XVIII.

Ja en el segle XX, les festes patronals continuaven sent les de Sant
Joan Baptista, pel juny; les dones celebraven la Mare de Déu d’agost
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(que ara és festa de les fadrines) i les xiques d’abans feien festa per la
Puríssima, el 8 de desembre. En els anys quaranta, a San Joanet (24 de
juny) s’afegiren en les patronals sant Isidre Llaurador –un sant castellà,
molt promocionat pel franquisme– i el Crist de l’Agonia, que era molt
venerat en els segles XVII i XVIII, però que havia perdut protagonisme
en el segle XIX. Ja en els anys seixanta els Santets de la Pedra reem-
plaçarien sant Isidre.

Ara, que les festes de Sant Joanet no eren conegudes tant per les
misses i les processons, com per la fireta o porrat que tenia lloc aquells
dies al poble, a la qual concorria gent de tots els pobles de la contor-
nada: de Castelló, Senyera, Manuel, l’Ènova i la Pobla, fonamental-
ment. En les paradetes del porrat es venien els típiques pilotes de goma
i badana, i uns pitos que agradaven molt els xiquets. La vespra del sant,
el 23 de juny, els carrers s’omplien de gom a gom: ‘una gleva de gent!’

I tot era una rebolica de pitos i pilotes, de xics
acaçant les xiques a pilotades al cul i fent sonar
els pitos. ‘Ja estan ací els xiquets de Sant Joa-
net’, solia dir-se’n, ja que es considerava aquest
sant com un protector dels infants. En total
200 o 300 xiquet i xiquetes de tots els pobles
ocupaven San Joan aquella sonada vespra. En
la processó de l’endemà, els sants de l’església
es decoraven amb bacores penjat, i a Sant
Joan, els firers li llançaven peladilles. Per tal d’a-
menitzar la festa, solia venir la banda de mú-
sica de Castelló de la Ribera o de Manuel, que
feia un concert vespertí a la plaça.

Les festes d’agost consistien en missa, pro-

223
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

El cementeri Croquis del cementeri El dia del trasllat dels ossos del fossar
vell, 6 de juliol del 1960



cessó, quatre músics de Manuel o Rafelguaraf  tocant, i tanda de dis-
fresses i destrellats, per a passar-s’ho bé. A banda d’aquestes celebra-
cions locals, els santjoaners anaven també a les festes de pobles veïns,
com ara el porrat de la Candelària de Manuel (2 de febrer) o el porat
de Santa Llúcia de Castelló (13 de desembre). El nom de ‘porrat’, se-
gons l’escriptor valencià Marc-Antoni d’Orellana (segle XVII), ve de
l’expressió llatina pro-reatus, i vol dir “jubileu” o “indulgència”.418 Les
falles de Sant Josep, que se celebren ara també, són cosa de fa pocs
anys: començaren amb la plantada d’una falla escolar, al pati del centre
educatiu.

Respecte de les festes religioses de Sant Joan, es conserven en l’arxiu
parroquial uns goigs antics en castellà, que es cantaven en els segles
XIX i XX al patró del poble, i que diuen:

224
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

418 AMSJ, Actes de ple del 1823.

Goigs dedicats
al Crist,
redactats l’any
1813 pel
secretari
municipal
Escandell
(Arxiu
Municipal de
Sant Joan
d’Ènova)

L’antic motor de reg

Quadrant solar de la plaça del Progrés



225
Aproximació a la història de Sant Joan d’Ènova 

GOZOS A SAN JUAN BAUTISTA
Sois divino precursor,
de Dios tan favorecido,
que sólo Juan habéis sido
de los santos, el mayor.
Fuiste del Cielo anunciado,
siendo de Dios escogido,
y antes de haber nacido,
de Dios fuisteis visitado
y de gran gracia dotado,
y escogido precursor.
Que sólo Juan habéis sido
de los santos, el mayor.
Cuando nacéis descansáis
en los brazos de María,
de David, Aarón y Elías
nombre e hidalguía heredáis;
grande alegría causáis
naciendo con tanto honor.
Que sólo Juan habéis sido
de los santos, el mayor.
En el desierto os criáis,
de ángeles acompañado,
hasta que siéndoos mandado
a predicar empezáis
al Divino Redentor.
Que sólo Juan habéis sido
de los santos, el mayor.
Si os buscan por el desierto
y os preguntan si soy Dios,
respondéis que soy la voz
del que clama en el desierto;
que sólo habéis descubierto

ser su humilde embajador.
Que sólo Juan habéis sido
de los santos, el mayor.
Como Profeta anunciáis
al Mesías verdadero, 
y señalando al Cordero
fiel testimonio nos dais.
A San Andrés le mostráis
que os deje y siga al Señor.
Que sólo Juan habéis sido
de los santos, el mayor.
Insistiendo en tiranía
Herodes aprisionado
os tiene, y encarcelado.
Por complacer a Herodías,
vencido de sus porfías,
os dará muerte con rigor.
Que sólo Juan habéis sido
de los santos, el mayor.
En fe de real profeta,
a una niña sin recato
le fue entregada en un plato
vuestra sagrada cabeza:
de un baile de ligereza,
se ocasionó tanto horror.
Que sólo Juan habéis sido
de los santos, el mayor.

‘Valencianets i valencianetes’

Xiquets disfressats
per a una funció

parroquial



La gastronomia de Sant Joanet també
presenta les seues peculiaritats, com ara l’es-
pecialitat d’arròs amb fesols i naps, que re-
corda els segles passats, quan tot el terme era
una bassa d’arròs. O l’arròs caldós amb herbes
(fenoll, llicsons, roselles i conillets), que sol por-
tar també quatre caragolets i algunes granotes,
o algun trosset de carn, per a aportar proteïnes
a l’olla. Molt saborós és també l’arròs amb
panses, que conté cigrons, alls secs i panses de
moscatell.

A mitjan segle passat, especialment en gu-
erra i postguerra, es menjaven també els gats i
les rates. El tio Palleter i el tio Salvauret l’Agua-

sil es passaven tota la nit a la serena, caçant animalets com aquells, que
tenen una carn molt bona, i a l’endemà els preparaven un bon ‘guisao’
a la tenda, per a menjar-se’l en bona companyia. La carn de les rates
de séquia era, antigament, per a la gent de la Ribera una delícia; millor
que la del conill. I es venia als mercats.

