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“Carlos Tercer,
lo Nostre Rey,
que en esta Terra
volgué venir
per nos redimir
de la captivitat
del Francés malvat”

(Doctrina cathalana d’un mestre i un deixe-
ble, Biblioteca Nacional de Catalunya,
Fullets Bonsoms 5707, citat per Joaquim
Albareda, Els catalans i Felip V).

“…Havien tengut notícia certa que Don Juan
Batiste Baset y Ramos havia desembarcat en la
Ciutat de Dénia y essent persona de tanta suposi-
ció y a qui es devia la conquista del present Regne,
delliberaren que el syndich de la present vila vacha
a la Ciutat de Dénia a complimentar a dir Don
Juan Batiste Baset, donant-li el bienvenido de part
de la present vila, manifestant el consuelo que se
ha tengut en sa venguda...”.

(Arxiu Municipal d’Alcoi, consell de la vila,
26 de maig de 1707).



L’L’any 1707, fa poc més de tres-cents anys, els valen-
cians perderen el seu sistema foral tradicional arran la der-
rota d’Almansa. El 25 d’abril de 1707 l’exèrcit de l’Arxiduc
Carles III era desfet per les tropes de Felip V que, a con-
tinuació, passaren a ocupar tot el Regne de València. Entre
les viles interiors que més hi resistiren va estar Alcoi, que
va aguantar durant sis mesos els successius assalts bor-
bònics fins que el mariscal Berwick, comandant en cap de
l’exèrcit felipista, va rebre l’ordre del rei borbó d’acabar
amb la seua fermesa. Sols Dénia i Alacant resistiren un poc
més, gràcies a l’ajuda que rebien de la marina anglesa.

Malgrat aquesta importància, el paper de la vila d’Alcoi
en aquesta guerra internacional és un fet encara poc estu-
diat i menys encara conegut. Sols podem comptar, a hores
d’ara, amb el llibre que fa (ja massa) anys va escriure el cro-
nista Rogelio Sanchis Lloréns, Alcoy y la Guerra de Sucesión.
Han passat més de tres dècades i la documentació sobre
aquests fets s’ha enriquit gràcies a nous estudis apareguts
i, especialment, l’edició de les cròniques coetànies, com és
el cas de la traducció de l’obra del P. Minyana De bello rus-
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tico valentino o l’edició de les Narraciones históricas de
Francesc de Castellví, i la recuperació dels documents de
l’exili austracista, conservats als arxius estatals de Viena,
sobretot per part d’Agustí Alcoberro i Virginia León, entre
d’altres. En el nostre cas, també ha estat important el
descobriment del memorial que el coronel Pere Corbí va
deixar escrit on narrava la seua participació en el setge
d’Alcoi.

Aquest llibre, està basat sobretot en la documentació
conservada a l’Arxiu Municipal d’Alcoi sobre aquest esde-
veniment. La consulta dels arxius vienesos ha possibilitat,
guiats pel treball imprescindible del professor Agustí
Alcoberro, la localització a la capital austriaca de les pet-
jades documentals de l’austriacista alcoià Lluís Cantó, el
qual va vore recompensada la seua fidelitat durant molts
anys a l’arxiduc Carles amb el títol de comte i governador-
propietari de l’illa de Lipari. El curiós del cas és que, fins
ara, era un personatge completament desconegut per a la
nostra historiografia local.

La participació d’Alcoi en la guerra va començar a
prendre forma, fins i tot, abans de l’arribada de les tropes
aliades que desembarcaren l’Arxiduc a Dénia l’estiu de
1705. En el consell del 30 de maig d’aqueix mateix any,
convocat de forma ordinària per a la renovació dels càr-
recs de jurats, molts consellers no hi acudiren perquè
adduïren que estaven malalts o absents. Sembla que la
feina de proselitisme que els agents austriacistes portaren
a terme la comarca havia tingut èxit a Alcoi i el govern
local tenia problemes, fins i tot, per a reunir-se.

Una vegada començada la guerra, la vila va patir tot el
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que era acostumat en un conflicte armat: fam, malalties,
contribucions extraordinàries de guerra, tràfec de soldats.
Finalment, quan els borbònics entraren a Alcoi el 9 de
gener de 1708, la situació era terrible després de llargs
mesos de setge i bombardeig. Lluny, tanmateix, de ser un
episodi anecdòtic de la Guerra de Successió en terres
valencianes, la presa d’Alcoi va representar tota una apos-
ta personal del Borbó per a liquidar el front valencià
davant el fracàs dels assalts a Dénia i Alacant. Alcoi es va
convertir en una veritable escletxa de resistència a l’exèrcit
francoespanyol que venia victoriós d’Almansa i d’arrasar
Xàtiva. El setge d’Alcoi comportà més de mig any de pri-
vacions de tota mena per a la població, que restà atrapada
dins les muralles, anguniada per la manca d’aliments i el
fred. L’interés per conquerir Alcoi fou de tal magnitud que
els generals borbònics renunciaren fins i tot al descans
hivernal, com era costum en els exèrcits d’aquella època.
Aquesta aferrissada defensa alcoiana davant els borbònics
no hauria estat possible sense la presència d’un contingent
significatiu de soldats professionals de diversa procedèn-
cia, majoritàriament anglesos i portuguesos, voluntaris
catalans (els cèlebres miquelets) i un comandament ben
identificat amb la causa de l’arxiduc. Aquest govern estava
personalitzat en la figura de Nofre Cantó, governador de
la plaça, persona de confiança del general Joan Baptista
Basset, al qual havia acompanyat en la defensa de Xàtiva.

La presència de Cantó al capdavant de la resistència
alcoiana sembla demostrar, tanmateix, que les autoritats
austriacistes es fiaven poc del govern de la vila. El fet cert
és que alguns prohoms de la localitat ja havien manifestat
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el seu escàs entusiasme per la causa de l’arxiduc. El capità
de la milícia local, Joan Merita, renuncià al seu càrrec amb
l’insòlit argument d’una pronunciada sordesa que li impe-
dia l’exercici de les armes. Un altre, Nicolau Gisbert, que
havia estat elegit sergent major de la plaça, simplement
desaparegué quan va veure aproximar-se les tropes de
Mahoní. Les sospites de Basset sobre la dubtosa fidelitat
del govern alcoià a l’Àustria es van veure confirmades
quan bona part dels seus membres foren cridats per a consti-
tuir el primer ajuntament borbònic de la vila.

La formació d’aquest primer consistori tenia un caràc-
ter provisional, ja que la màxima preocupació del coman-
dament militar era assegurar la recaptació de les fortes
multes imposades al municipi. El sistema polític tradi-
cional, pel qual s’havia regit Alcoi des de la fundació per
Jaume I, simplement fou desmantellat per la força de les
armes, de la mateixa manera que succeïa a tots els indrets
de València, un procés que Joan Francesc Mira ha qualifi-
cat de “genocidi polític”. La introducció del sistema de
govern castellà representà, tanmateix, un esglaó més en un
procés de consolidació d’una classe oligàrquica que assumí
el control del govern de la vila. L’ajuntament borbònic es
va constituir amb regidors escollits directament per les
autoritats militars, elecció sancionada poc després per la
monarquia amb la creació de les regidories perpètues.

En aquest panorama sorgí a la nostra població un per-
sonatge que acaparà bona part dels ressorts del govern
local durant més de mig segle: Joan Merita i Capdevila.
Malgrat que Felip V havia decidit que els governadors mili-
tars havien d’estar al capdavant de les més importants
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places valencianes, en el cas d’Alcoi aquests militars s’in-
hibiren dels assumptes quotidians de govern per manca de
preparació jurídica o per simple desinterés. I aquest espai
fou ocupat per Merita i Capdevila, el qual assumí un paper
predominant en el govern del municipi que molestava, fins
i tot, els seus companys de corporació, que denunciaren els
abusos que cometia. Al setembre de 1746, mentre la vila
feia tres anys que estava sense corregidor, un grup de pro-
homs locals presentaren un memorial al Consell de Castella
en què sol·licitaven la supressió de les regidories perpètues
i la provisió anual dels càrrecs municipals. Denunciaven,
així mateix, l’actitud del regidor degà, Merita i Capdevila,
del qual deien que havia utilitzat la seua posició i la seua
influència sobre el corregidor difunt per a cometre abusos
en l’administració dels tributs, que havia afavorit els seus
amics i familiars i, lògicament, la hisenda pròpia.

Mentre açò ocorria a Alcoi, l’any anterior, el 1745,
moria a Viena el tinent coronel Lluís Cantó, nomenat per
l’emperador Carles VI comte de Cantó d’Irles. Lluís fou
soterrat a la catedral de Sant Esteve i, segons el registre que
es conserva en aquesta catedral, va ser sepultat de forma
solemne, quasi com un príncep, a la nit, amb totes les cam-
panes tocant a mort, torxes enceses i el seu fèretre acom-
panyat per sis cavallers coberts amb capes. La relació
detallada del seu funeral denota la importància i pre-
eminència que abastà aquest militar alcoià en terres tan
llunyanes de la seua vila natal i la consideració que li
tenia l’emperador.

Per últim, sols em resta agrair l’ajut i informació rebu-
da pels veritables experts del periode, com és el cas dels
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professors Agustí Alcoberro i Enrique Giménez, sense el
treball pacient i rigorós i al llarg dels anys dels quals aques-
ta recerca haguera estat molt més difícil. Per suposat, el
meu agraïment a l’investigador Antonio Castelló, qui m’ha
facilitat tota la documentació que anava trobant sobre
aquesta guerra mentre preparava el seu llibre sobre Corbí
i Ferrando, màxims exponents, un per cada bàndol, de la
lluita política i social (i, com no, personal i familiar) que es
va produir durant la Guerra de Successió en la nostra
comarca.
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A
EL PRELUDI DE LA GUERRA

A l’Alcoi de la primeria del segle XVIII el sistema de
govern local era el mateix que, amb lleugeres modificacions,
s’havia constituït durant la conquista cristiana1. Significativa
va ser l’aplicació definitiva, després de diversos intents, del
sistema insaculatori en l’extracció d’oficis. Així, l’any 1547,
Carles I concedí un privilegi insaculatori que havia de regir
la vila, encara que amb alguna modificació a la fi del segle
XVII, fins a l’ocupació borbònica en 1708. A partir de 1547
les eleccions s’havien de fer per sorts entre els candidats
insaculats. L’extracció es feia de quatre bosses en les quals
estaven ficades les boletes de fusta foradades perquè s’hi
poguera ficar l’albaranet —un trosset de pergamí— en el
qual anava escrit el nom de l’insaculat. El primer sac, per a
extraure el justícia, tenia set boletes, igual que el segon, per a
extraure el jurat en cap; el tercer en portava disset, per a
sortejar els jurats segon i tercer; i el quart, cinquanta per a
quinze consellers i el mostassaf, amb la qual cosa es configu-
rava un total de 81 insaculats. Les extraccions dels càrrecs de
les quatre bosses seguien el mateix ritual protocol·lari,
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encara que en dies diferents, segons fóra el càrrec que se
sortejava: el justícia, en dates properes al dia de Nadal, fes-
tivitat que inaugurava l’any; els jurats, la vespra de
Pentecosta; els consellers, l’endemà; i, finalment, el mostas-
saf, el dia de la festa de sant Miquel, el 28 de setembre.

En l’última dècada del segle XVII es van produir algunes
modificacions en la insaculació, com la creació d’una
bossa en 1692 per a insacular els cavallers, la qual va ser
declarada perpètua l’any 1694. A més, es va establir una
alternança entre la bossa dels cavallers i la dels ciutadans
per a exercir els càrrecs de justícia i jurat en cap i, així, un
any s’extreien aquests dos edils del sac dels cavallers i el
següent del sac dels ciutadans. L’any 1700 es va proposar
que es reduïren les bosses del justícia i del jurat en cap a
tan sols una, amb deu insaculats, candidats que prèviament
havien d’haver exercit els càrrecs de jurat segon i tercer, és
a dir, es creava una mena de cursus honorum per a poder
abastar les màximes magistratures.

UNA CORONA SENSE REI

La decadència física de Carles II i la manca d’un hereu a
la Corona espanyola féu que les cancelleries de les diverses
potències europees desenvoluparen els darrers anys del
segle XVII una incessant activitat diplomàtica per tractar de
pactar la successió a l’imperi espanyol. L’interés de les
potències estrangeres, i especialment el de França i Àus-
tria, era comprensible ja que l’herència espanyola anava a
consolidar la supremacia continental de l’una o de l’altra,
en detriment de la contrària. D’altra banda, Anglaterra i
Holanda, hegemòniques en la mar, volien observar el
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manteniment del nou ordre europeu sorgit de la Pau de
Westfàlia (1648), on la superioritat de la monarquia habs-
burguesa havia fet pas a un equilibri d’estats independents
i sobirans. Les primeres negociacions es produïren ja l’any
1668 entre l’emperador Leopold I i Lluís XIV de França,
casats respectivament amb les infantes Margarida i Maria
Teresa, filles de Felip IV, i que conclogueren amb un trac-
tat de repartició de les possessions espanyoles.

Tanmateix, els èxits de la política expansionista de Lluís
XIV provocaren el recel anglés i el reforçament de l’aliança
europea contra l’imperialisme francés. En aquest nou con-
text se signà un altre acord, l’any 1689, pel qual Anglaterra
i Holanda garantien a Àustria el seu suport a les preten-
sions a la corona espanyola el mateix any del matrimoni de
Carles II amb Marianna de Neuburg, filla de l’elector Felip
Guillem de Baviera. La Lliga d’Augsburg, una formidable
coalició contra França, formada per les Províncies Unides,
Anglaterra, Suècia, Àustria, Espanya, Savoia, diversos
principats alemanys i, fins i tot, el mateix Pontífex, desen-
volupà entre 1688 i 1697 un enfrontament obert amb
França, resolt diplomàticament a la Pau de Ryswick (1697).
Malgrat que Lluís XIV havia obtingut algunes victòries, al
final es veié obligat a admetre la cessió de nombrosos ter-
ritoris i reconèixer el triomf de la revolució anglesa en la
persona de Guillem d’Orange. De segur el rei francés
acceptà les condicions de Ryswick perquè tenia la vista
posada en les possessions espanyoles i volia apaivagar les
suspicàcies de la coalició europea.

A les candidatures de França i Àustria se’ls uní una
altra, la de Josep Ferran de Baviera, nét de l’emperador
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Leopold i de la seua primera esposa, Margarida, filla de Felip
IV. Així s’establí el 1698 el Tractat de Partició de la monar-
quia espanyola segons el qual al príncep de Baviera, a qui el
mateix Carles II ja havia designat el seu successor l’any 1696,
li corresponien Espanya, les possessions colonials i els
Països Baixos. Per la seua banda, França rebria per a Felip
d’Anjou, nét de Lluís XIV, el regne de les Dues Sicílies, els
presidis de la Toscana amb el marquesat de Finale i
Guipúscoa amb Hondarribia i Sant Sebastià. L’arxiduc
Carles, fill de l’emperador Leopold, tenia adjudicat el
Milanesat. Anglaterra i Holanda, per la seua banda, rebrien
compensacions per a expandir les seues bases comercials.

Tanmateix, un acord que comportara la partició dels
territoris de la corona espanyola no podia ser acceptat per
Carles II, el qual, amb el suport del primat de Toledo, el
cardenal Portocarrero, disposà en el seu testament, redac-
tat el mateix any 1698, que el príncep de Baviera seria el
seu únic successor. No obstant això, la mort prematura
d’aquest esvaí les darreres esperances de solució pacífica.
De nou entraren en joc totes les diplomàcies europees i un
nou Tractat de Partició signat entre Anglaterra, Holanda i
França el març de 1700 establia la divisió dels territoris que
componien la monarquia hispànica: l’arxiduc Carles rebria
la part més substancial, és a dir, Espanya, les possessions
colonials i els Països Baixos, però renunciaria als seus drets
a l’Imperi, amb la qual cosa s’assegurava que ambdues coro-
nes s’uniren. França afegí a les seues pretensions el ducat de
Lorena, el duc de la qual rebria, a canvi, el Milanesat.