Les mones de pasqua eren molt importants per a les dones, que
competien en vespres de Pasqua, pastant, repastant i covant la pasta,
per tal que pujaren les mones, i foren boniques i lluïdores. Els dolços
tradicionals són l’arnadí, de carabassa o de moniato, però no mesclant
carabassa i moniato, com fan algunes ara; afegint-hi ametles, pinyons,
castanyes seques, nous, panses, sucre, canella i llima ratllada. Sempre
s’han fet, així mateix, pastes per a els festes i els casaments, i per a ce-
lebrar el Nadal i els Reis, pastissets de moniato, coquetes de sagí i rotllets
d’aiguardent.
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4.2. EL PINTOR JOSEP ESTRUCH (1835-1907) El pintor Antoni-Josep Estruch Martínez
és el fill més insigne del poble de Sant Joanet,
el més conegut.419 Nasqué a les 9 del matí del
dia 9 de febrer del 1835, a la casa del Castell
que recau a la Plaça Major, núm. 2. La casa la
tenia llogada la família Estruch-Martínez al
procurador del marqués de Bèlgida, fins a
l’any 1879, en què un fill del matrimoni, Severí
Estruch, l’adquirí per 10.000 rals. A l’interior
de l’edifici noble de Sant Joan es conserven,
com en algunes altres cases del poble, carica-
tures realitzades pel pintor en les parets, i un
llenç de la reina Elisabet II. Moltes més obres
seues conté encara la Casa-Museu del Pintor,
a la placeta de Sant Gil, de Manuel: l’antiga
casa senyorial dels Tallada, barons de Manuel
(obra del segle XVIII), que també pertanyia
en propietat al seu germà Severí.

Batejà el xiquet, el 10 de febrer, el rector
de Senyera, sent apadrinat per uns parents de
Simat i la Llosa de Ranes. El pare de la cria-
tura, Francesc Martínez, era fill d’un mestre
d’escola de Xàtiva. S’havia casat a Castelló de
la Ribera, amb Josepa Martínez, de la Llosa
de Ranes, abans de comprar terres i assentar-
se de llaurador a Sant Joan d’Ènova. El pintor
era el tercer dels deu fills del matrimoni: 7
mascles i 3 femelles. Seria ‘Pepe’ un infant de
caràcter reservat, però superdotat per al dibuix
i les arts plàstiques en general. Ja de menut,
agafava el carbó vegetal que usaven els homes,
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419 Vid. SOLER i ESTRUCH, Eduard, Notícia de Pepe Estruch, un pintor de la Ribera, Mecanoscrit inèdit de la Biblioteca Valenciana, Mss. 640, 95 pàgines, Carcaixent, 1966, ps. 57-58.

El pintor Josep Estruch, fill insigne de Sant Joan



a la cambra, per a marcar el pes de l’arròs, i
en decorava les parets.

Sa mare n’estava farta: “Tot m’ho omplia
de ninots!” En acabant, havia d’emblanqui-
nar-ho ell mateix. Però les autoritats i el veïnat
animaren son pare perquè l’enviara a estudiar,
a fi que no fóra un simple ‘emblanquinador’.
Així les coses, sent un adolescent de 14 anys,
son pare li buscà faena de macip a València,
en una botiga de teixits del carrer de les Man-
tes, prop del Mercat Central. El fet de viure a
València li permetria estudiar Belles Arts a l’A-
cadèmia de Sant Carles, i desenvolupar així la
traça de pintor, que ja des de ben menut se li
veia.

Acabà el jove la carrera als 19 anys i visità

Sant Joanet abans de viatjar a Itàlia, on descobriria les obres mestres
del Renaixement i s’acabaria de formar com un gran dibuixant. En
tornar al Carrer Llarg de València, on fixà la seua residència, donaria
classes de pintura entre els anys 1865 i 1905; alhora que feia desplaça-
ments a Madrid i uns altres llocs, per a pintar retrats i murals per en-
càrrec, decorar cafés i cases riques, etc. Quan li faltaven els diners,
sempre comptava amb el suport econòmic i moral dels seus germans;
en particular, el del seu Severí, el de la Casa Gran de Manuel.

La seua obra tenia dos vessants: d’una banda pintava retrats de
burgesos i copiava per encàrrec obres del Renaixement, amb una pre-
cisió minuciosa; com per exemple l’Ecce Homo de la parròquia de Sant
Joan, obra del 1879. D’altra banda, es dedicava a pintar grafits, sent el
precursor dels moderns grafiters urbans, i dibuixar escenes grotesques,
amb personatges que parlen, a manera de còmic. Per la qual raó, se’l
pot considerar com el precursor dels dibuixants valencians de còmics.
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420 Vegeu SOLER i ESTRUCH, Eduard, Notícia de Pepe Estruch, un pintor de la Ribera, Mecanoscrit inèdit de la Biblioteca Valenciana, Mss. 640, 95 pàgines, Carcaixent, 1966; NAVARRO LÓPEZ, Ana
María, El pintor y dibujante valenciano José Estruch Martínez (1835-1907), Tesi doctoral inèdita, Universitat de València, 1978; GASCÓ, Emili, Homenatge al pintor Estruch, dins Manuel en festes
patronals, 1984, s. p.; El PINTOR Estruch, dins La Bellota. Revista d’informació i entreteniment, 16, Manuel, 2003, ps. 21-23; 21, 2005, ps. 8-9; 25, ps. 20-23.

L’estudi de l’artista a València

La Casa-Museu del pintor, a Manuel (antiga casa senyorial
dels barons de Manuel)



Molt influenciat pel Goya més ideològic i expressionista, Estruch
excel·lí –en efecte– per les seues caricatures grotesques i les seues esce-
nes costumistes. Algunes d’elles representen personatges del Sant Joanet
de l’època, com per exemple els retrats que pintà de les dues criades de
sa casa: Rosa (1863) i una altra més anciana de la quan no en sabem el
nom (1859). Això no obstant, els entesos opinen que les seues principals
obres són ‘La Sagrada Família’ de la Seu de València i una ‘Verge amb
Jesuset’.

L’any de la I Fira de Juliol de València (1871) tindria molts clients,
i a partir de l’any 1875, el de la Restauració borbònica, proliferaren les
comandes de retrats. El pintor Estruch es traslladà a la capital d’Espa-
nya per a provar fortuna. Estant allí, l’any 1879 es produí un fet anec-
dòtic, que portaria el pintor Estruch a ocupar les primeres planes de la
premsa escrita de Madrid i València. Heus ací com explica la cosa ‘La
Correspondència de España’, diari madrileny, en la seua edició de l’11 d’a-
gost d’aquell any:

En un lugar de los jardines del Buen Retiro, de cuyo
nombre no queremos acordarnos, ha aparecido una obra
maestra de dibujo que, desde hace muchas noches, viene
siendo objeto de la curiosidad de todas las personas que
asisten a aquel delicioso sitio. En una de las tapias del
lugar aludido hay pintadas al carbón 17 cabezas ad-
mirables, en cuyas facciones se ven retratadas todas las
pasiones y todos los vicios; presentando el cuadro todo el
corte y tono de los ‘Caprichos’ de Goya, sin desmerecer
de éstos en vigor y arranque. ¿Quién ha pintado aquel
cuadro? Nadie lo sabe. Se sospecha, sí, que la origina-
lidad es de un joven que tiene ya gran reputación.
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Exposició
commemorativa 
del centenari del
seu naixement,
celebrada
recentment a la
Pobla Llarga

Els tios
‘Cansalaes’ de

Sant Joanet, en
un dibuix del

pintor Estruch



Aviat es descobriria la identitat de l’autor
del graffiti, que obtindria així una gran publi-
citat inesperada per al seu nom i la seua obra.
Així consta de la lectura d’un altre article del
30 d’abril del 1880, en aquest cas del periòdic
‘Las Provincias’ de València:

Recordarán nuestros lectores la sorpresa que causó
a los buenos madrileños el hallazgo, en sitio muy reti-
rado de uno de sus jardines, de unas caprichosas cari-
caturas trazadas con carbón sobre una pared; pero que
revelaban la diestra mano de un artista. Y tampoco
deben haber olvidado que fuimos nosotros los primeros
en hacer público que el autor de aquel capricho era nues-
tro paisano el pintor señor Estruch. Este mismo artista
ha trazado, con la facilidad y corrección que le distin-
guen, y que tanto llamó la atención de los madrileños,
unos grupos de variados tipos en las paredes de la va-
quería que se está terminando en los jardines del Buen
Retiro, junto a un óvalo del camino del Grao. Y para
que no desaparezcan pronto las citadas caricaturas, se
ha procurado fijarlas sobre la pared por medio de un lí-
quido apropiado al objeto, sacándose después algunas
fotografías de ellas.

Tornat a València el 1879, donava lliçons
de pintura a Joaquim Sorolla Bastida, que
comptava aleshores amb 15 o 16 anys, i que
no s’oblidaria de citar-lo com un dels seus re-
cordats mestres: Sorolla té dos quadres dedi-
cats a ell, com mi querido maestro. El quefer
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Llaurador ribereny, del mateix autor

Escena familiar

Retrat de dona



artístic d’Estruch continuava sent entrebancat per les penúries econò-
miques del seu temps, i per la seua personalitat introvertida i retreta.
El duc de Tamames de l’havia endut al seu palau d’estiueig de Biàrritz
per a fer retrats, actuant de mecenes, però ell es cansà d’aquella mono-
tonia, ja que el seu esperit era més bastant bohemi i rebel. L’any 1884
tornaria a viatjar a Roma, per a realitzar còpies d’obres del Renaixe-
ment italià, encarregades per particulars.

Als 51 anys, el 1886, després de passar un temps entre València i
cal seu germà Carles Estruch, a Sant Joan, se li antullà viatjar a París,
on conegué Toulouse-Lautrec i Van Gogh, i assistí als espectacles del
Moulin Rouge. Després se’n tornà a València. El 1888 ens el trobem as-

sistint al casament del pintor Sorolla amb Clo-
tilde Garcia. En la dècada dels noranta, des-
prés de passar algunes dificultats a València,
tornarà a Manuel, a cal seu germà Carles, per
a fer testament (1898), pintar a la paret un Da-
vallament de la Creu, i deixar-li els béns, ja
que no s’havia casat ni tenia descendència.

Els anys de vellesa del pintor, en una ciutat
com era la València provinciana del 1900,
foren encara més penosos, per la seua salut de-
teriorada i por causa de éste mi carácter, que contraje
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Graffiti del pintor Estruch, als lavabos del Retiro de Madrid, que causà sensació l’any 1879 i
fou reproduït en els principals rotatius de l’època

Dibuixos realitzats als murs de l’escala de la Casa-Museu de
Manuel
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Carta remesa per Estruch a sa mare, des de València

Santa Cecília, patrona dels músics (Casa-Museu del Pintor
Estruch, Manuel)
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Graffiti grotescs d’infantesa i joventut, conservats a l’interior del ‘Castell’ de Sant Joanet, on nasqué i es crià el pintor
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El rostre de l’Ecce Homo de l’església de Sant Joanet

Dibuix d’un Crist crucificat



desde mi nacimiento, segons explicava per carta al germà. Pels anys 1903-
1905 tornava a escriure als parents, demanant-li diners, ja que se sos-
tenia amb ajudes econòmiques dels seus deixebles i travessava per un
mal moment. Per fi, en maig del 1907, quan comptava amb 72 anys,
tancà l’estudi de València i es traslladà a ca la seua germana Amèlia, al
Carrer Nou de la Pobla Llarga. Hi arribà cansat i afectat per una pul-
monia, que acabaria costant-li la vida. El 3 de juny morí, a les 16 hores,
i el portaren a soterrar al cementeri de la Pobla.

A Sant Joanet se li han fet diferents homenatges: l’any 1924, quan
se li dedicà un carrer; el 1946, quan es col·locà una làpida funerària al
seu nínxol de la Pobla, i el 2007, en què es commemorà el centenari de
la seua mort amb la col·locació d’una placa a la Torre de Sant Joanet.
En els àmbits acadèmics, la figura d’Estruch ha sigut rescatada de l’oblit
i posada en el lloc que li pertoca, com un dels pintors més importants
del segle XIX valencià. Així se’l reconegué l’any 1994 en l’exposició
celebrada a l’Institut d’Art Modern de València (IVAM), titulada ‘100
Anys de Pintura Valenciana’. El primer quadre era un llenç ‘goiesc’
d’Estruch titulat ‘Por qué lloran?’

A Quart de Poblet s’han recuperat els seus murals de Villa Carmen,
obra del 1898, per a decorar l’Auditori Municipal del Molí de la Vila.
A Xàtiva, Manuel i la Pobla s’han organitzat exposicions i múltiples ac-
tivitats culturals, per a reivindicar la figura de l’artista. La petja d’Es-
truch es troba, no sols als museus, les catedrals i les ciutats, sinó també
pertot arreu dels nostres pobles: a les cases de Sant Joanet i Manuel; en
les cúpules bessones de Sant Pere de la Pobla Llarga i Sant Pere de Car-
taina (a la Vall d’Albaida); en la Mare de Déu dels Dolors de l’església
de Llanera de Ranes; en l’Ecce Homo del Museu de l’Almodí de Xà-
tiva, i un llarg etcètera d’obra dispersa.
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DOCUMENT 1
Any 1393. Joan I atorga llicència

a la senyora per a construir un forn
Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria Reial, Registre 1.905,
foli 38. València, 1393, abril 1. Transcripció: Agustí Ventura.

El rei Joan I, en consideració als molts serveis prestats per Jofre de Borja, difunt, marit que fou de Toda Peris,
senyora del lloc de Sant Joan, en terme de la ciutat de Xàtiva, concedeix a la seua vídua que puga construir dins
aquest lloc un forn de coure pa i uns altres queviures, en franc alou i amb tots els seus drets i emoluments, i que
puga vendre’l o llogar-lo a qualsevol persona, sense cap contradicció ni impediment.

Nos, Iohannes, etc.
Dum providere attendimus, quanta multa et accepta servitia que per fidelem nostrum Iaufridum de Ripoll, quondam, domicellum,

virum vestri Thode Petri, cuius est lous Sancti Iohannis, situs intus terminum civitatis Xative, fuerunt nobis liberaliter prestita, et que
per vos et vestros prestabunt decetero, dignum reputamus et rationi conforme et gratiam vobis faciamus infrascriptam.

Quamobrem tenore presenti concedimus et licenciam plenariam elargimus vobis, dicte Thode Petri, et vestris perpetuo, quod intus
dictum locum Sancti Iohannis, in illa videlicet parte eiusdem, in qua vobis aut eis videbitur, possitis et vobis liceat construere seu construi,
hedificari facere ac tenere, unum furnum ad panes et alia quevis cibaria personarum, quem fuisse, dequoquendum.