Carles II, per descomptat, no acceptava el repartiment
del seu imperi ni tampoc Leopold I admetia les noves
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pretensions franceses. El fet cert és que, unes setmanes
abans de la seua mort, Carles atorgà un nou testament el 3
d’octubre de 1700 en el qual cedia els drets a la corona
espanyola a la Casa d’Anjou. A la mort de Carles l’1 de
novembre, Lluís XIV aprofità, a més, l’ocasió, per a
proclamar que tant Felip V com els seus descendents man-
tenien els seus drets a la corona francesa, cosa que s’inter-
pretà com una violació de la clàusula testamentària que
establia la separació d’ambdues corones. El recel
d’Anglaterra i Holanda augmentà quan pel febrer de 1701
França assolí per als seus comerciants condicions favorables
en l’intercanvi amb Amèrica, i encara més quan just un
mes després les tropes franceses penetraren als Països
Baixos espanyols i n’expulsaren les tropes holandeses les
quals, segons els acords de Ryswick, defensaven determi-
nades places frontereres. Tot això fou interpretat com un
atac contra la pau europea, en què França pretenia alçar-se
com a potència hegemònica. La gran Aliança de la Haia
uní el 1701 Anglaterra, Holanda i Àustria, i pel maig de
1702 declarà la guerra a França. S’hi adheriren gairebé tots
els prínceps alemanys, tret de Baviera i Colònia, i, en 1703,
Savoia i Portugal.

ALCOI, PRIMERAMENT BORBÒNIC

El Consell General de la vila, convocat el 14 de novem-
bre de 1700, rebé  una carta que havia tramés la reina mare,
en la qual notificava la mort del seu fill Carles i la succes-
sió a la corona en la persona del duc d’Anjou. Aquest
Consell General acordà que s’hi celebrarien exèquies
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solemnes pel rei difunt i els oficials portarien robes negres
en senyal de dol. El 23 de desembre a Madrid es feia públic
que Felip d’Anjou havia acceptat la corona espanyola i
l’endemà se’n féu la proclamació oficial. El nou monarca
isqué de París el 4 de gener i entrà a Madrid el 18 de febrer.
El nou rei tenia tan sols 16 anys.

L’arribada de la nova cort provocà el desplaçament dels
que havien estat partidaris del candidat austríac. Així foren
allunyats la viuda de Carles II, Marianna d’Àustria; el vir-
rei de Catalunya, el príncep de Hessen-Darmstadt; i l’almi-
rall de Castella, entre molts altres grans nobles. A Alcoi
l’homenatge al nou rei fou tractat en el Consell del 24 de
juny de 1701. El jurat en cap va proposar que s’hi feren
festes per l’arribada “feliz de Sa Magestat el Rey nostre
Senyor Felip quint” i que el 10 de setembre s’hi dispararen
morterets i a la nit s’encengueren unes lluminàries.
L’endemà, se celebrà una missa solemne i a la vesprada
una processó de gràcies. A més, hi hagué corregudes de
bous els dies 11 al 13 de setembre. A finals d’aquest mes
visitaren la vila de Cocentaina dos nobles afectes al
felipisme, el duc de Gandia i el marqués de Solera. Les
autoritats alcoianes acordaren enviar un síndic a la vila
comtal per tal de saludar-los. El de Solera visità després
Alcoi per tornar-los el compliment.2
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C
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

Com calia esperar, els aliats prestaren una atenció espe-
cial a la península ibèrica, amb la finalitat d’obrir un front a
l’interior de la monarquia espanyola. A més, començaren
prenent la iniciativa a la Corona d’Aragó, tradicionalment
enfrontada a França i per a la qual l’arribada al poder de
Felip V representava el reforçament de la tendència cen-
tralitzadora enfront de la tradicional postura pactista de la
Casa d’Àustria. En el cas concret de València, el problema
successori, a més, serví per a revifar els moviments anti-
senyorials que havien esclatat brutalment durant la Segona
Germania i que havien estat sufocats tan sols manu militari,
però sense arribar a cap solució. L’abolició dels drets
senyorials oferta als camperols si abraçaven el partit aus-
triacista féu que la gran noblesa s’inclinara del costat bor-
bònic. En moltes viles les faccions es dividirien entre els
que tenien la clau del poder local i els qui volien accedir-hi.

Davant d’aquestes circumstàncies, els aliats decidiren
iniciar les operacions a la península i van prendre com a
base el port de Lisboa. Mentre l’arxiduc Carles proclamava
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en terres portugueses els seus drets irrenunciables a la coro-
na espanyola, Felip V publicava a Madrid una declaració de
guerra el 30 d’abril de 1704, i enviava el seu exèrcit a la fron-
tera amb Portugal. La iniciativa de la guerra, tanmateix, esta-
va en mans dels aliats. El 4 d’agost aquests aconseguiren la
primera victòria assenyalada amb la presa de Gibraltar,
realitzada per un estol comandat per l’almirall anglés
Rooke. La notícia de les victòries austriacistes féu que
aparegueren les primeres resistències de les poblacions a
col·laborar amb el govern borbònic. En el Consell d’Alcoi
del 30 de maig de 1705, convocat per a la renovació dels
càrrecs de jurats, molts consellers no acudiren perquè
adduïren que estaven malalts o absents. A més, un altre veí,
Basili de Puigmoltó es resistí a concursar com a candidat
al sorteig de càrrecs per unes raons que el Consell considera-
va injustificades.3 Potser era efecte també de la tasca de
proselitisme dels agents austriacistes que s’havien escam-
pat pel regne després del desembarcament de maig de
1704.4

Efectivament, el 21 de maig de 1704, ancoraren a Altea
trenta naus de línia i vint-i-tres embarcacions menors d’un
estol angloholandés i van romandre tot el dia abans de
continuar el seu periple cap a Barcelona. Les notícies que
tingué el virrei de València, el marqués de Villagarcia,
sobre aquell estol foren alarmants ja que hi viatjava el prín-
cep Jordi de Hessen-Darmstadt, que havia estat virrei de
Catalunya entre 1698 i 1701, el qual tenia la intenció de
comandar el sollevament català contra Felip V aprofitant
la popularitat que tenia al Principat. A Altea va desembar-
car Joan Baptista Basset, el qual va entrevistar-se amb el
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rector i el batle i redactà cartes per a diversos llocs. Pel rec-
tor d’Altea, Basset s’assabentà del que feia un altre agent
austriacista, Francesc Garcia d’Àvila, el qual, aquell mes de
maig, estava a la partida de Penella, del terme de
Cocentaina. Segons les informacions que tenia el virrei,
Garcia d’Àvila era natural de Gandia, havia estat batle de
Callosa d’En Sarrià i ara exercia una activa labor de propa-
ganda al Comtat de Cocentaina, on confiava amb la
col·laboració de Felip Pons, personatge amb molta
influència en aquella comarca “por haber sido antigua-
mente bandido”.

Després de l’experiència d’aquest desembarcament aliat
a Altea, al qual no li presentaren cap resistència, Felip V
ordenà que el Consell d’Aragó proposara els mitjans més
adients per a poder fortificar Altea i evitar un altre desem-
barcament de forces enemigues. El Consell traslladà al vir-
rei Villagarcia la responsabilitat de projectar la fortificació
de la desembocadura del riu Algar, on les naus acudien a
fer aiguada. El virrei va respondre que el regne presentava
molts inconvenients per a efectuar aquella obra, especial-
ment per la manca de mitjans econòmics i tècnics, ja que
feia falta un enginyer que projectara i pressupostara la for-
tificació i no n’hi havia cap.

Pel gener de 1705, una vegada descartada aquesta forti-
ficació pels inconvenients que hi havia, el rei ordenà al vir-
rei que incrementara el nombre de guàrdies i que un desta-
cament acudira a Altea per a protegir la costa. Açò tampoc
no era possible perquè la Generalitat no aprovava el
finançament d’aquesta tropa. El virrei tampoc no podia
disposar de la milícia dels gremis, la qual començava a
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mostrar-se dubtosa en la seua fidelitat al Borbó. El que més
temien les autoritats, especialment Villagarcia, arribà a
l’estiu.

L’11 de juliol de 1705 una flota anglesa, formada per
més de cent naus i vuit mil infants, isqué del port de
Lisboa sota el comandament del comte de Peterborough,
en la qual embarcà el pretendent Carles d’Àustria. A
Gibraltar se li uní la flota del príncep de Hessen-
Darmstadt. L’esquadra anglesa arribà a Alacant el 8
d’agost, però com que la ciutat no acceptà en eixe moment
adherir-se a la causa de l’arxiduc, les naus prosseguiren el
seu camí cap a Dénia. L’endemà la flota era vista davant de
la Vila Joiosa. El Consell d’aquesta població envià una
carta als d’Alcoi per a demanar-los socors de forma
urgent. Aquesta carta arribà a Alcoi el dia 10 i el jurat en
cap, Fèlix Almúnia, reuní de forma apressada el Consell
per a prendre una decisió. Els comunicà que els de la Vila,
a les vuit del matí del dia 8, havien vist una flota amb més
de 150 naus i que els demanaven reforços. El Consell
alcoià decidí remetre’ls un missatger amb la promesa d’en-
viar-los 50 homes, tot i que aquest missatger també s’havia
d’assabentar si les tropes angleses desembarcaven o pas-
saven de llarg, per no enviar així la milícia. En el mateix
Consell fou triat el capità d’aquesta tropa, Josep Sempere
de Marcel·lià, i es féu extracció per sorts dels homes que
formarien aquesta milícia. A més foren trets uns altres vuit
homes per a completar les dues companyies ja formades i
que capitanejava Lluís de Scals.5

La flota anglesa no desembarcà a la Vila Joiosa sinó
que continuà fins a la badia d’Altea, on ancorà el dia 10.
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Una petita tropa baixà a terra sota les ordres de Basset.
La flota continuà cap a Catalunya, tot i que desplaçà deu
naus per a assetjar Dénia des del mar, mentre que, per
terra, la ciutat era envoltada per les tropes de Basset i les
milícies que se li havien unit. El Consell General de
Dénia decidí no resistir i acceptà la causa de l’arxiduc, i,
per tant, lliurà la vila i el castell. El 17 d’agost, l’arxiduc
fou proclamat rei amb el nom de Carles III, el qual rati-
ficà Felip Antoni Gavilà com a comandant de la plaça i
nomenà Basset comandant general de les tropes al Regne
de València.

Després de Dénia, la caiguda de Tortosa i l’establiment
austriacista a Vinaròs posaren en situació crítica la causa
de Felip V a València. Les autoritats adoptaren mesures,
tot i que fóra ja ben tard. D’una banda, el virrei anunciava
mitjançant crides el càstig dels sediciosos. D’altra banda,
l’estament reial acordava declarar “cas nou i inopinat” la
defensa del regne. Segons allò establert per les Corts de
1585, davant d’un “cas inopinat” la Diputació de la
Generalitat podia disposar de fons econòmics que li
estaven vedats en circumstàncies normals, amb la condició
de sol·licitar-ne l’aprovació a les corts següents. També
foren nomenats electes que estudiaren el cas i es disposà la
formació d’un compte a banda per a les despeses que s’hi
produïren. En previsió de possibles contingències, els
jurats, el racional, el síndic i els electes de l’abastiment
procuraren proveir-se de blat i de carn, dos productes con-
trolats per la ciutat de València. Però, la mesura més efec-
tiva era la de tractar d’aturar la sedició amb l’enviament de
gent armada a les zones revoltades.
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Tanmateix, la ciutat i el regne no tenien cap exèrcit i
només el virrei disposava de vint-i-quatre cavalls per a la
seua guàrdia. D’altra banda, les milícies urbanes i rurals
que s’entrenaven en previsió d’un atac ara no podien ser
utilitzades contra els mateixos paisans. En conseqüència,
el 18 d’agost es va despatxar un correu extraordinari a la
cort per tal de fer-hi esment del desembarcament, i el 21,
en el Consell General de la ciutat, es va proposar i aprovar
sol·licitar a Felip V l’enviament de 200 cavalls de les tropes
de veterans. La ciutat de València es comprometia a pagar-
los durant tres mesos.6 El virrei va disposar que Dénia fóra
recuperada. Al mateix temps començà a demanar homes a
les viles per a reforçar aquest assalt. Pere Mayor, jutge de
la Reial Audiència, demanà que Alcoi enviara a Dénia les
dues companyies que tenia i que les mantinguera. El jurat
en cap, Almúnia, decidí convocar un nou Consell General
perquè s’aprovara l’enviament de la milícia local. La decisió
del Consell fou contrària a Felip V i acordà que no acudiren
tropes de la vila al setge borbònic de Dénia per 86 vots
contra 50. La decisió era greu i el mateix jurat en cap decidí
reunir-se més tard amb els consellers que havien votat a
favor de l’enviament de les milícies. Aquests acordaren fer-
se càrrec de les 500 lliures que costava la manutenció dels
soldats i tractar de convéncer altres consellers perquè
també acataren aquest acord al marge de la decisió del
Consell General.7

Des de la presa de Dénia per Basset, a mitjan mes
d’agost, fins a començament del mes de setembre, quan
arribaren a la comarca tropes de cavalleria comandades pel
mariscal de camp Luis de Zúñiga, la revolta camperola
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s’havia escampat cap a Oliva, Gandia i Alzira amb la
promesa de Basset i Garcia d’Àvila de fer complir les
reclamacions que havien fet els vassalls durant la Segona
Germania: exempció del pagament de censos i partició de
fruits amb els senyors. Per aquesta raó les operacions ini-
cials de la cavalleria de Zúñiga tractaren d’evitar l’extensió
de la revolta. Des d’Oliva les forces borbòniques, coman-
dades per Zúñiga, prengueren posicions al riu Molinell
amb la finalitat d’assetjar Dénia. A més, s’enviaren cent
infants a la Vall de Gallinera i una companyia de cavalleria
a Cocentaina i Gorga per a evitar l’ocupació austriacista.
Pere Corbí, un conegut prohom d’Ibi i que feia negocis
amb alguns patricis alcoians, col·laborava amb una compa-
nyia pagada per ell mateix per a evitar la insurrecció en la
baronia d’Alcalà. Zúñiga, a més, esperava incrementar les
seues tropes amb la cavalleria que acudia des de Castella,
els homes reclutats a Ontinyent pel duc de Gandia i els de
Xàtiva que comandava el governador d’aquesta plaça,
Francesc Rocafull. El 8 de setembre arribaven a Gandia, a
més, els destacaments del tinent general José de Salazar.

Les tropes de Basset davant aquesta agrupació de
forces borbòniques es replegaren i quedaren arrecerades el
9 de setembre darrere de les muralles de Dénia. Aquell
mateix dia, com que havia canviat el signe de les notícies
que arribaven del marquesat, el jurat en cap d’Alcoi, Fèlix
Almúnia, convocà un altre Consell per a tornar a tractar de
l’assumpte de les 500 lliures de la manutenció de les com-
panyies d’Alcoi. En aquest Consell Almúnia comunicà que
ell tenia la relació de persones que havien complit l’ordre
del rei i havien posat els diners per a l’ajut de 500 lliures.
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Aquests individus havien proposat que, a fi que en el futur
no constara que Alcoi no havia acatat l’ordre del rei, el
pagament s’anotara a nom de tota la vila, però que en el lli-
bre de la Clavaria foren consignats els noms de tots els qui
s’havien obligat a pagar. El Consell aprovà la proposta
d’Almúnia, el qual tractava, amb aquesta mesura, que apu-
jara el nombre d’obligats a pagar i que els que ho feien
foren regraciats en el futur com a bon servidors de la coro-
na.8 Malgrat això, alguns vilatans, com Nofre Cantó i el seu
fill Lluís, s’uniren a Basset mesos després.9

La manca suficient de soldats evità que Zúñiga i Salazar
tractaren d’expugnar Dénia. Felip V estava més preocupat
pel front de Catalunya i decidí que la cavalleria passara al
Principat. El virrei de València i la Generalitat demanaren
al rei que reservara algunes tropes perquè, sense exèrcit,
temien que el regne cauria de manera immediata en mans
dels austriacistes. El 18 de setembre una ordre del rei per-
metia que es mantinguera el bloqueig de Dénia amb un
regiment de cavalleria comandat pel coronel Rafael Nebot
i dos-cents infants de les milícies. El quarter el va establir
Nebot a Ondara, des d’on dirigia el setge que mantenia
aïllada Dénia, amb l’ajuda de les tropes irregulars de Pere
Corbí.10 El Consell General de la ciutat de València, cele-
brat el 12 de novembre, acordà ampliar la tropa que asset-
java Dénia fins a constituir un regiment de 500 homes
durant tres mesos, per a la qual cosa s’hagué d’establir una
nova cisa o impost de quatre diners per lliura de carn. Es
féu pública, a més, una crida per a fer saber als que
volgueren formar part d’aquest nou regiment que la ciutat
els facilitava la indumentària completa, espasa i tres sous
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diaris de jornal. Naturalment, tot això exigia una sèrie de
despeses extraordinàries que es van sufragar amb el nou
impost establert que, no cal dir-ho, recaigué en la classe
més necessitada, ja que la noblesa i el clero estaven
exempts de pagar cises.11

Aqueix mateix dia, des de Barcelona, l’arxiduc Carles
publicava un edicte dirigit als regnes d’Aragó i València,
pel qual se’ls comminava a sumar-se a la rebel·lió, amb la
garantia de respectar-los els seus privilegis històrics i, fins
i tot, afegir-ne més en el futur:

“…hemos resuelto participaros cómo nos queda-
mos previniendo para pasar en persona con un grueso
ejército a efectuar en el mencionado reino este legítimo
nuestro intento; por lo cual mandamos, ordenamos y
encargamos a Vos, los dichos vasallos nuestros, de
prestarnos la debida obediencia y reconocernos por
vuestro legítimo rey y señor […] recibiréis de nuestra
real benevolencia no sólo confirmación de vuestros
privilegios, inmunidades y prerrogativas, concedidas
por los reyes predecesores, hasta la muerte de Carlos II,
nuestro tío y señor, que goce de Dios, pero experimen-
taréis siempre  muy propenso nuestro real ánimo de
añadir nuevas mercedes de vuestro consuelo y aumen-
to…” 12

L’avantatge de Basset estava en el mar, pel qual li arribà
una ajuda de 2.000 infants anglesos que desembarcaren al
port de Dénia. Aleshores va encetar una negociació secre-
ta amb Nebot perquè aquest canviara de bàndol quan
arribara l’ocasió. Aquesta es va presentar el 9 de desembre
quan Basset inicià la seua ofensiva contra l’exèrcit bor-
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bònic. Nebot, d’acord amb Basset, va recular cap a Oliva,
on estaven Luis de Zúñiga i Pere Corbí, que isqueren en
ajuda de Nebot. Aleshores aquest va passar-se al costat de
Basset i ambdós derrotaren les tropes felipistes i entraren
de seguida a Oliva i Gandia, el 12 de desembre.13 Des d’ací
Nebot i Basset marxaren cap a la ciutat de València d’una
manera quasi triomfal: el 13 de desembre arribaven a
Alzira entre mostres d’alegria popular. Aquesta plaça fou
fortificada amb l’artilleria portada de Gandia i Nebot i
Basset continuaren cap a València, on arribaren el 15 de
desembre. Basset envià un missatger al justícia i els jurats
del cap i casal perquè rendiren la plaça. La notícia, tan
esperada per part d’uns com temuda per part dels altres, es
va estendre ràpidament. L’estament militar va ser convocat
apressadament, el qual es negà “a mudar de partido, con-
viniendo antes en defender la ciudad con las armas”. Però
també hi havia qui discrepava, com Josep Cardona, comte
de Cardona, marqués de Guadalest i “jefe de la Tropa de
Montesa y ocultamente fautor de los austríacos”.14 Els
dubtes i la inactivitat del virrei van convertir en decisiu l’a-
cord del Consell General, convocat també urgentment
amb aquest fi, el qual decidí d’acceptar com a rei l’arxiduc
Carles i facilitar l’entrada als seus generals. El virrei, en
sentir-se sol, va renunciar el seu càrrec i va acusar les
autoritats de la ciutat de traïció. Mentrestant, els aus-
triacistes que hi havia dins la ciutat alliberaren els presos de
les Torres de Serrans. Les companyies armades dels
gremis, que havien estat distribuïdes per les muralles, no
van fer ús de les seues armes ja que, segons Minyana, la
major part eren partidaris de l’arxiduc i la seua intervenció
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es limità a aplaudir l’entrada de Basset i Nebot, el 16 de
desembre, en una València que capitulava sense resistència.

Després de la batalla del Molinell, el 9 de desembre de
1705, que obrí les portes d’Oliva i el ducat de Gandia, les
forces austriacistes al País Valencià es dividiren en dos
flancs. Mentre Basset i Nebot marxaven cap a la ciutat de
València, Francesc Garcia d’Àvila s’encarregaria d’incor-
porar les poblacions de les comarques centrals a la causa
de l’arxiduc. En aquells primers moments l’actitud de les
autoritats alcoianes, tot i que amb reticències, era la de fer
complir les ordres del rei Felip V. Així, al mes d’agost,
enviaren les milícies urbanes, primerament, a la Vila Joiosa
i Dénia per bloquejar la tropa de Basset, i després
s’establiren a la vall de Guadalest per impedir el pas dels
austriacistes. La preparació militar en aqueixos moments ja
era notable, com ho demostra la compra de 400 càrregues
de pólvora a Elda per a les milícies. Posteriorment les
tropes alcoianes participaren en la batalla del Molinell, on
acudiren tres companyies.

La rendició de la capital del regne decidí a moltes
poblacions a sumar-se a la causa austriacista. El Consell
d’Alcoi no es va reunir, almenys de forma oficial, entre el
28 de setembre de 1705 i el 25 de maig de 1706.
Mentrestant, la vila s’incorporava, com Xàtiva i Alzira, al
bàndol austriacista, i es convertia, amb Dénia, en el baluard
més important de l’austriacisme a la banda meridional
valenciana, a pesar d’estar envoltat de pobles que seguien
fidels al rei Borbó, com la Foia de Castalla, Banyeres i
Xixona, territori on seria notable l’actuació de la milícia
que comandava el coronel Pere Corbí.15 Carles III nomenà
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el 23 de gener de 1706 el nou virrei de València, un noble
valencià, Josep Cardona, comte de Cardona i marqués de
Guadalest. Aquesta designació comportà que el moviment
iniciat l’agost de 1705 i dirigit en gran part per Basset, pas-
sara a les mans d’un altre sector amb interessos completa-
ment diferents. Una ajuda valuosa per a ells fou també l’ar-
ribada a València del general anglés Peterborough, el 4 de
febrer de 1706, el qual va ordenar l’alliberament de tots els
presos borbònics i encetà una política d’atracció de la
noblesa. També va autoritzar que els partidaris de Felip V
abandonaren el regne, com fou el cas de l’antic virrei, mar-
qués de Villagarcia, i l’arquebisbe, així com altres
aristòcrates. Mentrestant, el comte de Cardona inicià la
tasca de reorganitzar l’administració i donà una major par-
ticipació als nobles. Va constituir juntes de segrests
encarregades dels béns dels dissidents i va proveir en
l’endemig els càrrecs de l’Audiència, abandonats la major
part pels seus antics ocupants.

A principis de l’any 1706 l’expansió de l’austriacisme al
Regne de València semblava imparable, fins arribar a l’ocu-
pació del Maestrat. Després de la rendició de Xàtiva, les
tropes de Garcia d’Àvila es dirigiren cap a Alacant, defen-
sada per Pere Burgunyo. El setge de la ciutat fou comple-
tat el 9 de gener. No obstant això, els alacantins trencaren
el bloqueig i feren fugir els austriacistes, i s’apoderaren,
fins i tot, d’alguns canons. Els austriacistes es dirigiren cap
a Xixona, que havia pres part per Felip V, la qual ocuparen
gràcies als partidaris que hi tenien.

La reacció borbònica a la presa de València fou la con-
traofensiva que Felip V confià al comte de Las Torres, el
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qual entrà pel Maestrat, ocupà Morella i posà setge a Sant
Mateu. Des de Xiva, els borbònics avançaren cap a
Burjassot, on van anar a detenir-los les milícies de Basset i
la cavalleria de Nebot, forces que foren derrotades i
obligades a tornar a la ciutat. Las Torres no es va atrevir a
atacar València, perquè coneixia que venien reforços de
Catalunya i volia impedir la seua arribada a la ciutat.
València restà bloquejada per les tropes del duc d’Arcos i
dels generals Salazar, Pòpuli i Del Valle. La nit del 8 al 9 de
gener de 1706, el comte de Las Torres es dirigí cap a Vila-
real, que no va voler capitular i va ser cremada i saquejada
el 12 de gener. La desfeta de Vila-real forçà que Nules i
Sagunt capitularen dos dies després. L’arribada de les
tropes de reforç de l’arxiduc, que comandava lord
Peterborough, forçaren Las Torres a recular de nou cap a
la capital i finalment abandonar el regne.

Al mes de febrer Felip V llançà una nova ofensiva per
a recuperar el regne i decidí obrir tres fronts militars.
Alhora, nomenava el bisbe Belluga nou virrei de València
i aquest posà totes les seues rendes i homes al servei de la
causa borbònica. Belluga entrà al regne per Villena amb
més de 4.000 homes i 200 cavalls. A Elx es reuní amb Las
Torres, Mahoní i Jaume Rosell, governador d’Oriola, per
confirmar el pla de batalla. Decidiren atacar Ontinyent,
cap a on es dirigí Belluga. Las Torres s’havia d’encarregar
de controlar els pobles dels voltants i dirigir-se contra
Xàtiva, mentre que Mahoní entraria des d’Almansa per
atacar Énguera. A mitjan mes de març, Mahoní es quedà
al capdavant de la guarnició d’Alacant. Belluga es dirigí cap
a Ontinyent amb quatre canons i el 28 de març començà
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l’atac a la vila, que va capitular el 2 d’abril, malgrat les milí-
cies que, des de Dénia, havien acudit a ajudar-la coman-
dades per Gavilà i Garcia d’Àvila. Las Torres, mentrestant,
es dirigí cap a Alzira, que fou presa el 24 d’abril, i cap a
Xàtiva, la qual estava comandada per Basset. El 18 d’abril
començà el bombardeig de la ciutat amb els vuit canons
que duien les tropes de Las Torres. El capità alcoià Nofre
Cantó fou l’encarregat per Basset de defensar el cim del
Calvari. L’arribada, però, de reforços austriacistes féu que
els borbònics es retiraren cap a Castella per Moixent i la
Font de la Figuera, mentre les tropes del comte de Mahoní
s’arreceraven a Alacant per mantenir encara aquesta
plaça.16

Pel que fa a les nostres comarques, el 29 de gener, els
de Planes demanaven ajuda a Alcoi per poder defensar-se
i que tornaren els deu homes que els havien enviat de
socors, perquè estaven quasi sense guarnició i sense armes,
doncs tenien notícies d’haver vist tropes borbòniques per
la zona de Biar.17 Alcoi, a petició de Basset, envià tres com-
panyies per a la protecció de la població de l’Olleria i la
defensa del seu port mentre les tropes borbòniques pas-
saven a Castella. Basset demanà, així mateix, que les dues
peces d’artilleria que tenia Alcoi emplaçades a les muralles
foren portades a Xàtiva i que recaptaren un donatiu
“voluntari” de cent doblons d’or per a la causa, donatiu
que havia de ser pagat abans del mes d’agost.18 El terme
d’Alcoi, mentrestant, era protegit mitjançant vuit guardes
situades a la partida de la Canal, reduïts el 16 de maig a
quatre després dels dos assalts a Banyeres. Aquest mateix
dia l’enginyer Bertomeu Soler era enviat per Basset per a
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dirigir les obres de fortificació d’Alcoi, que es van concre-
tar en l’habilitació de tres baluards militars, l’un al tirador
de draps, l’altre al portal de Sant Nicolau i l’altre al portal
de Riquer.

El 25 de maig es creava una Junta de guerra, formada
per Nicolau Sempere, Don Basili de Puigmoltó, Joan
Sempere, Blai Valor de Francesc, Don Cristòfol Gisbert,
Josep Moltó, Joan Mira, Josep Satorre menor, Jeroni
Baidal, Joan Barceló i Gregori Gisbert. Un dels seus
primers acords fou gratificar la bona direcció de les obres
de fortificació realitzada per Bertomeu Soler amb tres
doblons d’or. Un altre acord d’aquesta Junta fou reclamar
la tornada de les tres companyies que la vila tenia a
l’Olleria, però sense èxit.19 Dos dies després es reunia de
nou aquesta Junta de guerra per assabentar-se de la negati-
va de Basset a retirar les companyies que la vila tenia al port
de l’Olleria. A més Basset els demanava l’enviament de
queviures a aquestes companyies i espardenyes per a les
tropes aquarterades a Xàtiva. A més la Junta acordà que el
guarda que hi havia a la torre de Sant Bertomeu passara a
la de la Covil, on s’havia obert una eixida i col·locat una
porta de fusta, i que l’artiller Cristòfol Pérez continuara
tenint cura de l’artilleria instal·lada a la vila. A més es decidí
formar unes altres tres companyies per a substituir les que
hi havia al port de l’Olleria, comandades per Antoni Valor,
el doctor Joan Merita i Josep Sempere. La companyia del
primer, però, fou enviada finalment a Xàtiva.20

Les guàrdies avisaven prompte de qualsevol moviment
de tropes i així advertiren la vila l’1 de juny. Afortunadament,
es tractava de dues companyies austriacistes que marxaven
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cap a la Vila Joiosa i portaven passaport del general Basset.
La Junta de guerra convocada immediatament acordà acollir
aquests homes i els seus oficials durant la nit.21 L’endemà,
la Junta rebia una altra comunicació de Basset, en la qual
se li notificava el nomenament de l’alcoià Nofre Cantó
com a governador d’armes de la plaça. El jurat en cap
recomanà que fóra acceptat aquest nomenament perquè
més calia tenir un governador natural de la vila que no un
altre forà. La Junta, per tant, l’acceptà de bon grat amb
l’esperança que posara pau entre els diferents partidaris
que hi havia a la vila.22 Cantó, tanmateix, cessà prompte ja
que, unes setmanes després, el 17 de juliol, la Junta de
guerra d’Alcoi hagué d’acceptar el nomenament d’un altre
governador militar, Juan Medel Núñez de Molina, nome-
nat el 3 de juliol, al qual se li havia de pagar un salari d’una
lliura i quatre sous. La Junta no va veure amb bons ulls
l’arribada d’aquest governador forà perquè podia limitar el
paper del govern local. Tanmateix fou acceptat, però amb
la condició “que no se n’entre en manera alguna en lo
govern polítich ni perjuhique la jurisdicció...”.23 De fet,
quan la Junta va poder li va retirar el salari, el 16 de març
de 1707.24

Per a l’estiu de 1706 els aliats preparaven una gran ofen-
siva general en diversos fronts amb la intenció d’estendre la
guerra cap a Castella i facilitar l’entrada de l’arxiduc a
Madrid, mitjançant dues columnes, l’una que penetrava
des de Portugal i l’altra, dirigida pel mateix pretendent
Carles, des de Catalunya. El 26 de juny Peterborough i la
resta de caps militars es reuniren per fixar el pla de batalla
per als regnes de València i Múrcia, per aprofitar que les
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columnes de l’exèrcit aliat s’internaven a Castella des de
Portugal i des de Catalunya, per Guadalajara.