Quemquidem furnum, vobis et vestris perpetuo cum illum construxeritis seu construi feceritis, habeatis, teneatis et possideatis per
liberum, proprium et franchum alodium, ac iura seu emolumenta pervenientia, quomodolibet ex eodem vestri et vestrorum utilitatibus
applicetis.

Et nihilominus, possitis eundem furnum, cum omnibus iuribus et emolumentis suis, vendere, stabilire et alienare, ac inde omnimodas
vestras perpetuo facere voluntates, sine contradiccione et impedimento nostri et nostrorum, seu alterius cuiuscumque persone.

Mandantes per presentem cartam nostram, gubernatori nostro generali eiusque vices gerenti in Regno Valencie, necnon baiulo generali
dicti regni, ac baiulo civitatis Xative, ceterisque universis et singulis officialibus nostris eorumque locatenentibus, presentibus et futuris,
ac aliis etiam personis ad quos hoc spectet, sub obtentu nostre gracie et mercedis.

Quod concessionem et licenciam nostram huiusmodi firmam habeant, teneant et perpetuo observent, tenerique observari faciant in-
concusse. Et vos et vestros quiete ac libere uti sinant de eadem, et non contraveniant seu aliquem contravenire permittant aliqua ratione.

In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostre maiestatis sigillo impendenti munitam.
Datis Valencie, prima die aprilis anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCº IIIº, regnique nostri VII. Andreas Salvator.



DOCUMENT 2
Any 1747. Decret de segregació

de la feligresia respecte de Manuel
Arxiu Parroquia de Sant Joan d’Ènova.

Documents importants, Decret de segregació parroquial

Quan s’erigiren per part de l’arquebisbat de València les rectories per a la conversió i adoctrinament dels
moriscos (1534-1535), la feligresia de Sant Joanet quedà adscrita a la parròquia de Santa Anna de Manuel, jun-
tament amb Faldeta i Torreta (actual municipi de Manuel). Després de dos segles de dependència, i gràcies a la
deixa testamentària d’un santjoaner, Josep Carpí, la nostra parròquia pogué gaudir d’un capellà resident o ‘vicari
perpetu’ que administrara ací tots els sagraments. 

Die XVI iunii, anno a Nativitate Domini M.DC.XLVII
Nos, don Ioannes de Masina Rosillo, presbítero, dotor en Sagrados Cánones, abogado de los Reales Consejos y por el Il·lustríssimo

y Reverendíssimo Señor don Andrés Mayoral, por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, arzobispo de Valencia, del Consejo
de Su Magestad, etc., en lo espritiual y temporal, en la presente ciudad y arzobispado de Valencia, governador y official y vicario ge-
neral.

Por quanto por parte del alcalde, justicia y regimiento del lugar de Sant Juan, anexo al de Manuel, han expuesto a Su Il·lustríssima
el señor arzobispo de esta ciudad y arzobispado, que dicho lugar de San Juan distava de Manuel media legua, y que en el invierno y
tiempo de lluvias estava el camino intratable y no se podía transitar de uno a otro, motivo por el que muchas veces no se celebrava el
santo sacrificio de la missa en días de precepto, quedándose sus vecinos y feligreses in oírla; como también en ocasión de algunos acci-
dentes repentinos se havían quedado algunos sin recibir los santos sacramentos, por no poder acudir el cura de Manuel con la presteza
que pedían dichos accidentes y urgencias, por la distancia referida que havía de dicho lugar de Manuel; suplicándole se sirviese des-
membrar la iglesia de dicho lugar de San Juan de la parroquial de Manuel y eregirla en vicaría perpetua colativa, proveyéndola de
vicario perpetua concursum examinandorum, en la forma prevenida por el Sagrado Concilio de Trento, pues se le podía assignar al dicho
vicario perpetuo congrua suficiente para mantenerse con la decencia correspondiente a su estado. Porque lo amortizado que havía en
dicha iglesia de San Juan importaría en cada un año veinte y cinco libras; la celebración de los bienes y efectos del mesmo lugar de San
Juan, diez y seis libras; quarenta libras, la administración de Joseph Carpí, destinadas para este efecto, y setenta libras que se obligaría
dar al dicho vicario perpetuo, annual y perpetualmente, el il·lustre marqués de Bélgida, dueño del referido lugar de San Juan; cuyas
partidas toman suman de ciento y cinqüenta y una libras, que por el tiempo importarían mucho más, quedándole también al dicho vi-
cario perpetuo la intención de la missa libre, que todo junto importaría al año ducientas libras con poca diferencia, quedándole al cura
de Manuel más de quatrocientas y cinqüenta libras ánnuas para su congrua.

Y haviéndole constado de su Il·lustríssima la distancia que hay de dicho lugar de Manuel al de San Juan, y que en el invierno no
se puede transitar de uno a otro, como también ser verdadera dicha súplica, havía condescendido en hacer dicha dismembración, us-
sando de la facultad que tiene atribuýda por el concilio tridentino, cometiéndola a nos. Y que para que se pueda efectuar, los alcalde y
regidores del mencionado lugar de San Juan, en voz y representación de éste, con escritura ante Joaquín Insa, escrivano, a los catorze
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días de los corrientes, havían ofrecido a fabricar a sus expensas cassa abadía para la havitación del dicho vicario perpetuo.
Por tanto, usando de la facultad, verbo delegada por su Il·lustríssima, segregamos, separamos y desmembramos la dicha iglesia del

lugar de San Juan, de la referida parroquia de Manuel, y la eregimos en vicaría perpetua colativa; la qual se deve proveher por concursum
examinandorum según lo prevenido por dicho concilio tridentino, a excepción de esta primera provissión, que Su Il·lustríssima se ha reser-
vado el proveherla y nombrar vicario perpetuo sin guardar la forma del concurso; abdicando y separando de la dicha iglesia de Manuel
la cura de almas de los vecinos de dicho lugar de San Juan, con su cimenterio, fuente baptismal, campanas, cimbalillo y demás insignias
parroquiales; con los cálizes y ornamentos para el culto divino, necesarios; de tal manera que el vicario perpetuo y sus successores, sin
perdonar trabajo ni tener peligro alguno, sí con zelo de la fe, devan cuydar y cuyden del regimiento de dichos feligreses; cometiéndoles,
desde aora para entonzes,  la cura y régimen de las almas de los vecinos de dicho lugar de San Juan; con la obligación de haver de dar
cuenta a Dios del rebaño del Señor a ellos cometido.

Y respecto de que quien sirve al altar deve vivir de la altar,  aplicamos a dicho primer vicario que se nombrare para la dicha iglesia
de San Juan, y a sus successores, para su congrua, todo lo amortizado y votivo de dicha iglesia, que está impuesto y cargado en el término
de dicho lugar de San Juan; las quarenta libras de la administración de Joseph Carpí, destinadas por éste para dicho efecto en su último
testamento, authorizado por Thomás Pavía, escrivano, a los quinze días del mes de junio del año passado mil setecientos y treinta y ocho,
y las setenta libras que el sobredicho marqués de Bélgida, dueño del referido lugar de San Juan, por medio de su especial procurador, ha
prometido dar annualmente y perpetuamente al dicho vicario perpetuo y sus successores, con escritura ante el notario infrascripto, en el
día trece de los corrientes; con la cassa abadía que dicho lugar de San Juan ha ofrecido fabricar para la habitación de dicho vicario per-
petuo. A más de todo lo sobredicho, dotamos dicha vicaría de todas las ofertas y emolumentos, percaces y demás drechos, a excepción
de la primicia de su territorio, que ésta ha de quedar y queda para el cura de Manuel; concediendo al dicho vicario perpetuo y sus suc-
cessores, el goze de todos los favores, honores, excepciones, preheminencias, título e insignias que los demás vicarios perpetuos de este
arzobispado gozan y han acostumbrado gozar.