Al mes de juliol l’exèrcit de Peterborough iniciava
l’ofensiva a València i Múrcia. El ja general Rafael Nebot
comandava les seues tropes cap al sud del Regne de
València i ocupava de primer Xixona, el 8 de juliol entrava
a Elx i tancava per terra el setge d’Alacant, que estava sota
el comandament del comte de Mahoní. Després entrava
fàcilment a una ciutat d’Oriola que li havia obert les portes
sense resistència. El 8 de juliol, la flota aliada de l’almirall
Lake amb 54 naus es presentà davant el port d’Alacant per
parlamentar amb Mahoní.

Mentrestant, l’1 d’agost, en assabentar-se Belluga que
Oriola no tenia guarnició, envià el brigadier Pedro de
Castro amb més de 7.000 homes. El nou governador
d’Oriola, el marqués de Rafal, decidí resistir i esperar l’ar-
ribada de reforços enviats per Nebot. El dia 3 d’agost l’as-
salt dels borbònics fracassà davant la vinguda de la cavalle-
ria de Nebot i els de Belluga començaren a retirar-se. El
dia 7, després d’un assalt dels austriacistes, els borbònics es
replegaren a Múrcia amb unes pèrdues de 300 homes.25 A
Alacant, després del fracàs de les negociacions per a rendir
la plaça, l’almirall Lake ordenà el 23 d’agost el bombardeig
de la ciutat, la qual cosa provocà que els seus defensors
pujaren a arrecerar-se al castell de Santa Bàrbara.
Aleshores, els anglesos desembarcaren mentre la infanteria
austriacista que comandava el coronel Escòrcia entrava
des d’Elx. El 7 de setembre Mahoní capitulava. El coronel
Pere Corbí aprofità la confusió per a fugir amb les seues
milícies i retirar-se a la Foia de Castalla.
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Mentrestant, Nebot, que havia establert el seu quarter
general a Mutxamel, havia d’aturar la contraofensiva bor-
bònica que tenia previst arribar de nou des de Múrcia. El
31 de juliol Nebot demanà que el Consell d’Alcoi li enviara
dues companyies de cinquanta homes cadascuna per a atu-
rar aquest exèrcit. La Junta de guerra alcoiana tractà d’evi-
tar l’enviament d’aquestes dues companyies perquè feien
falta a la vila, ja que estava en zona de guerra. Tot i això,
com que la Junta sabia que la seua decisió no seria accep-
tada, ordenaren que es prepararen dues de les tres compa-
nyies que s’havien sortejat i enviaren pedres fogueres per
als arcabussos.26 El 4 d’agost el capità d’una de les compa-
nyies, el jurat en cap Josep Sempere, va presentar la renún-
cia per les ocupacions que ja tenia i fou substituït pel seu
alferes, Jordi Gisbert.27

Després de la caiguda d’Alacant, Peterborough decidí
obrir noves escletxes en les defenses borbòniques, amb el
desembarcament a Mallorca i la incursió a Múrcia, on tenia
les seues bases Belluga. El 21 de setembre començaren des
d’Oriola a marxar les tropes de Georges i Nebot cap a
Múrcia. A la vista dels austriacistes, els murcians inundaren
els horts per impedir el seu avanç, i ho aconseguiren.
Assabentat Belluga que l’exèrcit aliat havia retrocedit forçà
la resistència. Els aliats alçaren el camp el 2 d’octubre en
conèixer que l’exèrcit de l’arxiduc abandonava Castella i
que els reforços borbònics arribaven a Múrcia. Berwick, en
efecte, després del fracàs de la incursió de Carles III en ter-
res castellanes, decidí reprendre l’ofensiva a Múrcia i el
Regne de València. El 28 de setembre dividí el seu exèrcit
en tres cossos, l’un que havia de dirigir-se a Alacant, l’altre
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a Múrcia i el tercer, sota el seu comandament, cap a la ciu-
tat de València.

Davant l’extensió dels fronts militars, els generals aliats
volien evitar la dispersió de les tropes i renunciaren a dotar
militarment les noves ciutats ocupades, ja que n’eren pocs.
Els anglesos tenien escasses unitats i mantenien guarnició
a Alacant i Dénia. Els portuguesos tan sols podien forti-
ficar Alcoi. La resta del territori s’havia de sostenir amb la
milícia local o l’ajut de les viles més importants. Oriola i
Elx quedaven sense guarnició i exposades ben prompte a
l’ocupació borbònica. En aquesta situació les aliances i
germandats entre poblacions veïnes es reforçaren. Biar, per
exemple, va demanar a Alcoi que els emparara les cavalleries
i ramats en el seu terme ja que, per estar tan prop de
Villena, no podien incorporar-se tan fàcilment a la causa
austriacista “tement alguna ruïna de declarar-se en lo exte-
rior, sent axí que de sa voluntat y en lo secret estan de part
de nostre Rey [Carles III]”.28 En el cas d’Ibi, aquesta
població també tenia una germania secular amb Alcoi, per
a la protecció dels respectius veïns i béns. El governador
militar sospitava d’aquestes bones relacions i féu públic un
ban pel qual prohibia als alcoians admetre béns o persones
del bàndol contrari. Els d’Ibi s’assabentaren d’aquest
edicte i enviaren, de seguit, una carta a la Junta de guerra
d’Alcoi en què protestaven per aquesta decisió i els recor-
daven el pacte establert entre les dues viles, per a la qual
cosa s’entrevistaren persones de gran renom en ambdues
viles. Les autoritats civils d’Alcoi parlaren amb el gover-
nador de la plaça i li recordaren que la Junta havia admés
el seu nomenament a canvi que no intervinguera en els
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assumptes civils de la població. La protesta fou efectiva i
Medel acceptà que es mantinguera la germania i ajuda
mútua entre els d’Alcoi i els d’Ibi. A més, per donar més
seguretat als d’Ibi, els guàrdies que hi havia a la Canal
foren traslladats al paratge de l’Alt del Corbo, a la mateixa
partida, des d’on podien vigilar millor el terme de Xixona
i controlar l’arribada de les partides dels irregulars de Pere
Corbí.29

El 22 d’agost se celebrà Consell General per a fer el
repartiment per poder pagar els cent doblons d’or demanats
per Basset al mes d’abril. Així mateix s’acordà, a proposta
del governador militar, apartar del comandament d’una de
les milícies que s’encarregava de la defensa de la vila el
capità Joan Merita, perquè estava sord, i substituir-lo per
Don Ambrós Aiz.30 En aquells moments Alcoi ja havia for-
mat quinze companyies de milícia, amb un total de 750
homes. El 24 d’agost, dos dies després, el Consell es reuní
per assabentar-se de dues cartes que havia rebut, la
primera del virrei i la segona dels electes dels estaments del
regne, per les quals se li demanava a la vila una contribu-
ció extraordinària de 314 lliures per ajuda de la despesa de
500 soldats de l’exèrcit de Carles III. En aquestes ordres
se’ls recordava que la vila sempre havia contribuït “ab la
deguda puntualitat sens reparar en la porció que se li
senyalava” i que aquest donatiu estava destinat “per a la
defensa y custòdia del present Regne y per conservar los
naturals en ses cases y per a què no experimenten en este
Regne les ruïnes y estragos que amenasen les guerres, que
estan tan pròxims, en vides, haziendes y reputació que tan
perillen”.31
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Mentrestant, la situació era ben delicada a causa de la
fragilitat del front i les incursions de partides d’irregulars
pel terme de Xixona. En assabentar-se Rafael Nebot de les
molèsties que causaven aquestes tropes als alcoians va
enviar el 6 de setembre el P. fra Antoni Soler perquè s’en-
trevistara amb la Junta de guerra i els comunicara els plans
que tenia respecte a Xixona. Si volien posar-li setge, ell els
enviaria tropes de cavalleria i infanteria sota el comanda-
ment de l’alcoià Llorenç Almúnia. El Consell, però, no va
voler prendre cap decisió i decidí posar-se en contacte
amb Almúnia i esperar la seua resposta. Mentrestant, la
contínua anada i tornada de tropes causava greus perjudi-
cis a la vila perquè els havia d’allotjar i donar de menjar. El
15 de setembre, finalment, el Consell es va resistir a pagar
més bagatges i li negà, per catorze vots contra dos, el que
demanava el tinent Jerónimo Lanuza a causa de les moltes
i excessives despeses que suportava la vila.

Després de la caiguda d’Alacant a principis de setembre,
els de Xixona, que havien estat fidels a Felip V, acudiren a
parlamentar amb Rafael Nebot, el qual es negà a admetre
les seues condicions de rendició fins que no escoltara el
Consell d’Alcoi, atés el greu perjudici que havien causat els
xixonencs en les seues incursions per la Canal. Així, doncs,
Xixona hagué d’enviar el 21 de setembre una comissió for-
mada pel rector de la parròquia, el doctor Felip Ridaura, i
el mestre fra Cosme Cerdà, carmelità. Ridaura exposà al
Consell d’Alcoi que venien per ordre de Nebot a reparar
els danys que els pogueren haver causat en el passat, sobre-
tot als masos de la Canal, tant en els incendis com en els
saquejos, i prometien tornar-los el que els havien furtat.
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Els xixonencs volien ara retre obediència a Carles III a qui
lliurarien un donatiu en senyal de lleialtat i pregaven que
Alcoi admetera aquestes sol·licituds perquè sense la seua
acceptació Nebot no els admetria la rendició. El Consell
d’Alcoi considerava que la submissió de Xixona era molt
convenient per a la pau i tranquil·litat dels veïns de la vila
i que el dany causat pels xixonencs no tenia ja cap altre
remei que el que els comissionats els prometien, per la qual
cosa acceptaren aquestes condicions i li comunicaren a
Nebot que fera el necessari per al millor servei de la
Corona i de la vila d’Alcoi.32

L’1 d’octubre tornà a la vila el missatger que havien
enviat a València amb la notícia que el rei Carles III havia
arribat el dia abans a la ciutat de València. El Consell pren-
gué l’acord de celebrar l’esdeveniment amb una mani-
festació popular i salves d’artilleria i dels mosquets. Els
mosquets devien ser lliurats als capitans, els quals els
havien de repartir a les seues respectives companyies.
Aquestes havien de dispersar-se per les torres i muralles de
la vila i, juntament amb les salves de les peces d’artilleria,
disparar les seues armes en senyal de joia per l’arribada de
Carles III. Com era costum, a la nit s’havien d’encendre
focs a les muntanyes i enllumenar els carrers. Aquesta era
la decisió del Consell però deixaren en mans dels jurats la
darrera decisió, els quals decidiren consultar primerament
el paborde Felip Domènech, jutge de la Reial Audiència,
perquè els diguera què havia de fer Alcoi per a celebrar
l’arribada del monarca a la ciutat de València.33 A la capital
es va fixar el dia 10 per a la gran celebració de l’entrada del
rei i jurament dels furs.34
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Els borbònics, atesa la manca de guarnicions de les
places ocupades pels austriacistes, recuperaren ràpidament
les posicions i, així, al mes d’octubre, tornaren a ocupar
novament Cartagena, Oriola, Elx i Xixona. El 6 d’octubre
els d’Oriola havien conegut que el seu governador, el mar-
qués de Rafal, havia fugit amb la seua família a Elx, tot i
que havia comunicat als oriolans que anava a buscar
reforços. L’endemà, les milícies que havien quedat per a
defensar la ciutat s’assabentaren que s’aproximava un gran
exèrcit borbònic, amb set regiments de cavalleria i vuit
d’infanteria. Els felipistes entraren a la ciutat per diverses
zones, però es retiraven de continu davant les gran baixes
que patien fins que, a poc a poc, aconseguiren escampar-
se per tota la població i ocupar-la. La ciutat va ser lliurada
al saqueig i la destrucció. Belluga hi entrà el 14 d’octubre.
Set dies després Elx també capitulava.

La comarca d’Alcoi passava d’aquesta manera a ser
línia d’avantguarda davant l’escomesa de l’exèrcit bor-
bònic que entrava des de Castella. Pere Corbí, men-
trestant, feia incursions a la Marina, per la qual cosa els de
la Vila Joiosa demanaren ajuda als d’Alcoi.35 L’ofensiva
borbònica va obligar el Consell a reforçar els murs de la
vila, s’excavara un fossat a la zona del tirador de draps i
s’obrira un portal al llenç de muralla de la Barbacana.
L’arribada contínua de soldats creava, a més, problemes a
la vila. Al migdia del 5 d’octubre hi vingueren uns soldats
amb els seus oficials i el capità, els quals portaven un pas-
saport lliurat pel marqués del Rafal. Se’ls va atendre com
era costum i se’ls donà els papers perquè pogueren allot-
jar-se a les cases particulars. Els militars es negaren a
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acceptar el que se’ls donava i decidiren anar a l’hostal. El
jurat Josep Sempere, en assabentar-se, acudí a parlar amb
el capità, a qui li comunicà que la vila no tenia cap altra
obligació que donar-los un allotjament adequat. L’oficial
no acceptà les consideracions del jurat i li digué que por-
tava una missió de gran importància que li impedia perdre
el temps buscant l’allotjament en cases particulars. Així
que ell i els seus homes es quedaven a l’hostal i la seua esta-
da l’havia de pagar la vila. En cas contrari ho comunicaria
a les autoritats militars superiors. El jurat va haver d’accep-
tar i, a l’endemà, exposà al Consell el que havia passat i
pregà als consellers que acceptaren el tracte almenys per
aquesta vegada i pagaren l’estada del capità i la tropa. El
consell ho acceptà però acordà que mai més no s’havia de
pagar l’estada a l’hostal de cap altra tropa i li donaren ordre
a l’hostaler perquè no els servira res que haguera de pagar
la vila.36

El general aliat Galway decidí impedir l’entrada dels bor-
bònics i marxà amb les seues tropes. Per a reconéixer la
frontera per la zona de Moixent i la Font de la Figuera envià
uns destacaments comandats pel capità alcoià Lluís Cantó:

“Dirigió su marcha con 50 dragones y 200 mili-
cias. Guiaba la empresa don Luis Cantó, natural de
Alcoy, práctico en la frontera, que después en 7 de
abril de 1707 fue nombrado al comando de Enguera
y Ana y a capitanear las milicias de aquellas fron-
teras”.37

Però, ni Galway ni Cantó impediren l’entrada dels bor-
bònics per Villena i Cabdet, comandats pel duc de
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Berwick. Des d’ací s’internaren per la Foia de Castalla i pel
Vinalopó. Alcoi, que veia passar de llarg els felipistes, va
decidir, no obstant això, posar guàrdies a les partides de la
Canal i Polop.38 Una vegada els borbònics ocuparen Ibi,
començaren a fer gestions per acostar Alcoi a la causa de
Felip V. Així José de Haro va dirigir el 12 d’octubre una
carta a la Junta de guerra d’Alcoi per demanar-los que
donaren permís a tres o quatre homes perquè acudiren a
Ibi a entrevistar-se amb ell. Les autoritats locals ràpida-
ment rebutjaren aquesta oferta ja que tenien prohibit
comunicar-se amb l’enemic.39 A més acordaren enviar un
propi a València per a demanar ajuda davant la proximitat
dels borbònics, “per la ruïna que amenasa el exèrcit ene-
mich”. A més aquests ocuparen Xixona el 20 d’octubre
després d’un atac per sorpresa i una lluita casa per casa que
durà quaranta hores. Després de fortificar-la i deixar una
guarnició suficient, Xixona mai no tornaria a la causa aus-
triacista, malgrat els atacs de les tropes del marqués Das
Minas i de lord Galway. Els regidors xixonencs comunica-
ren d’immediat la quantitat de presoners que havien fet les
tropes de l’arxiduc:

“[...] detenidos en las cárseles de la siudad de
Alicante por una parte a Dn. Lorenzo Descals,
Jerónimo Picó, jeneroso, Antonio Ibáñes, Fransisco
Miquel, Valeriano Bernabé, Jayme Soler, Bautista
Arenas, Bautista Verdú, Joseph Cantó, Sebastián
Jisbert, Miquel Serra, Pedro Juan Verdú y Baltazar
Puchol, Diego Arasil, Estevan Rovira, Andrés
Bernabé, Andrés Mira, Joseph Brotons y Joseph
Garrigós, todos vesinos de dicha villa, y Sebastián
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Santo, siego, y Agostín Verdú, del lugar de la Torre de
las Mansanas, annexso a dicha villa y por hotra parte
tener presos a Ypólito Garrigós, Tomás Soler y
Visente Mira, vesinos tanbién de dicha villa y deteni-
dos según se dise en la siudad de Barselona todos sin
hotra causa ni motivo que aver sido fieles vasallos del
Rey”.