Y hallándose presente a todo lo sobredicho el dotor Miguel Oliver, presbítero, retor electo de la referida iglesia parroquial del referido
lugar de Manuel, accepta esta dismembración en todo y por todo, según y como arriba se ha referido. De quibus, etc. Actum in Palatio Ar-
chiepiscopali Valentino, etc.

Testes sunt: Josephus Gargallo, notarius, et Josephus Olmedo, studens, Valentiae habitatores.
Jhs. Ignatius Avinent, notarius apostholicus et valentinus recepi. Et, in fidem, hic meum quo utor pono sig[+]num.
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DOCUMENT 3
Any 1813. Capítols en valencià

per a l’arrendament del forn i la tenda
Arxiu Municipal de Sant Joan d’Ènova.
Actes de ple del constistori del 1813, s. f.

Amb la supressió dels monopolis feudals per part de les Corts de Cadis i la promulgació de la Constitució del
1812, l’ajuntament liberal de Sant Joanet es feia càrrec d’arrendar el forn i la tenda, raó per la qual s’estipularen
uns ‘capítols d’arrendament’ o contracte, que té la particularitat d’estar redactat en valencià, circumstància in-
audita en la documentació legal i oficial de l’època.

Capítols sobre el forn y tendes.
Per deliberació celebrada en este poble de Sen Chuan, en la Sala de l’Achuntamén de dit poble, als quince dies del mes de setembre

de l’añ mil uid-cens tretse, que chuns y congregads en dita sala, en forma de cabildo, els señors Chusep Chil, alcalde; Salvador Mateu,
rechidor primer; Chuan Picó, rechidor segon, y Antoni Garcia, síndic procurador cheneral, tots componens el Achuntamén Constitucional
del mencionad poble; els quals, a una veu, an did: Que hatenén el capítol 321 en la octava formació de la Constitució, y concideran el
gravad que en tots estos añs ha atrasat este did poble, ha determinad did hachuntamén el formar uns capítols, tan de forn com de tendes,
tots per a bé del comú. Y són els que ha continuació seguiran:

Capítols sobre el forn.
Article 1r. La persona que hacha de estar en lo forn del did poble no podrà cobrar la pucha del coure el pa, més que de la manera

que ha continuació li esplicarà: 1a. De cada quince bollos no podrà cobrar més que un bollo, de les parroquianes, el forner. 2a. Del pa
mitadent, tan de blat y dacsa com de ordi y blat, y pasta en holi, el forner no podrà cobrar més que de cada espècie un pha, y es un de
cada vint-un pha. 3a. Del pha de blad, el forner que estarà en lo forn no podrà cobrar del blat més que de 25 phans un pha. 4a. Si el
forner, per culpa de ell, es perd ha les parroquianes alguna pasterada o algun pa delha clace que siga, queda obligad ha pagar-lo, bahix
la pena de dotse sous. Y si la pèrdua fora de michan cantidad, queda també el forner obligad a pagar tots los dañs y perchuïns que en
este cas se observen. 5a. També queda obligad el forner ha cuidar de que el flequer o flequers dexen el forn buit per a les parroquianes
des de el dia 22 de abril hasta el dia 22 de octubre, ha les uit hores, y desde el did octubre hasta el did abril ha les nou hores; el que en la
matexa pena de doce sous caurà el flequer com el forner, si en este cas com en pena. 6a. També queda obligad el forner ha fer fornà en
los dies de festevitat, com són Sen Chuan, el Corpus, sent Roch, y si es fan algunes festes del grad, y en faltar en esta regla caurà en la
pena que sa did en el article anterior. 7a. Ygualment, queda obligad el forner ha dexar el forn corrén, segons costum, y la sendra corres-
ponén, per a què did forn no es quede desventad. Y que tres jorns anys de anar-se’n, si no ve el cas de anar-se’n, hacha de avisar ha la
chustícia, perquè el comú no es pot quedar desemparat. 8a. També està obligat el forner ha observar y cumplir en estos capítols, tod s’a
manad, y en lo contrari, per cada un de ells caurà en la pena que dal està dita.

Capítols de les tendes.
Primerament, estan obligats los tenders y se els posa de obligació, que hachen de tindre vi, holi, carbó, safrà, sabó, pha, dos saladures

y arroz.
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No podran cobrar els tenders el mesuar el vi més que hun sou per cànter; que la bóta o cherra que venguen el vi no puguen tindre
de dalt del techo de terra ha la bóta o cherra, més que pam y mich; que no puguen habocar el vi sense que el rechidor l’acha vist o done
lo for. Y si falta el vi, dins dos hores ha de tindre did vi baix la pena de dotce sous.

3r. També estan els tenders ha tindre carbó, que no es falte, y obligats, y se’ls ha señalad un real per harroba, de vendre. Y en cas que
es falte en lo terme, en dos hores lo an de buscar. Y si no, queden obligats ha pagar la pena que està anomenada per cada hora que falte.

4º. Estan obligads els tenders, holi que no es falte, y tindran de vendre quince sous per càrrega; el qual, si es falta dins el terme de dos
hores, que dal està did, per cada hora caurà en la igual pena. Y si cobren més de lo que tenen haseñalad, cauran en esta matexa pena de
dotce sous.

5º. Estan els tenders obligats ha tindre y a vendre pa tod lo tems de l’añ, ya desén, de blat, el que per tal motiu estan obligats ha pastar
des de el dia 22 de mach hasta el 22 de chuñ, y del 22 de setembre hasta el 22 octubre, si el tems o permitís. Y en tal que pasten, tindran
deu reals per cafís de ganància. Y si es falta, tenen de terme dos hores. Y al contrari, per cada hora paguen de pena dotce sous.

6º. La obligació de els tenders és de tindre y vendre arroz. Y tenen de terme dos hores per a buscar-lo en cas que es falte. Y si no,
cauran en la matexa pena que dal està dita. Y tindran que vendre quince sous de ganància per càrrega. Y no podran cobrar ha més, en la
pena referida.

7º. També estan obligats els tenders ha tindre dos saladures y vendre-les. Si és toñina y habadejo, tindran dos diners per lliura, de
vendre, y en lo que toca a les sardines, tindran un diner per dotcena. Y no podran vendre, que el rechidor o hacha vist de chustícia, no
done el hafor o les vecha. Y faltan ha esta obligació lo terme de dos hores, hauran buscar lo que es falte, baix pena de 12 sous.

8º. Hels tendés també estan obligats tindre chocolate, y té de vendre 1 diner per honza. Y si li falta, pagarà 12 sous de pena.
9º. La obligació de les tenderes és que hachen vendre sabó, y té de vendre 2 dinés per lliura, baix la pena de 12 sous.
10º. Estan obligats hels tenders ha tindre y vendre fesols, faves, ame(t)ló. Tenen 1 diner per onza, de vendre de cada espèsie. Y en

faltar hun de elles, caurà en pena de 12 sous, y dins dos ores lo han de buscar.
11 y últimamén. Estan obligats ha tindre y a vendre fil de palomar y cordell de ha set.

Tots estos capítols tan los tenders com forners estaran obligats a observar, complir-los en tot lo temps de l’añ y añs que seguiran.
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DOCUMENT 4
Any 1820. L’economia local,

segons un informe estadístic del secretari
Arxiu Històric Municipal de Xàtiva, Lligall 394, Estadístiques

de la governació (1758-1878). Sant Joan d’Ènova, 1820, febrer 21.

La governació borbònica de Xàtiva demanava als diferents pobles del seu àmbit, que respongueren enquestes
sobre la realitat agrària, l’activitat artesanal, les produccions, la demografia, etc. Eren les primeres passes d’una
política i una administració modernes, filles de la Il·lustració, que necessitaven informació directa i estadística. El
secretari de Sant Joanet col·laborava en la tasca, encara que no totes les dades responguen exactament a la realitat;
però almenys s’hi aproximen.

Provincia de Valencia, Gobernación de San Felipe, Año 1820.
Pueblo de San Juan de Énova.
Relación general en que, con claridad y distinción, se manifiesta la discripción (sic) geográfica de este pueblo, con arreglo a la

orden del señor intendente de este Exército y Reyno, en ocho de octubre del pasado año mil ochocientos diez y nueve, en esta forma:
Este pueblo se halla de distancia a la cabeza de partido dos leguas.
Se compone de treinta y cinco vesinos. La extensión del término se compone de mil ochosientas ochenta y siete fanegadas, en tie-

rras todas cultibadas: 1.887 fanegadas.
Sesientas (sic) sesenta y cuatro fanegadas de tierra con cultivo de arroz, en mediana cosecha, seicientos sesenta y cuatro cahíz de

arroz: 664 cs. arroz.
Su producto en metálico, según el actual precio, cincuenta y nueve mil nueve cientos sesenta reales maravedíes vellón: 59.960 rs. vn.
Sesenta fanegadas tierra huerta en cultivo de trigo, a mediana cosecha, ciento cahíses trigo: 100 cs. trigo.
Su producto en metálico, según el actual precio, quince mil reales maravedíes vellón: 15.000 rs. vn.
Cultivo de maýz, en mediana cosecha, sesenta cahízes de maýz: 60 cs. maíz.
Su producto en metálico, según el actual precio, cuatro mil ochocientos reales maravedíes vellón: 4.800 rs.
Éste [el sector ramader] no influye cosa alguna: no hay pastos, desas (sic), prados ni dinguna clases de cabezas de ganados.
El río que fertiliza el riego de este término se nombra el de Albayda.
Hay un palacio del propio señor marqués de Bélgida, dueño territorial de este pueblo, una iglecia, y no más edificios notables.
Sólo hay un molino, con una piedra harinera y otra arrozera, y no otra fábrica.
Son los naturales de este pueblo ynclinados a la agricultura, y no a otras artes.
No hay fuente salada ni de regadío en este término.
Se consumen actualmente en este pueblo quatro arrobas de tabajo [= tabaco] al año. Su renta en maravedís es susceptible dos mil

ciento sesenta reales maravedíes vellón: 2.160 rs. vn.
Se reparten a este vesindario veinte y quatro fanegas de sal para su acopio, y no en gan(a)os, ni panaderías, y ni salan de carnes

(sic).
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Este término todo es de regadío, y no hay minirales de dinguna claze.
La agricultura de este término se halla en nesesidad, por ser el vesindario corto, y por la baja de precios de los granos.
Los caminos que cruzan este término es uno: es el camino real de Valencia, y el otro, que va de este pueblo a la Villanueva de

Castellón, se nesesita pronta composición de puentes, hancharlo para que puedan transitar los carruages. Sin embargo que la frontera
de este término se halla quasi cómodo para poder transitar carruages, falta la frontera de la Puebla Larga y la Villanueva de Castellón,
y sería muy benéfico a la agricultura el transitar los carruages por dicho camino, y ofresería una absoluta seguridad a los pasajeros, y se
podría componerse a los fondos de los arbitrios municipales.

No hay escuela ni enseñanza de niños de ambos sexos.
No hay máquinas, ni nuevos ynventos de fábricas.

Resumen:
Fanegadas de tierra 1.880 fane.
Cahícez de arroz 664 cs. arroz
Cahícez de trigo 100 cs. trigo
Cahícez de maíz 60 cs. maíz
Total de cahízes 824 cs.
Su producto en metálico 79.760 rs. vn.
Producto susiptible del trabajo en renta 2.160 rs. vn.
Total en metálico 81.920 rs. vn.

Para que conste, libro la presente relación, con referencia a la citada orden del señor intendente, a que me remito; que certifico y
firmo. San Juan de Énova, veinte y uno de febrero e mil ochocientos veinte.

[Signat:] Francisco Escandell, secretario
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DOCUMENT 5
Any 1823. Notícia sobre el perill

dels ‘facciosos’ i la possessió d’armes
Arxiu Municipal de Sant Joan d’Ènova.
Actes de ple del constistori del 1823, s. f.

La pugna entre constitucionalistes i absolutistes en l’Espanya de Ferran VII arribà al seu moment àlgid l’any
1823. El país, governat des de feia tres anys com una monarquia parlamentària, gràcies a l’accés al poder dels li-
berals, fou envaït pels 100.000 Fills de Sant Lluís: un exèrcit enviat per les monarquies centreeuropees per a res-
taurar la monarquia absoluta. Els ‘facciosos’ eren els partidaris de la ‘facció’ absolutista, que conspiraven per al
retorn de la Santa Alianza entre el Trono y el Altar. 

Francisco Escandell, secretario del Ayuntamiento Constitucional de este lugar de San Juan de Énova.
Certifico que Vicente Navalón, vecino de la capital [provincial] de Játiva, de oficio alpargatero, hallado en este pueblo y ospedado

en mi casa a fin de vender alpargatas de cáñamo, como cuasi todas las semanas viene a venderlas a este referido lugar; y teniendo pre-
venido a sus hijastro Lorenzo Estrugo le remitiese las alpargatas que le tenia encargadas; en quince del corriente, por la tarde, se pre-
sentó a este pueblo con las alpargatas, y en su compañía, Constantino Aparici, hijo de Juaquín Aparici, de exercicio mesonero, de la
capital de Játiva. Presentados que fueron con dos tercerolas, fueron preguntados por mí, que aquellas dos armas que traían, para qué
fin las llevaban en su poder. Y respondió el mozo Aparici Constantino que a la entrada de los facciosos en la capital se alogaron una
porción de ellos, de caballería, en la casa mesón de su padre, y al tiempo de la retirada se dejaron las dos citadas tercerolas. Y te-
miendo daños conciderables si los facciosos bolvían otra vez, determinó hacompañarse en Lorenzo Estrugo, que le llevaba las alparga-
tas a su padastro Navalón, a este pueblo, para venderlas. Y a fin, si encontraba los facciosos para entregárselas, temiendo el daño que
le podía ocacionar. Y conciderando yo en la época en que nos allamos, y a fin de quitar la fuerza a los facciosos, les mandé dejasen las
dos tercerolas en poder a esta justicia, como en efecto se hallan existentes.