A més, ara “los vesinos de dicha villa [no poden] salir a
los canpos para el cultivo de sus asiendas sin el manifiesto
peligro de ser apresados de los enemigos en cuyo peligro
estarán asta que se les provea de conpetente guarnición y se
les libre las armas sufiscientes y nesesarias para cuia defen-
sa de sus moradores con las bastantes y nesesarias muni-
ciones de que todo caresen”. Per tot aço, els regidors xixo-
nencs demanaven que es feren gestions per aconseguir la
llibertat d’aquestos presoners i que s’enviara una guarnició.
A més, sol·licitaven que s’iniciara una investigació per
aclarir que “dicha villa [no ha] tenido contrato alguno con
la siudad de Alicante, que se le ha pretendido inputar”.40

Altre municipi borbònic, Banyeres, mentrestant, patia tres
assalts al llarg d’aquest any: el 26 d’abril, el 8 de maig i el 14
de novembre. En aquest últim, segons Minyana, partici-
paren més de quatre mil homes de l’exèrcit de l’arxiduc, que
hagueren de retirar-se davant l’elevat nombre de pèrdues.

El 2 de novembre es reuní el Consell de Guerra aus-
triacista a València per a prendre decisions davant l’avanç
de les tropes dels borbònics, especialment en el cas
d’Alacant, que s’hi trobava assetjada i havia estat evacuada
pels anglesos. Das Minas, mentrestant, opinava que calia
retirar les tropes del sud del regne i concentrar-les a la línia
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Alcoi-Ontinyent per impedir l’avanç cap a Xàtiva i
València:

“El marqués de las Minas, que en Guadalaxara ya
fue de opinión que se diese vatalla al enemigo, aunque
huviese tropas superiores, preveniendo que se podría
perder menos gente que la que poco a poco se ha per-
dido, y con singularidad en Cuenca y Elche, que para
remediar el daño presente es de sentir se den las
órdenes a las tropas para marchar luego acia Alcoy y
Ontiniente, acercándose azia la orilla de Castilla, for-
tificándose lo que se pueda”.41

El 24 de novembre el Consell de Guerra es reuní per
tractar sobre la defensa d’Alacant, amenaçada per l’avanç
dels borbònics, i la decisió dels anglesos de renunciar a la
seua defensa i retirar-se al castell de Santa Bàrbara. Galway
va considerar que aquest castell podia resistir durant un
mes pel cap baix i que durant aquest temps els aliats podi-
en concentrar el seu exèrcit prop de Biar i Villena per
impedir l’avanç de les tropes de Berwick i així defensar el
pas a Xàtiva, així com saquejar aquella comarca per
impedir que aprofitara després per a mantenir les tropes
borbòniques. No obstant això, la rapidesa de Berwick
impedí que els aliats prengueren posicions en la frontera
del regne. Mentre el Consell de Guerra debatia la campa-
nya, Berwick començà a internar-se des de Castella.
Davant d’això, alguns generals, com Galway, suggeriren
que s’hi enviaren alguns escamots per a vigilar els movi-
ments de l’enemic en els llocs acostumats de pas, com els
ports de l’Olleria i Montesa i que els animals de càrrega
de la intendència se situaren entre València i Xàtiva per
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estar preparats per a proveir les tropes en qualsevol
moment.

Per aquest motiu, fou acordat prendre el castell de
Montesa, el qual restava en mans de Mahoní, qui havia
confiat el comandament de la plaça, segons Minyana, a un
veterà soldat irlandés, Wilhelm Hormara, al front de 60
voluntaris. Per impedir la presa de la fortalesa pels aus-
triacistes, arribà la cavalleria de Pere Corbí, que féu fugir
els anglesos. Després aquests tornaren a forçar el setge de
Montesa, fins que de nou Corbí els desallotjà. Com a nota
curiosa Minyana comenta que, a falta de canons, els volun-
taris de Montesa n’improvisaren un de fusta que subjec-
taven amb abraçadores de ferro. A més fabricaren 300
granades de pedres.

A finals de l’any 1706 començaren a traçar-se els plans
de campanya. El Consell de Guerra celebrat el 10 de
desembre a València es dedicà a estudiar la forma amb què
podia trencar-se el setge al qual havia sotmés Berwick les
terres valencianes, en una línia que abraçava des d’Albarrasí
fins a Múrcia. Així s’adoptà l’acord de trencar el setge per
Villena, amb la conquesta d’aquesta plaça i el seu castell, la
qual cosa havia de permetre, a més, facilitar que els aliats
prengueren posicions per darrere de les tropes bor-
bòniques, en una maniobra envolupant. Així les coses,
Galway i Das Minas aconsellaren iniciar la campanya, en
passar l’hivern, amb el trencament del setge per Villena.

Durant aquest hivern de 1706 a 1707, Alcoi mantenia
una guarnició de 1.500 homes, en la seua major part por-
tuguesos de l’exèrcit que comandava Das Minas, que par-
ticipà en el tercer i darrer assalt a Banyeres de Mariola.
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Aquesta fou, sens dubte, l’acció militar més important fins
la desfeta d’Almansa. Hi participaren quasi quatre mil
homes que no aconseguiren derrotar els defensors, tot i
que acabaren emportant-se tres mils caps de bestiar,
cavalleries i la bandera de Sant Jordi, patró de Banyeres.
L’estada de les tropes a Alcoi causava molts problemes de
proveïment i hi hagué dies en què no quedava res a les car-
nisseries per donar de menjar als soldats i a la població. A
més, calia estar preparats per a l’arribada del fred, per la
qual cosa hi vingué Vicent Dies de Serralde, enviat per la
Reial Audiència per fer inventari de tot el blat i panís que
hi havia a la vila i el que els faria falta per a resistir quatre
mesos. La Junta d’electes tractà de salvar el que hi havia a
les cambres de gra i defensà que tot el que estava emma-
gatzemat era imprescindible per al consum dels veïns i de
la guarnició. Per aquesta raó enviaren un síndic per parlar
amb Das Minas i dir-li que la collita de 1706 havia estat
dolenta i que la vila sostenia tres regiments portuguesos.
El marqués Das Minas, en vista del memorial que havia
presentat la Junta alcoiana, decidí que el blat necessari es
quedara a Alcoi i el que sobrara el pogueren vendre al preu
acostumat al proveïdor de l’exèrcit. Tot i això, s’havia de
lliurar tota la civada, sense deixar-ne ni tan sols per a lla-
vor, ja que era indispensable per a mantenir les cavalleries.
Com que les autoritats militars temien que la gent amagara
el blat, el panís o la civada o el venguera a altres pobla-
cions, van decidir publicar una crida per la qual es prohibia
amagar o traure de la vila qualsevol mena de gra sota pena
de 25 lliures de multa i la pèrdua del gra confiscat, un terç
del qual seria lliurat com a premi al denunciant. Les tropes,
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a més, es queixaven del pa que els donaven perquè deien
que no duia el pes correcte. Per tal d’evitar aquestes recla-
macions, es demanà permís al general Juan Manuel de
Noronha, cap de les tropes portugueses, perquè el mostas-
saf s’encarregara de pesar el pa que es lliurava al proveïdor
de l’exèrcit i així desaparegueren les protestes a la vila.42

La intervenció dels escamots alcoians en els assalts de
Xixona i Banyeres ocasionà l’arribada d’un gran nombre
de ferits a la vila, els quals eren atesos a l’hospital. Com
que era molt petit per allotjar-los a tots, l’ermita de Sant
Maure fou habilitada també com a hospital provisional. El
general Noronha demanà a València l’enviament de mata-
lassos perquè no n’hi havia prou a l’hospital; a més es
lamentava que els malalts no eren atesos pels capellans i
morien sense haver-se pogut confessar. El jurat en cap
Josep Sempere va comunicar al Consell aquest problema i
les autoritats locals acordaren destinar més diners a l’aten-
ció dels malalts i demanar al rector de la parròquia que
s’encarregara de l’atenció espiritual dels moribunds.43

Durant el mes de desembre l’activitat bèl·lica s’havia
reduït però el Consell no volia tenir sorpreses i decidí, el
2 de gener de 1707, establir tres sentinelles a la partida
de la Canal i uns altres tres a la de Polop, amb l’ordre de
donar avís quan observaren el menor indici d’activitat
enemiga.44 Mentrestant, l’arxiduc feia públic, el 22 de
desembre de 1706, un manifest en què exhortava els
espanyols a defensar-se de la política d’aniquilació que
duia a terme la Casa de Borbó: “(...) los franceses han lle-
vado y llevan por blanco en todas sus negociaciones el
exterminio de los españoles y perder la memoria del
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esplendor de la monarquía y de sus gloriosas haza-
ñas...”.45

La situació de guerra va provocar, així mateix, problemes
d’abastiment de carn, ja que els arrendadors comunicaren
que no trobaven per cap lloc ni muls ni moltons i tan sols
podien portar carn de cabra i d’ovella. El Consell els
autoritzà a portar aquesta carn, d’inferior qualitat, al preu
que la trobaren, ateses les circumstàncies del moment.46

L’arribada d’un fort contingent de soldats en el mes de
gener per a reforçar la guarnició de la vila féu més problemàtic
el subministrament de carn, que arribà a desaparèixer de
les taules.47 Blai Valor de Joan, l’encarregat de l’abastiment
de carn, es va veure obligat el 24 de gener a sacrificar els
últims 350 muls que li quedaven i el Consell l’amenaçà
amb una multa de 25 lliures si no aconseguia abastir cor-
rectament la taula de carn.48 La situació començava a ser
tan preocupant que les festes de Sant Antoni i del Sant
Sepulcre van ser reduïdes als actes religiosos imprescindibles,
sense celebrar-se la tradicional romeria a l’ermita en el primer
cas ni la processó en el segon cas.49 El 21 de gener el Consell,
seguint ordres superiors, acordà el lliurament dels mosquets
que havien dut de Xàtiva a la milícia de Benigànim. Aquell
mateix dia arribà l’ordre del marqués Das Minas perquè
eixira de la vila un regiment de portuguesos comandat pel
coronel Antonio Carneiro.50 El 4 de febrer arribà un
comissari amb una ordre del rei Carles III en què manava
que les poblacions facilitaren el transport del carnatge de
la primavera, tot i que la corona pagaria els salaris dels
bagatges. El Consell decidí que contribuiria amb divuit o
vint bagatges “y que si alguna bèstia o res hels morissen o

53

LA DESFETA D’ALCOI



tinguéssen algun menyscapte” la vila reposaria als seus
propietaris el valor de les cavalcadures. A més, també va
pagar la palla i la llenya que els veïns hagueren de lliurar a
les tropes.51 El problema de l’abastiment de carn continua-
va sense solucionar-se. Els proveïdors s’excusaven en la
manca d’animals que hi havia en tot el regne per la contin-
ua arribada de tropes, però la vila els obligava a garantir el
subministrament sota pena de fortes sancions. Els proveï-
dors pledejaren i la vila, llavors, va dirigir-se al seu advocat
a València per saber si era de dret obligar i sancionar
d’aquesta manera els proveïdors. Mentrestant, s’autoritzà
la venda d’altres tipus de carn, cabra i ovella, en dues taules
separades per tal d’evitar-ne fraus en la qualitat o el preu.52

La manca d’aliments i l’amuntegament de gent facilitaren
l’aparició d’una desconeguda malaltia que s’escampà per
tota la vila. Com que el metge de la vila no donava l’abast
fou cridat el doctor de València Joan Baptista Caudí, que
arribà a Alcoi el 2 de febrer i es dedicà tot seguit a visitar i
reconèixer els malalts. Aquest metge hi va estar tan sols
dues setmanes i per indicació seua els que estaven conva-
lescents, quan abandonaven el local habilitat a l’escola, on
havien estat atesos, calia que s’allotjaren temporalment a
l’ermita de Sant Maure, on s’havien disposat llits, fins que
estigueren bé de salut. En aqueix moment, i no abans,
podien tornar a les seues cases. La vila s’obligava a lliurar-
los carn, llenya i tot el que fóra necessari per a curar-se.
D’aquesta faena s’encarregaven Miquel Jeroni Aleix,
Antoni Asensi, Blai Payà i Joan Blanes. El coronel por-
tugués, Carneiro, però, no volia que els soldats ferits
estigueren a l’ermita de Sant Maure, així que es decidí
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traslladar-los a la de Sant Roc, i que els malalts pobres de
la vila foren allotjats a la casa d’Agustí Botella.

El 7 de febrer es difonia la notícia que una flota aliada
de 148 naus havia arribat a Alacant. Algunes tropes foren
desembarcades; després els vaixells continuaren fins a
Tortosa. Mentrestant, els generals aliats es mostraven par-
tidaris de reunificar totes les forces, tot i que això compor-
tara abandonar alguns territoris, com el Regne de València,
ja que temien una possible entrada dels francesos pel
Rosselló. La situació era tan perillosa que el mateix rei
Carles decidí abandonar València i anar-se’n a Barcelona.
Es tractà de justificar aquesta marxa en la debilitat que pre-
sentava una “ciudad tan mal fortificada i tan próximos los
enemigos” i un regne que “no tenía ciudades bien fortifi-
cadas como en Cataluña para oponerlas al enemigo en
caso de desgracia y retardar con esto su marcha y alargar
la guerra”. Aquesta notícia no va ser gens ben rebuda al
país. El Consell i la Diputació enviaren a Carles III una
ambaixada per suplicar-li que suspenguera el viatge. Una
cosa semblant anuncià el Consell General celebrat el 26 de
febrer, mentre que el Capítol determinà fer-li un donatiu
de 500 doblons d’ajuda de viatge. El 7 de març l’arxiduc
abandonava València, a qui “siguieron todos los Nobles de
su partido, los Embajadores de las naciones y todo el
enjambre de palaciegos, quedando únicamente en
Valencia... el Conde de la Corzana”. El mateix virrei, el
comte de Cardona, l’acompanyà i abandonà el seu càrrec,
que fou assumit pel comte de la Corzana el 13 de març.53

Berwick abandonava, mentrestant, Madrid el 15 de
febrer per reiniciar l’ocupació del Regne de València. Les
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tropes castellanes es concentraren a partir del dia següent
a Oriola i prepararen l’assalt al Baix Vinalopó. El 8 de
març ocupaven Elda i Novelda i començaren a sostenir
petits enfrontaments amb la guarnició d’Alacant.
Entretant Berwick concentrava tropes a Villena per seguir
els passos de l’exèrcit aliat que estava concentrat a Xàtiva.
Quan els austriacistes començaren a avançar, Berwick
retrocedí perquè volia evitar l’enfrontament a l’espera de
l’arribada de les tropes franceses del duc d’Orleans.
Finalment Berwick decidí fixar les tropes en el camp
d’Almansa el 22 d’abril. Els aliats, però, hagueren d’expug-
nar primerament el castell de Villena que estava en el seu
pas cap a Almansa. El temps que els aliats consumiren en
l’assalt de Villena l’aprofità Berwick per a reunir tot el seu
exèrcit, escollir la posició més avantatjosa i esperar l’arribada
de les tropes del duc d’Orleans. Els aliats, quan s’assabentaren
que Berwick esperava aquests reforços, decidiren forçar la
marxa i presentar batalla abans que arribaren les tropes del
duc d’Orleans. El 25 d’abril de 1707, doncs, començaren a
aproximar-se a Almansa. Hores després l’exèrcit aliat, for-
mat per tropes espanyoles, angleses, holandeses i por-
tugueses, liderades per Galway i pel marqués Das Minas,
amb prop de 20.000 homes, s’enfrontà a l’exèrcit borbònic
de Berwick. Una sèrie d’errors de comandament i la infe-
rioritat de forces van motivar una derrota en tota regla dels
aliats, l’exèrcit dels quals es va desintegrar i tan sols se’n
salvaren algunes unitats d’infanteria que van anar a refu-
giar-se a les fortificacions pròximes que encara resistien,
com ara Alcoi, Dénia i Alacant, o fugiren cap a
Catalunya.54
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De fet, a Alcoi, quatre dies després de la batalla
d’Almansa, la Junta de guerra acordà reforçar les muralles
que s’havien fet malbé per les pluges de l’hivern.55 A
València el poble s’amotinà a la plaça del Mercat, on va
acudir tot seguit el virrei per tal de sufocar la revolta.
Mentrestant, el Consell envià una ambaixada als generals
aliats que es retiraven, perquè acudiren a defensar la capi-
tal del regne. Però la resposta va ser negativa i aquells van
continuar camí cap a Tortosa. Les conseqüències de la des-
feta d’Almansa foren fulminants i la presència militar alia-
da es diluí al Regne de València, alhora que deixava la
porta oberta a l’expugnació de les ciutats fidels a l’arxiduc.

Després de donar descans a les tropes uns dies,
Berwick iniciava l’ofensiva. Les tropes es dividiren en dues
columnes d’exèrcit. La primera es dirigí cap a Requena,
que capitulava el 3 de maig. La segona s’acostà cap a la ciu-
tat de València i Xàtiva. El Consell de València envià un
correu urgent a Barcelona perquè l’arxiduc disposara que
les tropes auxiliars restaren a València i la defensaren. El
virrei, el comte de la Corzana, abandonà la ciutat i se’n va
anar a Sagunt, segons ell, per tractar d’aturar les tropes que
marxaven cap a Tortosa i portar-les a defensar la ciutat.
Però, com que Corzana no hi va tornar, tots interpretaren
que havia fugit. Pròximes ja a València, les tropes bor-
bòniques comandades pels ducs d’Orleans i de Berwick
van enviar un trompeta per tal d’intimar-la a la submissió
el divendres 6 de maig de 1707. L’endemà, reunit el
Consell General, s’aprovà el lliurament de la ciutat, ja que
estava “sens defensa, sens caps y sens virrey”. Quan el
poble s’assabentà d’aquesta decisió, alguns s’amotinaren i
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entraren a la Casa de la Ciutat amb la intenció de matar els
jurats i sol·licitaren armes per a defensar-la. Tot seguit es
van organitzar patrulles dels gremis per tal de garantir l’or-
dre i els més esvalotadors van ser expulsats de la ciutat.
Mentrestant, hi havien arribat les capitulacions signades
pel duc d’Orleans, que garantien l’amnistia general i con-
cedien a la ciutat tots els privilegis que havia tingut abans
de Felip V. Aquestes capitulacions calmaren els ànims i
contribuïren a la rendició. El 8 de maig, una representació
de la ciutat va acudir a Xestalcamp a presentar la seua obe-
diència al duc d’Orleans. Tot seguit van entrar a València
tropes castellanes comandades pel mariscal de camp
Antonio del Valle. El gros de les tropes no va entrar a la
ciutat per tal d’evitar el saqueig i la destrucció.56

Dos dies abans, el 6 de maig, els borbònics havien ini-
ciat també el setge de Xàtiva. Quatre dies abans el seu gover-
nador militar, Miquel Purroy, i el consell civil havien
despatxat una carta a la Junta d’Alcoi perquè els enviara el
major nombre possible de soldats davant la proximitat de
l’exèrcit borbònic. Alcoi no va poder enviar res a Xàtiva
per “trobar-se esta vila ab tants malalts y convaleixents y
ab falta de gent per les que se han mort, y a la frontera de
l’enemich y necesitar de guarnició”.57 El 7 de maig, amb la
ciutat assetjada, el Consell de Xàtiva envià als alcoians una
altra petició de socors. Com que no podien enviar-los
homes, almenys els podien enviar tota la farina que
pogueren per a donar de menjar a la guarnició, cosa que
estimaven els xativins “en gran manera, per trobar-se el
enemich a la vista”. Alcoi els respongué que els podia
donar deu cafissos de farina però que havien de venir per
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ella perquè la vila no tenia homes per portar els bagatges.58

Xàtiva va caure el 25 de maig. Malgrat la magnanimitat ini-
cial, quan la notícia de l’ocupació arribà al rei Felip, ordenà
a Mahoní i Chaves incendiar la ciutat i desterrar els seus
veïns a Castella. Tres dies després Alzira també capitulava.59
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Després de la caiguda de Xàtiva i Alzira, els borbònics
dirigiren les seues tropes cap a Alcoi i Dénia. La nostra vila
es dessagnava, mentrestant, per l’arribada d’un gran nom-
bre de ferits i per una epidèmia o malaltia que no minva-
va: “en ocurrència de tan graves y tan malignes enfer-
metats que se ha patit y huy de present es continuen en la
present en tan grave urgència”. El 12 de maig, la Junta de
guerra va enviar una carta a la Reial Audiència perquè els
enviara el doctor Miquel Alonso, ja que el metge de la vila,
Jeroni Bòria, havia caigut malalt i els dos cirurgians, Joan
Pasqual i Josep Coderch, s’havien d’ocupar dels ferits que
hi havien arribat de la desfeta de Banyeres. L’altre metge
que tenia la vila contractat, el doctor Redondo, havia
renunciat i havia abandonat la població aquell mateix mes.
Davant d’aquest panorama, la Junta decidí entrar en con-
tacte amb el doctor Basili Espinós, a qui li oferí un salari
anual de cent lliures, però aquest ja estava contractat pel
Consell de Xàbia i calia negociar la seua eixida. Per aquesta
raó, la Junta decidí buscar un altre metge i contractà el
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doctor Mateu Alvinyà, de Gandia, amb un salari que tripli-
cava el que s’havia pagat fins aleshores al metge de la vila.
A banda d’això, s’acordà gratificar l’especial atenció que
tenia el doctor Cristòfol Gisbert amb els malalts i els ferits.60

El 23 de maig, la Junta demanà al doctor Espinós que por-
tara un altre metge de Xàbia fins que poguera venir a Alcoi
i gestionara la contractació del de Teulada, pel salari que
fóra necessari, atesa la necessitat d’assistència mèdica que
patia la vila. Espinós gestionà amb els jurats de Xàbia la
cancel·lació del seu contracte per poder acudir a Alcoi, on
havia enviat, a més, el doctor Ivars. Finalment, Espinós
abandonà Xàbia quasi el mateix dia que arribava a Alcoi el
doctor Alvinyà. Per no fer-los cap menyspreu, la Junta
decidí contractar els dos metges per un salari de cent lliures
anuals i per un termini de vuit anys. El doctor Cristòfol
Gisbert deixà de ser metge de la vila i el doctor Jeroni
Bòria, que havia estat contractat per la vila de Iecla, com
que no havia pogut passar per estar tallat el pas pels felipistes,
decidí continuar a Alcoi com a metge per un any i mig més
i un salari de cinquanta lliures anuals. L’arribada del metge
Espinós feia innecessària la presència del doctor Ivars, per
la qual cosa aquest fou deslliurat del seu contracte el 6 de
juny mentre la Junta li donava deu lliures i es comprome-
tia a pagar-li les despeses del viatge i l’allotjament que
havia fet a Alcoi.61

Mentre se solucionava el tema sanitari, l’abastiment de
carn continuava representant un bon maldecap per al govern
municipal. El 31 de maig, en celebrar-se la subhasta de
l’abastiment de carn, cap licitador s’hi va presentar. Com
que a la vila ja no hi havia cap ramat, la Junta acordà que
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Blai Valor s’encarregara de buscar animals al preu que fóra
i de manera urgent.62 A més, Alcoi havia de continuar aju-
dant les poblacions veïnes que encara seguien la causa aus-
triacista. Cocentaina mantenia una guarnició de cent
homes apostats en els ports d’Albaida i Salem, “per
guardar les entrades dels enemichs”, però en aqueixos
moments tenia problemes per abastir-los, per la qual cosa
demanà a Alcoi que li venguera vint cafissos de blat i altres
tants de panís en atenció “a la bona correspondència en
què se a conservat la present vila en la de Cosentayna en
estes ocurrències de les guerres”.63 Dues setmanes després,
Gandia i Muro demanaren que se’ls enviara també blat per
a les seues respectives guarnicions. Dels trenta o quaranta
cafissos que sol·licitava Gandia, els d’Alcoi li permeteren
traure’n quinze del blat que havia comprat la cambra, sem-
pre que vingueren per ell ja que no volien anar-hi “per los
perills que poden ocurrir”. Als de Muro se’ls va permetre
adquirir-ne deu.64

Carles III, assabentat que València anava a capitular, va
posar en llibertat Basset, que estava empresonat al castell
de Lleida, i li encarregà la reorganització de les restes de
l’exèrcit austriacista que quedava en terres valencianes,
concentrat entre Alcoi, Alacant i Dénia. A més havia de
revifar la causa de l’arxiduc, ja que molts austriacistes,
com els alcoians, sabien que, a Basset “es devia la con-
quista del present Regne”. A la localitat castellonenca de
Sant Mateu, Basset va rebre la notícia que els borbònics
havien recuperat la ciutat de València i, davant la impossi-
bilitat d’acostar-s’hi, s’embarcà cap a Dénia, on acudia “a
inquietar y revolver la Marina, pues para este fin única-
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mente le sacó el Señor Archiduque de la cárcel”. Alcoi, tot
seguit, li envià un síndic per a donar-li la benvinguda “de
part de la present vila, manifestant el consuelo que se ha
tengut de sa venguda”.65 Per la seua banda, Felip V, potser
per a tractar de desactivar la influència que l’alliberament
de Basset podia tenir en la resistència valenciana, publicà
el 5 de juny un decret pel qual concedia un perdó general
als valencians que hagueren seguit l’arxiduc, “exceptuando
sólo de esta regla general a los que se hallasen con los ene-
migos, a los que persistiendo en su obligación se mantu-
viesen con las armas en la mano resistiendo a las mías, y
los que por su rebeldía no hubiesen vuelto o volviesen en
tiempo oportuno a mi obediencia”.66

L’11 de juny Alcoi verificava la que significava la dar-
rera elecció de jurats de l’època foral, una elecció a la qual
faltaren molts consellers, “uns per ser fora la present vila y
altres per estar malalts”. Després de fer el sorteig com de
costum, en van eixir els últims càrrecs forals d’Alcoi:
Damià Merita, generós, jurat en cap; Tomàs Monllor, ciu-
tadà, jurat segon; i Diego Moltó, ciutadà, jurat tercer.67

En el primer Consell convocat pel nou jurat en cap,
Damià Merita, foren nomenats els capitans de les tres
companyies formades a la vila per a la seua guàrdia i custò-
dia. L’endemà, el 15 de juny, arribava a Alcoi un missatger
del lloc de Muro per informar al Consell que vora 800 sol-
dats enemics (“sis-cents infants i dos-cents cavalls”)
procedents de Xàtiva havien arribat a Ontinyent i es
preparaven per a passar al Comtat pel port d’Albaida.
Assabentat d’açò Basset, havia enviat a Muro una carta el
dia 13 en la qual “ordenava a dits Justícia y Jurats manasen
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a tots los vehins de dita vila de Muro y contorn que
tingueren armes acudiren a asistir y cubrir dit port per
reselar alguna ostilitat fins tant se pogués cubrir de altra
gent”. Per això calia tancar aquest accés, per la qual cosa
els de Muro demanaven que tropes d’Alcoi anaren a cobrir
la defensa del port. El Consell alcoià acordà enviar una
companyia de la milícia local, la del capità Blai Sempere, i
escriure als de Bocairent perquè els assabentaren de “los
moviments de l’enemig”. A més ho comunicarien a Basset
perquè alliberara la vila d’altres serveis per “la molta falta
de gent que té la present vila y que està a la frontera de
l’enemig, tenint notícies de voler-la axí envestir”. Per aquesta
raó, el Consell disposà establir dos guaites en cadascuna de
les entrades naturals del terme —Sant Antoni, la Canal,
Polop, el Carrascal i l’ermita de Sant Cristòfol— “per a
què en llamades se puguen dar avís de unes a altres
guardes... a les de la present vila”.68

Els majors temors de la Junta de guerra i del Consell es
feren realitat l’endemà, quan arribà un tambor del general
Mahoní per a demanar la capitulació de la vila. Llegida
aquesta lletra pel justícia i els jurats, decidiren convocar
aquella mateixa nit els membres de la Junta de Defensa
(consellers, representants del clero i de les comunitats reli-
gioses i síndics dels gremis) per a comunicar-los les condi-
cions de rendició que fixava Mahoní. El jurat en cap, Damià
Merita, va proposar que, atesa la importància de l’assumpte
i per ser ja tan tard, calia convocar Consell General per a les
sis del matí “per a resoldre matèria tan grave”. Alguns dels
membres de la Junta proposaren comunicar l’ultimàtum de
Mahoní a Basset però, finalment, la Junta votà i aprovà que
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mentre no es pronunciara el Consell General no s’enviaria
cap missatge a Basset.69 A les sis del matí del 17 de juny es
reuní el Consell General, al qual acudiren 85 veïns. El jurat
en cap els informà que Mahoní exigia la rendició incondi-
cional de la vila sota l’amenaça “del rigor de les armes y de
els estragos y ostilitats que en sí porten les guerres, així en
vides y onres com en haziendes y que acudint ab puntuali-
tat estava en temps de usar de pietat i clemència” per evi-
tar el càstig sofert per Xàtiva i Alzira per la seua resistèn-
cia i els comminava que acudiren “ab la major brevetat y
sens dilació alguna a la Ciutat de Xàtiva a prestar la obe-
diència al Senyor Felip Quint”. S’hi llegí a més una altra
lletra tramesa pel coronel Pere Corbí, el qual els prometia
que la vila no havia de patir cap dany si es posava sota
l’obediència del rei Felip V; per tant, els aconsellava acatar
les ordres del comte de Mahoní. Malgrat aquesta amenaça,
els veïns no volgueren fer cap negociació mentre no
conegueren encara les possibilitats de socors que tenia la
vila. Per aquesta raó enviaren el rector de la parròquia a
Dénia per parlar amb Basset i conèixer la seua resposta i
demanaren un termini de vuit dies a Mahoní per a respon-
dre-li amb l’excusa que Basset havia promés acudir per-
sonalment a defensar la vila. Aquell mateix dia la Junta de
Defensa va adoptar mesures d’importància extraordinària.
En primer lloc, va destituir el sergent major, el ciutadà
Nicolau Gisbert, “per no comparèixer este en la present
vila”, i el substituí pel ciutadà Dámaso Pérez. En segon
lloc, constituí una nova comissió per a inspeccionar les
muralles i les torres de la vila, formada per Vicent Sanç,
Joan Blanes i Miquel Julià. Finalment, recomanà l’eixida de
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les dones davant l’imminent assalt borbònic amb la condi-
ció que els homes que anaren a acompanyar-les havien de
tornar a la vila tot seguit.70