Para que conste, libro la presente, que firmo, en San Juan de Énova, a los 19 días del mes de mayo 1823.
[Signat:] Francisco Escandell.

[Al marge:] Se recibió en 24 de mayo 1823, y se remiten las dos tercerolas indicados.
Alcalde 1º. constitucional de esta capital.
Espero se sirvirá usted remitirme a mi poder las dos terserolas que se dexaron en su poder al tiempo de la retirada que hicieron

los facciosos, los sujetos Lorenzo Estrugo y Constantino Aparisi. Pues así lo espero lo efectuará usted, y no dará lugar a nuevas recla-
maciones.

Dios guarde a usted muchos años.
Játiva, 23 mayo 1823.
El alcalde 1º. constitucional, [signat:] José Rafael de Santandreu.
Señor Alcalde Constitucional del Lugar de San Juan de Énova.
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DOCUMENT 6
Any 1823. Renovació solemne, als de

la Pobla Llarga, del dret de pas de la séquia
Arxiu Municipal de Sant Joan d’Ènova.
Actes de ple del constistori del 1823, s. f.

Els regants de la Pobla Llarga beneficiats de la séquia de Na Codona, derivada del Terç o séquia de la Vila de
Castelló), havien de fer-la arribar als seus bancals a través del terme de Sant Joanet. I això, des d’una època remota
–el segle XIV– motivà la reiteració cada any d’un cerimonial especial, per mitjà del qual els poblatans renovaven
el pacte amb als santjoaners per a poder passar l’aigua pel terme.

En el lugar de San Juan de Énova, a los nueve días del mes de julio de mil ochosientos veinte y tres.
Constituídos en este lugar y en casa del señor Vicente Carbonell, alcalde ordinario, y a mi presencia, de que certifico, los señores

Francisco Sancho, alcalde ordinario; Vicente Verger y Antonio Serra, regidores, parte del Ayuntamiento de la Universidad de la Pue-
bla Larga; manifestaron que, por las circunstancias del tiempo y variaciones del cistema, años hace que no se han presentado a forma-
lizar la escritura sobre el tráncito de aguas por este término en la Acequia de la Corona, como están obligados por los antiguos, ha
presentarse todos los años, día de San Juan de junio. De cuyo manifiesto, enterado su merced el señor alcalde, mandó se les diese nue-
vamente poseción de dicho tráncito de agua por este término, con los pactos y obligaciones en que los antiguos pucieron, no omitién-
dose ninguno a los que sean legítimos; deviéndose presentar en lo sucesivo y día de San Juan de junio, el alcalde ordinario y miembros
de su ayuntamiento de la universidad de la Puebla Larga, a este lugar, en la casa de ayuntamiento, en cuyo dacto y día se selebró la es-
critura de obligación por los citados señores del ayuntamiento de la universidad de Puebla Larga, por ante el señor alcalde ordinario
de este lugar y testigos, a mi presencia:

Llenando una tarrasa de [tatxat: vidrio con] agua, y tomándola en la mano el alcalde ordinario de la citada Puebla Larga, havién-
dosela puesto en la boca, bevió una poca agua, en señal de poseción del tráncito por este término, en la titulada Acequia de la Corona.
Y verificado esto, se la entregó al señor alcalde de este lugar, la cual la recibió en sus propias manos y, a presencia de dichos señores, y
testigos que presentes se hallavan, la derramó en tierra, en señal de tráncito y poseción de agua. Para lo cual se obligaron a que sus
ayuntamientos venideros se presenten todos los años, día de San Juan de junio, a formalizar dicho acto, con dichos pactos y condicio-
nes. Y cuando no cumplan, le obliguen al cumplimiento el ayuntamiento de este lugar. Y para cuya firmeza, ponen por testigos a
Ramón Rubio, vecino del lugar de Faldeta, y a Josef  Cruañes, vecino del lugar de Torreta. Y firmaron los señores que supieron, de
que certifico y firmo.

[Única signatura:] Por su mandado, Francisco Escandell, secretario.
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DOCUMENT 7
Any 1825. Gestions entre ajuntaments

per a localitzar i recuperar una ruca furtada
Arxiu Municipal de Sant Joan d’Ènova.
Actes de ple del constistori del 1823, s. f.

Eren pocs els casos de robatori d’una cavalleria en aquell temps. Però quan es donava el cas, d’immediat es
posava en marxa un operatiu policial, entre els ajuntaments i veïnats de la comarca, per a identificar l’animal, in-
terceptar i capturar el lladre, i fer justícia tornant la somera al seu amo.

Ha los señores justicias de las villas y lugares notados al margen, hago saber como en esta noche pasada han cometido un robo en
la casa de Juan Meseguer, situada en este pueblo, y han hurtado una pollina o burra de dos años y medio poco más o menos, la qual
tiene una muda, de buena estatura, pelo turdillo, con la bragadura blanca, y en los dos cascos de las manos los tiene escerdados, uno
más que el otro, y las dos migillas peladas del cabesón; cuya burra l’an hurtado, haviendo derrivado la pared del corral. Por cuyo mo-
tivo he dispuesto expedir oficios a dichas justicias, por de pronto, para que luego le reciban y queden con copia de las señas de la piesa
hurtada, y la manden pasar de justicia en justicia, hasta debolvérmelo para mi inteligencia. Y a caso de ser habida, me la remitan, con
los autores que cogieren y diligencias que formaren. Y de parte de Su Majestad (que Dios guarde), y de la mía, les exorto y les pido le
den el curso correspondiente, ganando instantes, que así conviene al real servicio.

Dios guarde a vuestras mercedes muchos años.
San Juan de Énova, 10 de febrero de 1825.
De orden del señor Antonio García, alcalde ordinario, que no sabe firmar.
[Signat:] Francisco Escandell, secretario.
Señores justicias de las villas y lugares notados al margen.

[Al marge:] Ruta 1ª: Puebla Larga, Villa Nueva de Castellón, Benegida, Alcántara, Cársel, Cotes, Sellent, La Losa, Torre de Llo-
ris, Lugar Nuevo de Fenollet, Genovés, Barcheta, Rafaelguaraf  (sic), Berfull, a San Juan de Énova.

Ruta 2ª: Seniera, Manuel, Faldeta, Torreta, Abat, Sans, Énova, Tosalnou, a San Juan de Énova. 
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DOCUMENT 8
Any 1927. Sequera, males collites

i projectes per a comprar un nou motor
Arxiu Municipal de Sant Joan d’Ènova,

Caixa 51, document 5, Actes de ple del consistori,
1-22 de febrer del 1927, folis 27r-28v.