Davant l’amenaça que s’apropava cap Alcoi, una de les
tres places fortes que encara restaven al partit austriacista
al Regne de València, la vila va demanar socors a totes les
poblacions veïnes, amb les quals tenia germanies i pactes
de col·laboració quasi immemorials. El 18 de juny, el
Consell General fou assabentat de dues cartes, una de les
quals tramesa per la vila de Bocairent, en què es feia
memòria de la tradicional “aliansa que té en la present
vila” i, per tant, s’oferia a enviar-los “dos groses de pedres
de escopeta”. L’altra, l’havia enviada Altea, en la qual els
comunicava que allí estaven les tropes d’Àlvar Escòrcia,
uns mil homes, i que havien acordat acudir a defensar
Alcoi. El Consell agraí de bon grat tots aquests socors i
decidí que els soldats d’Escòrcia s’allotjaren en les cases
dels veïns. També aquell mateix dia tornava el rector Felip
Guerau, que havia anat a Dénia, amb la resposta de Basset:
“no se entregue dita vila a l’enemig y en manera alguna
sinó que es defensen y que ens enviarà socorro per a dita
defensa”. La Junta va decidir que no es convocara Consell
General sinó que la carta de Basset fóra llegida pública-
ment en la vila.71 L’endemà hi arribaven les companyies
d’Altea, Relleu i altres pobles de la Marina “que han vengut
en socorro a la present vila”, les quals demanaren ser
proveïdes de pólvora per poder eixir a vigilar “los collados
de defora la present vila”.72

Mentrestant, els borbònics prenien la iniciativa. Els uns
entraven per la Foia de Castalla (“...que ha tengut notícies

67

LA DESFETA D’ALCOI



de que en la Foya de Castalla han entrat alguns cavalls de
la part contrària...”), els altres s’internaven cap a Bocairent
i una altra columna es dirigia cap a Oliva i Gandia. Chaves,
amb algunes milícies, decidí internar-se en les muntanyes.
En primer lloc va rendir Bocairent, que tan sols estava
defensada per uns pocs catalans i per la milícia local.
Segons Minyana, la capitulació va permetre que els
miquelets catalans marxaren escortats per la cavalleria cap
a Catalunya. Chaves continuava ara cap a Alcoi. A més,
com que Mahoní sabia que Alcoi anava a resistir si arribaven
els reforços de Dénia, ordenà a les seues tropes que s’in-
ternaren per la vall de Guadalest i els tallaren el camí. Així
va ocórrer: els 170 homes de socors que venien de la
Marina hagueren de tornar cap a Dénia per defensar el pas
de Guadalest. A ells els acompanyaren les companyies que
havien vingut d’Altea i de Relleu.73

Alcoi va romandre, llavors, com deia la Junta de
Defensa, “sens ningun socorro y ab grandíssim perill per
no tenir resistència alguna”. També el seu hospital estava
col·lapsat pels nombrosos ferits i malalts que hi estaven
ingressats. Davant aquesta situació, el 22 de juny es
reunien la Junta de Defensa i el Consell General per a
començar a negociar amb Mahoní. En la sessió de la Junta
el jurat en cap, Damià Merita, recordà que el termini de
vuit dies que havia demanat a Mahoní estava a punt d’ex-
pirar i que la vila es trobava amb “falta de gent per los
molts que han mort en estes enfermetats” i sense esperança
de rebre socors, ja que els que havien vingut de la Marina
havien hagut de marxar per a defensar Dénia. Per això,
proposava que es convocara Consell General perquè es
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prenguera algun acord en aquest sentit. Aquest Consell
General es reuní unes hores després. En aquest, el jurat en
cap va proposar el mateix que en la Junta, però ara va anar
més enllà: calia “entregar-se” i “restituir-se a la obediència
del Sr. Felip quint”. Per això s’havien de signar les “capitu-
lacions en aquella millor forma y manera que pareixera
més convenient per a el bé comú” i, després, anar “a
prestar dita obediència”.

Per a fixar els capítols de la rendició fou nomenada una
comissió, formada per dos capellans de la parròquia, dos
frares del convent de Sant Agustí, altres dos del convent de
Sant Francesc, el doctor Joan Merita, generós, en repre-
sentació de la classe de cavallers; Joan Sempere de Joan,
Ignasi Sempere i Josep Gisbert74, en representació de la
classe de ciutadans; Vicent Gisbert de Joaquim, Blai Valor
de Francesc, Gelart Gisbert i Jeroni Gisbert, en repre-
sentació dels llauradors; Vicent Gisbert, Gregori Sempere
i Josep Moltó per part de l’ofici de paraires, “y les demés
perçones que dels demés officis de dita vila estan en la
Junta General per a determinar les coses de la milícia y
faltant fasen elecció cascú de dit offici de dos mestres de
cascú de dits officis que els pareixerà per a dit effecte”.
Aquesta comissió de la capitulació havia de viatjar a Xàtiva
per entrevistar-se amb Mahoní. Aquest serà l’últim Consell
General que s’enregistra al llibre d’actes municipals, i en
valencià. A partir d’ací resten sis fulls en blanc.75

La comissió degué arribar a Xàtiva a la fi del mes de
juny, però no signà les capitulacions. Mentrestant, els
alcoians s’assabentaren que Felip V havia fet públic el 29
de juny el Decret de Nova Planta pel qual abolia els furs
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de València i Aragó “como castigo a la rebelión de estos
reinos”. Aqueix mateix dia les tropes borbònics iniciaven
l’assalt a Dénia. L’exèrcit borbònic estava comandat pels
mateixos militars que havien de protagonitzar mesos
després la desfeta d’Alcoi: D’Asfeld, Mahoní i Chaves.
Enfront tenien Basset, qui organitzà la defensa de la plaça
i el castell. Els borbònics aconseguiren entrar en la
població i assetjar el castell. Basset s’embarcà i anà a
Barcelona per a demanar reforços, els quals arribaren el 3
d’agost: un vaixell i dues galeres, amb dues companyies del
regiment de la Reina. Davant aquesta notícia, D’Asfeld
intentà el quart i últim assalt a Dénia. Finalment, el 4
d’agost els borbònics aixecaren el setge de Dénia i es reti-
raren cap a l’interior.

Les tropes austriacistes que defensaven Dénia i les que
havien vingut de reforç anaren a defensar també les pobla-
cions amenaçades de l’interior, perquè els borbònics,
després del fracàs de Dénia, volien ocupar Alcoi. Segons
la historiografia tradicional, Alcoi fou assaltat per primera
vegada durant el mes de novembre. Però açò no resta clar
perquè deixa molts mesos en blanc, si sabem que Mahoní
i les seues tropes es retiraren a l’agost de Dénia i s’en-
caminaren cap a Alcoi. En aquest punt hem de fer servir
la narració de l’austriacista Francesc de Castellví, el qual
identifica clarament aquest atac a la vila d’Alcoi.

La nit del 14 al 15 d’agost Mahoní assaltava la vila
d’Agres. Els veïns foren sorpresos mentre dormien, però
això no va impedir que els borbònics hi entraren a mata-
degolla, mataren alguns veïns i saquejaren el poble. El dia
15 Mahoní començà el bloqueig de Bocairent, on els seus
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veïns van defensar-se durant vuit dies fins que capitularen
per salvar les seues vides i evitar el saqueig. Després
Mahoní es dirigí a ocupar la vila d’Alcoi. Sota les seues
ordres estava el brigadier José de Chaves Osorio, amb
1.500 infants i 600 cavalls. La vila estava defensada per
dues companyies del regiment de València, setanta homes
del regiment de Ricardi i cinc companyies de milícies dels
pobles veïns. El capità de la plaça era Nofre Cantó, amb
l’assistència del seu fill Lluís, que mesos abans tenia el
comandament de les milícies d’Énguera i Anna. Mahoní
fou vist el dia 18 d’agost i l’endemà envià un tambor a la
vila perquè capitulara, però els veïns acordaren resistir.
Mahoní, davant aquesta resposta, decidí entrar-hi per la
força. El 25, a la matinada, donà l’ordre d’avanç general,
però les seues tropes foren rebutjades. L’endemà, els ofi-
cials d’Alcoi començaren a parlamentar i li prometeren
que si en quatre dies no rebien socors li lliurarien la plaça,
amb les condicions següents: que les tropes s’havien de
rendir amb tots els honors militars i havien de marxar cap
a Alacant, que els alcoians que així ho desitjaren podien
acompanyar-les i que la vila no havia de ser saquejada. Des
d’Alacant isqueren les tropes del coronel Haltham i del
tinent coronel Joao Baptista Sousa que, amb les milícies,
formaven un cos de quasi dos mil homes. El 27 d’agost, la
junta d’Alcoi i el governador militar, i també Mahoní, rebi-
en la notícia de l’arribada d’aquests reforços, per la qual
cosa Mahoní decidí, l’endemà, aixecar el setge. La guarni-
ció d’Alcoi aprofità la fugida dels borbònics i decidí eixir a
empaitar-los. Així aconseguiren fer presoner el brigadier
Chaves. Segons Minyana, la captura de Chaves va succeir
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d’una altra manera: confiat en la treva pactada per retirar-
se, anava tranquil pels voltants del terme quan fou capturat
per un escamot d’anglesos que havia enviat el governador
d’Alacant.

L’altre testimoni d’aquest primer assalt a la vila ha estat
descobert recentment, en els “quaderns de guerra” del
coronel Pere Corbí, el qual relata, quasi de manera literal,
com es va produir l’atac a Alcoi:76

[…] Mantúveme mucho tiempo allí. A este tiempo
estava el Sr. Chaves de comandante en Ontiniente y
tuve orden para bajar a conferir con su Exª y resolvi-
mos el sitio de Bocairente y yo con mi gente por la
parte de Bañeres. Ísose el sitio y se rindió, resolvimos
aquel mesmo día marchar al anochecer y sosprender
dos oras antes del día Alcoy. Púseme yo en marcha
para prevenir las escalas, picos y lo necesario para l’a-
vanse, pero el Sr. Chaves no pudo salir de Bocairente
a la ora que quedamos, salió más tarde y llegamos
Alcoy oras después de salir el sol conque no se pudo
emprender la sospresa. Ysimos un bloqueo, resolvi-
mos traer unos canoncitos de artillería; pasé yo a con-
dusirla y a la que volvía, enpesé a encontrar la gente
en güerta de San Antonio que se retirava; dijéronme
que avían resuelto levantar el sitio y (dí)jeles volver;
llegé donde estava el Sr. Chaves, díjele se mantuviese
en el convento de San Francisco, que yo pasaría a la
parte de Penáguila que es por donde entravan y salían
en Alcoy con socorro de gente y víveres y que si no
podía detenerlo volvería por el Sr. Chaves y nos reti-
raríamos en buena forma, y sólo así el Sr. Chaves
paseyó a la parte que he dicho y logré el quitarles el
socorro que llevavan Alcoy de pan, pólvora y balas.
Entonses quedé yo con las costillas rotas.
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Continuamos el sitio, tuvimos notisia de que en
Penáguila avía entrado una porsión de gente reglada
que avían destacado de la guarnisión de Alicante para
socorrer Alcoy. Pasó don Juan de Gusmán, coronel
de cavallería con su regimiento y otra cavallería y
infantería a detenerlo, yo no pude ir por estar en cama
y muy malo y aunque yo lo diga como yo ubiera podi-
do ir otra cosa ubiera sido, escrive un papel que
man[dó] al Sr. Chaves diciéndole que la gente que
venía para socorrer Alcoy era mucha, que no podía
detenerla, que él se encaminava a Cosentaina con la
gente, que el Sr. Chaves se retirase por donde pudie-
se gran maldad y lo <....> en retirarse y llevarse la
gente dejando abandonado al Sr. Chaves y la gente
que quedava. Díjome el Sr. Chaves qué podíamos
aser. Respondíle que retirarnos a toda prisa, porque si
no, éramos perdidos, que podíamos retirarnos a la
Oya de Castalla. Respondióme que no podía quando
la gente iva a Cosentaina, que su Exª devía pasar allá;
díjele que lo pensase mejor que estava aventurado;
díjome que no tenía remedio que yo me retirase con
la gente de la Oya a la Oya y que ya avisaría; cogióme
entre quatro y me retiraron y fue milagro librarme de
la salida que isieron los de Alcoy y al Sr. Chaves le
prendieron.

Aquest primer assalt dels borbònics es confirma també en
les escasses dades documentals que es conserven a l’Arxiu
Municipal d’Alcoi, com ara les despeses produïdes en les
obres de fortificació del portal de Sant Nicolau i del baluard
del tirador de draps; els nombrosos ferits que hi havia a l’hos-
pital; les despeses que es pagaren d’una companyia de la Vila
Joiosa vinguda a defensar Alcoi; les obres generals de for-
tificació en tots els murs de la vila i, el més curiós, un inter-
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canvi de presoners, el brigadier Chaves, que s’hi trobava
detingut com diu Castellví, per un general anglés presoner
de les tropes de Mahoní. Segons Castellví, Chaves fou
conduït a Catalunya pel capità alcoià Lluís Cantó, i d’allí
fou embarcat i passà a Alacant on fou bescanviat per un
general anglés. Segons Minyana la persona amb qui bes-
canviaren Chaves fou un cert Vilchs, lloctinent de l’arxiduc.77

Potser en aquest assalt fracassat a Alcoi el novel·lista
Defoe localitza també la mort d’un major irlandés, el qual
apareix esmentat en les memòries (novel·lesques, per altra
banda) del capità Carleton:

El mayor O’Rairk u O’Roork murió al año
siguiente [1707] en Alcoy y su muerte fue muy senti-
da, ya que tanto por su valor como por su conducta,
se le tenía por uno de los mejores oficiales irlandeses
al servicio de los españoles. Oí además que descendía
de uno de los antiguos reyes de Irlanda. La madre del
honorable coronel Paget, uno de los ayudas de cáma-
ra de la actual reina, era pariente cercana de este
valiente caballero.

Aquest irlandés formava part, l’any 1706, de la guarni-
ció de Villena, comandada per Mahoní, i estava al capda-
vant d’un destacament de cavalleria que es va enfrontar a
una companyia de cavalleria anglesa del capità Mathews,
on anava Carleton. Després del fracassat setge de la vila al
mes d’agost, els borbònics es dedicaren a fer incursions
per la comarca i mantenir-ne el control de les eixides natu-
rals per evitar l’arribada de tropes. A començament de setem-
bre el comte Charny posà setge a Planes, vila que resistí
durant vuit dies, tan sols amb divuit soldats portuguesos i un
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sergent. La vila capitulà amb la condició que el sergent i els
soldats podien passar lliurement a Alacant, així com els
vilatans que volgueren acompanyar-los.