Durant la secada de l’any 1927, en ple apogeu de l’arrossar, que ocupava pràcticament tot el terme, es neces-
sitava molta aigua per a atendre a l’embassament dels bancals correctament, i fou aleshores quan es posà de ma-
nifest la ineficiència del vell motor a vapor per a proporcionar el cabal necessari. Urgia adquirir una maquinària
moderna i més eficient, encara que fóra al preu d’hipotecar el poble...

En San Juan de Énova, a primero de febrero de mil novecientos veinte y siete. Reunidos los señores que al marjen (sic) se expresan,
bajo la presidencia del señor alcalde don Ricardo Lluch Estruch, previa convocatoria al efecto, a solicitud de la Junta de Gobierno de las
Aguas del término, abierta la sesión, la presidencia manifestó que el objeto de la reunión era tratar de la manera como para lo sucesivo
podríanse salvar cuantas dificultades ofrece el riego del término; por no tener suficiente agua para la cría de las cosechas. Y al efecto
concedió la palabra a don Enrique García Estruch para que explanase una proposición que ya de tiempo viene formulando ante todos
sus convecinos. En el uso de la palabra, el señor García dijo que no había más que una solución para acabar con todas las dificultades
conocidas hasta la fecha. Y ésta era el poder conseguir que haya, en vez de una maquinaria elevadora de aguas, que haya dos. Así, si una
se inutiliza, pueda funcionar la que esté en reserva, y que para ello no se debe pensar en el coste, pues por grande que éste sea, en pocos
años, como el del anterior, con lo que se pierde por una interrupción de la maquinaria hoy existente, se tiene pagado un nuevo motor.
Por lo que proponía a los reunidos que, a cuenta del Ayuntamiento se construya un nuevo edificio y en él se instale un nuevo motor, a
ser posible, para elevar nueve mil o más litros por minuto. Que para que el Ayuntamiento pueda hacer frente a la adquisición del referido
motor quedamos aquí todos comprometidos a que la corporación aumente, hasta la suma que sea necesaria, la subvención que anualmente
entrega para que atienda a todas sus atenciones de pago de los presupuestos ordinarios, como hasta la fecha y ya de muchos años viene
ejecutándose. Que el Ayuntamiento, con toda libertad, adquiera el motor que estime más conveniente, oído el parecer de los técnicos de
la casa ‘CITI’ de Valencia, y que para su pronto pago, como para el gasto que ocasione el nuevo edificio para su instalación y demás,
que procedan se gestione por la misma corporación un contrato de préstamo, amortizable en ‘x’ años, a razón de nuestras posibilidades,
que las estimo a razón de siete mil quinientas pesetas más en el año.

A continuación hicieron uso de la palabra varios señores de los presentes y, en resumen, por unanimidad se aprobó en todas sus
partes lo propuesto por el vecino don Bautista Franco Climent. Y al mismo tiempo se facultó al señor alcalde para que ordene formar el
presupuesto del importe del motor y demás elementos para la elevación de aguas, como también de la obra al ingeniero director de la
casa ‘CITI’, como más indicado; como también para que gestione con el Banco de Crédito Local de España el préstamo que represente
la cifra de gastos, y que el presupuesto ordinario del corriente y sucesivos años se nutra con un aumento en la consignación, que consta
por subvención de la Junta de Aguas, para el pago de intereses y amortización de préstamo. Y a los señores don Ramón García Estruch,
Salvador Brotons Martínez, Romualdo García Carbonell, Romualdo García Aznar, José Garrigues Francés, Ismael Garrigues Albelda,
y a don Evaristo Ribes Nicolau, para la compra del nuevo motor y autorización del contrato de adquisición.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el señor presidente levantó la sesión, firmando cuantos presentes sabem de que yo, el se-
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cretario, certifico.
[Signat:] Ricardo Lluch, Juan Francés, Francisco Garrigues, Enrique García, Bautista Lluch, Adolfo Estruch, Salvador Brotons

Martínez, Ramón García, Ismael Garrigues, Rogelio Lluch, José Garrigues, José Ribes, Francisco Mongort, Adolfo Estruch, José Juan
Tur.

Sesión extraordinaria de 22 de febrero.
En San Juan de Énova, a veinte y dos de febrero de mil novecientos veintisiete. Reunidos los señores del Ayuntamiento pleno, bajo

la presidencia del señor alcalde, don Ricardo Lluch Estruch, quien dada la hora designada para la convocatoria declaró la sesión, leyéndose
el acta anterior; la que, por unanimidad, fue aprobada. Por la presidencia se manifestó a todos los reunidos que ya hace una infinidad de
años que venimos perdiendo las cosechas de este término debido a la escasez y poca dotación de agua que tenemos, a pesar de haber
hecho el sacrificio de abrir un pozo e instalar, para la extracción y elevación de aguas, cuatro bombas aspirante-impelente, simple efecto,
accionadas por una máquina de vapor, marca ‘La Primitiva Valenciana’, número diez y seis, fuerza cuarenta caballos, y con un valor mí-
nimum de ciento cincuenta mil pesetas. Y con todo este gasto originado hasta la fecha de hoy, no hemos podido llegar al resultado ape-
tecido, a pesar de comprar aguas a varias entidades de los pueblos limítrofes, y sin poder conseguir salvar nuestras cosechas, que
verdaderamente son el pan y el sostén de nuestras familias. Y en vista de los malos resultados obtenidos hasta las horas presentes, ¿no les
parecería bien de que hiciéramos un préstamo de setenta y cinco mil pesetas al Banco de Crédito Local? Y de esta manera, con la ex-
presada cantidad, podríamos comprar e instalar un motor con su correspondiente bomba moderna, capaz de elevar de ocho mil a nueve
mil litros de agua por minuto; siendo así que el pozo los posee. Y de esta manera saldríamos a flote y no pasaríamos los calvarios y
angustias que estamos pasando. Y para poder conseguir el empréstito antes mencionado, sería muy conveniente y de justicia ceder y
poner a disposición del Banco de Crédito Local todos los bienes que posee propiedad del Ayuntamiento, con el fin de que le sirva de ga-
rantía suficiente, hasta que el Ayuntamiento amortice el capital e intereses del anticipo mencionado. Y así se nos sería más llevadero, ha-
ciendo un presupuesto extraordinario de siete mil quinientas pesetas anuales para la amortización del capital, intereses y comisiones que
se devenguen.

Los señores concurrentes, vistas todas cuantas manifestaciones han sido expuestas por la presidencia, y encontrándolas en un todo
conformes y de justicia, después de un detenido estudio sobre el particular, se acordó por unanimidad solicitar el préstamo de setenta y
cinco mil pesetas al Banco de Crédito Local, y que se pongan a la disposición del mismo todos los bienes propiedad del Ayuntamiento,
para que le sirva de garantía, y al propio tiempo hacer el correspondiente presupuesto extraordinario de siete mil quinientas pesetas
anuales, con el fin de amortizar el capital e intereses y comisiones que se devenguen, en el número de años o por trimestres que el Banco
de Crédito Local crea conveniente. 

Y no siendo otro el objeto de la convocatoria, el señor presidente levantó la sesión, que firman todos los señores concurrentes; de
que yo, el secretario, certifico.

El Alcalde, [signat:] Ricardo Lluch
Enrique García, Francisco Garrigues, Adolfo Estruch, Rosendo Garrigues.
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