Segons escriu Castellví, Berwick, comandant en cap de
l’exèrcit borbònic, rebia l’ordre de Felip V de liquidar el
front valencià, on només resistien Alcoi, Alacant i Dénia.
Berwick va decidir començar per Alcoi. Açò trencava
també amb allò que deia la historiografia tradicional: que
l’assalt havia estat una iniciativa personal de D’Asfeld i
que, per aquesta raó, va ser représ després. No obstant
això, havia de ser el mateix Berwick qui vinguera a Alcoi
per a expugnar definitivament la plaça. A més, el rei no
volia que el termini del setge s’allargara. Tot i que fóra en
ple hivern, s’iniciava de nou el setge a la vila. Pere Corbí,
segons narra en els seus “quaderns de guerra”, rebé l’or-
dre de Mahoní de conduir a l’assalt d’Alcoi “parte de la
guarnisión de Elche y de Bocairente y milisias de la Oya”.
A les tropes que envoltaven la població, comandades per
Tomás Salgado, s’unia Mahoní, el 4 de gener, amb sis mil
homes. L’endemà hi arribava Berwick amb sis grans
canons, que començaren a batre les defenses, “flacas”
segons la crònica de Castellví. Minyana relata amb minu-
ciositat com es va produir aquest darrer assalt a la vila,
lògicament des de la perspectiva borbònica: 78

“...está ocupando [Alcoi] la cima de una colina
muy escarpada, en medio de valles muy profundos e
intrincados. Sólo una entrada y en verdad difícil da
acceso al arrabal del Convento de Franciscanos,
entrada que habían fortificado muy bien. Porque en
efecto, habiendo excavado una trinchera muy honda y
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habiendo construido dentro túmulos, a cuyo abrigo
se protegían a cubierto de todo tipo de proyectiles, los
rodearon con estacas descortezadas que habían clava-
do y con puntas muy afiladas que sobresalían mucho
a manera de cornisa y con almenas. Pero las tropas
reales a través de senderos difíciles, horrorosos de ver
y penosos de pasar, unas veces venciendo las cimas de
las montañas, otras bajando a barrancos de valles muy
impracticables, sin orden ni concierto, con mucho
peligro si se las tenían que ver con las insidias del ene-
migo, muy fatigadas por el esfuerzo del camino y por
la inclemencia del tiempo, llegaron por fin a la ciudad.
Mahoní, una vez examinada la situación de los luga-
res, ocupa en seguida el convento un poco alejado del
mismo arrabal, convento que había sido abandona-
do por sus residentes, como lugar adecuado para
colocar los cañones. Una vez preparados en poco
tiempo y disparados contra la puerta, rompen sus
batientes. Pero era tanta la habilidad en la defensa en
la fortificación que, pensando los asaltantes que con
esta acción nada se había conseguido, trasladados los
cañones a otro lugar, decidieron destruir un lienzo de
la muralla. Pero para la invasión el camino estaba
lleno de riesgos porque ni habían llenado la trinchera
ni de ninguna manera podían subir la altura del muro
sin la ayuda de las escalas. En efecto, los cañones con
sus disparos habían hecho mucho menos de lo espe-
rado y convenía traspasar una gran parte del muro que
todavía se mantenía en pie. Sin embargo, Mahoní, sin
poder soportar la demora, exhortando a los soldados
de la señal de atacar al atardecer. Oída esta, sin horro-
rizarles el peligro, cogen las escalas y se dirigen hacia
el muro. Se lucha por ambas partes con muchísimo
encono, pero puesto que las escalas aplicadas al muro
eran mucho más cortas que la altura de la pared, a
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causa del inútil intento desisten de su propósito, tras
haber perdido 150 de los más valientes y haber tenido
muchos heridos. Mahoní, por su parte, para quebrar la
audacia y coraje de los defensores envalentonados por
este éxito, ordenó colocar los cañones en un sitio ele-
vado no para disparar en línea recta contra el muro
sino para rozar con disparos oblicuos la superficie del
muro y alejar a la multitud de defensores que se
encontraban en ella. Así, en efecto, impedía que
pudiesen expulsar a sus soldados que subirían cuando
de nuevo se llegase a las manos.”79

Després d’aquest dur bombardeig, Mahoní envià de
nou un tambor perquè la guarnició capitulara. El 9 de
gener la guarnició d’Alcoi, comandada pel sergent major
anglés Dorck, es rendia. Aquestes tropes, formades per
uns 280 homes de diverses nacionalitats, foren fetes
presoneres. Berwick assegurà que no anava a saquejar la
vila i imposà una taxa de 20.000 rals. L’ocupació borbòni-
ca de la vila, però, donava pas a una intensa activitat
repressora, conduïda pel coronel Corbí, qui es vanagloria-
va d’haver executat a centenars de presos.80 El botxí
començà a actuar i va estar a Alcoi durant sis llargs i terri-
bles mesos. La major part dels miquelets que havien estat
capturats foren executats. Entre ells, el més destacat fou
Francesc Perera, capità d’una companyia de miquelets, i
que, segons Feliu de la Penya, procedia de la comarca de
Balaguer.81 A ells s’uniren els presoners que arribaven d’al-
tres enfrontaments, com és el cas dels ferits en l’assalt aus-
triacista a Guadalest.82

Segons Núria Sales, els miquelets “eren originaris
sovint del Conflent o del Vallespir, de la vall de Ribes o
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la de Camprodon, del Capcir, la Cerdanya, el Berguedà,
el Pallars, la vall de Benasc o la Ribagorça en general,
empordanesos, aranesos, andorrans, de vegades foixencs
o del Donasà, al principi vestits burells amb capote,
grande culotte, espadrilles et bonet à la mode du pays, amb dues
pistoles i punyal, corn o trompa marina”.83 Procedien del
món dels jornalers i dels desenfeinats, indisciplinats, mig
salvatges, poc respectuosos de jerarquies, àgils i rapidís-
sims, bons tiradors i caminadors infatigables. Els
miquelets foren de gran utilitat per a fer la guerra en
zones de muntanya, per la seua agilitat i duresa, pel
coneixement del territori i per les seues despeses inferiors
a les de les tropes regulars, perquè eren contractats per
terminis curts. En molts casos se’ls identifica amb el
bandolerisme i foren molt habituals a partir del segle
XVII. Des de llavors donaren molts problemes tant a la
monarquia francesa com al virrei de Catalunya. Aquest
caràcter de tropa irregular i vinculada amb el bando-
lerisme, ocasionà que les tropes borbòniques no els
donaren mai quarter i que, quan els capturaven, pro-
cediren a executar-los, com va ocórrer a Alcoi, on bona
part dels miquelets que l’havien defensada foren ajustici-
ats. Aquesta mateixa opinió sobre els miquelets la
trobem en el testimoni novel·lesc del capità Carleton:
“nunca obedecieron a ningún mando sino que lucharon
donde y como les pareció mejor, aun así prestaron un
notable servicio”. El mariscal Starhemberg, comandant
en cap de l’exèrcit aliat a Espanya, es va sentir greument
insultat per un oficial francés que li digué “general de
migaletes”. Segons Castellví, els miquelets vestien el
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“propio rústico vestido. Esto es, una casaca ancha
y no muy larga de paño, que en el país se llama burell,
de color pardo; debajo de él, otro casacón corto, que
en el país llaman camisola, de una especie de ropa que
nombran santsjuans, cordellats o baieta, y el regular color
encarnado... Las calzas, muy anchas, por lo regular de
algodón azul o otra ropa ligera. En las piernas, unos
botines estrechos, de paño, con una pala que cubría la
mitad del pie. Otras veces, de cuero, que nombraban
calçons. En los pies, un calzado de cáñamo que se
nombra espargatas. Una correa, que les ceñía la cintu-
ra; otra, que les pasaba sobre el hombro para sostener
la que les ceñía la cintura; otra, que les pasaba sobre
el hombro para sostener la que les ceñía; delante, una
bolsa grande de cuero con diferentes bolsillos. Allí
traían las balas, pólvora, tapos y fogueo y de ordina-
rio todos llevaban pipas. Sus armas, una escopeta que
sólo se distinguía del fusil en la llave y forma del cabo;
pendiente de la correa, a la izquierda, un pedazo de
cuero y en él dos pistolas y una daga. Su equipaje
ordinario, una camisa y un par de espargatas. Su pro-
visión, un pan y una calabaza, todo atado con corde-
les en la correa... Esta clase de milicias no guarda
forma militar en los combates y rara vez si no son
precisados pelean en las llanuras. Ocupan siempre
montes, colinas, bosques y desfiladeros. Están en las
fronteras y hacen correrías dentro de los países ene-
migos. Dentro de las plazas en tiempo de sitios sirven
con ventaja”. 84

Alhora que eren executats molts miquelets i voluntaris
que havien defensat Alcoi, començava la desfeta de les for-
tificacions. El mateix que feren els borbònics a Penàguila,
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durant vint dies dos obrers de vila s’ocuparen d’enderrocar
els murs de la vila. Les autoritats militars, mentrestant,
feien efectiu el dret de conquesta. El consell de la vila, fins
i tot, havia de pagar tots els capritxos dels nous senyors: el
14 de gener abonaren “cinco libras de perdigones para
casar perdices para el Señor Conde Mahoní” i, el mateix
dia, pagaren set lliures i mitja “por un chocolate que se
presentó al confesor del señor Cavallero D’Asfelt”. Alguns
prohoms abandonaven la vila, com el ciutadà Nicolau
Gisbert, el qual havia deixat sa casa, situada al carrer de
Sant Nicolau, als frares franciscans.85 Aquests havien hagut
d’abandonar el seu convent perquè havia estat enderrocat.
Les versions sobre aquest fet eren discrepants. Per als aus-
triacistes, els felipistes l’havien minat, mentre que, per als
borbònics, havia estat la mateixa guarnició d’Alcoi la que
havia enderrocat el convent per a evitar que els borbònics
hi prengueren posicions i, des de allí, obriren foc sobre la
vila. Aquesta opinió es veu confirmada pel mateix coronel
Pere Corbí, que va escriure que Chaves havia pres posi-
cions al convent, des d’on les seues tropes disparaven con-
tra els defensors.86

Mahoní, després d’enviar les seues tropes a les casernes
d’hivern, va romandre alguns dies a Alcoi fins que hagué
d’abandonar-la en rebre l’ordre del rei de navegar a Sicília
amb vuit companyies. Va deixar com a governador de la
plaça el coronel Tomás Salgado. Després marxà a
Cartagena per embarcar-se cap a Itàlia.

El 15 de gener, D’Asfeld, després de la marxa de
Berwick a la cort, assumí tot el poder militar i administratiu
a València, “governando aquel Reyno en todo por todo
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como si no huviese Chancillería”. Els notaris i escrivans
foren depurats a partir del 28 de març i s’ordenà que els
aspirants que volgueren ocupar les escrivanies havien de
ser examinats i aprovats per la Cancelleria. No obstant
això, el mateix D’Asfeld reconeixia la gran manca de
notaris que hi havia al regne: “como los más de los escribanos
fueron malos y han muerto echos miqueletes, o están con
los enemigos, de los 366 pueblos que este Reyno tiene, se
hallan oy día la mayor parte sin escribanos”.87

Els borbònics, després d’ocupar Alcoi, s’internaren per
les muntanyes per intentar aïllar Dénia. Guadalest, per
exemple, que era la clau per a dominar tota la vall de la
Marina Baixa fou ocupada. Els austriacistes, però, per trac-
tar d’alliberar el setge sobre aquesta comarca, forçaren la
reconquesta d’algunes poblacions, com ara Guadalest i
Finestrat. La primera fou ocupada gràcies a l’ajuda d’al-
guns veïns, però l’esclat d’una mina o d’un arsenal va
provocar la mort de molts defensors i de molts aus-
triacistes. El governador d’Alcoi, Tomás Salgado, va eixir
ràpidament per a recuperar Guadalest. En assabentar-se
d’açò els austriacistes, l’abandonaren.88

El 28 d’abril una columna d’austriacistes, amb sis ban-
deres, es dirigí a Finestrat per a expugnar-la. Però ací tro-
baren la decisiva defensa de Simó Cabot. Els austriacistes
reberen, a més, l’ajuda del capità de la milícia de la Vila
Joiosa, Baltasar Martí. Després de sostenir durant moltes
hores el setge, a la nit dos soldats s’escaparen de la fortale-
sa i se n’anaren a Alcoi a comunicar a Tomás Salgado què
estava passant a Finestrat. Pel camí trobaren Severino
Soto, segon comandant de la companyia de Palència, el
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qual caminava a marxes forçades amb una tropa de 230
genets i 300 infants que Salgado enviava de socors a
Finestrat. En arribar a la fortalesa, els defensors, en sentir-
se amb major força, isqueren a atacar els austriacistes, que
es retiraren de forma desordenada. En aquesta escaramus-
sa perderen trenta homes i foren fets presoners Baltasar
Martí i els que anaven a peu i capturats els morters de
bronze, amb tot el material i pertrets de guerra. Els soldats
presoners foren conduïts a Castella mentre els miquelets
foren afusellats i així, segons Minyana, “dejaron de hacer
locuras”.
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E
L’ALCOI BORBÒNIC

El primer cabildo del nou ajuntament alcoià es reuní el 6
de febrer de 1708 en casa d’un regidor, Bonaventura
Gisbert, perquè la Casa de la Vila estava ocupada per
l’exèrcit borbònic.89 La resta d’aquest primer govern
municipal estava constituïda per l’alcalde ordinario Ignasi
Sempere, els nobles don Basili de Puigmoltó i don Fèlix
Almúnia, i els ciutadans Vicent Pellicer, notari, i Blai Valor
de Joan. La seua primera i única decisió fou la de nomenar
els recaptadors que s’havien d’encarregar de cobrar la
multa de sis mil doblons d’or que D’Asfeld havia imposat
com a càstig a la vila. L’endemà es tornà a reunir el cabildo
en casa del regidor Bonaventura Gisbert per prendre deci-
sions sobre el govern civil de la vila i ajudar en allò neces-
sari els soldats que hi estaven aquarterats, tot i reconèixer
la manca de recursos per a fer alguna cosa. S’acordà, amb
només un vot en contra, la imposició d’una cisa o recàrrec
en les mòltes: quatre diners per barcella de blat i dos per
barcella de panís, “mestures” i ordi. Aquesta cisa havia de
ser administrada pel regidor i notari Vicent Aleixandre. La
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resta dels acords presos pel cabildo foren aprovats per una-
nimitat i estaven destinats a l’ajut dels soldats felipistes. En
primer lloc, els regidors Vicent de Scals i Tomàs Monllor,
notari, i els veïns Josep Moltó de Vicent i Josep Torregrosa
de Jaume s’havien d’encarregar de les butlletes i l’allotja-
ment dels soldats. En segon lloc, els veïns Gregori Giner,
Panuci Arcaina i Lluís Pérez de Pere havien d’ocupar-se de
portar palla per als quarters de la cavalleria. En tercer,
Diego Albors havia de subministrar l’oli perquè les
casernes pogueren estar il·luminades. En quart, Miquel
Gosàlbez i Gregori Sempere de Miquel havien d’ocupar-se
de facilitar llits, llençols i flassades als soldats i de la seua
neteja. Per acabar, el regidor Bonaventura Gisbert fou
nomenat depositari dels fons que es recaptaren per al
pagament dels sis mil doblons de multa.

Un altre tema és que, en haver-se extingit els antics càr-
recs forals, quedaven per assignar les seues funcions al nou
organigrama de l’ajuntament borbònic. Així va passar amb el
que feia el mostassaf. Per acord del cabildo es decidí repartir
la seua faena entre els regidors mitjançant un torn per a cada
mes, mentre que la custòdia dels pesos i mesures passava a
mans del paraire Joan Llopis, el qual els havia de facilitar a
les persones que els necessitaren per a les seues vendes. En
aquells moments aquest primer ajuntament borbònic estava
format per vuit regidors i presidit per un alcalde ordinari per
l’estat reial, Ignasi Sempere, el primer que va posseir aques-
ta denominació a Alcoi, i per un alcalde ordinari de la classe
de nobles, Joan Merita i Capdevila.

Però, l’assumpte més enutjós que havia de resoldre
aquest primer ajuntament era el de recaptar els sis mil
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doblons de la multa de D’Asfeld, a més de 310 doblons
per a les campanyes. L’empresa era ben difícil perquè els
diners no arribaven, “por no poderse sacar de prompto
por entero de la derrama que se ha hecho entre los vezi-
nos de dicha villa, por lo exausta que está de medios para
dicha satisfación por las cansadas fuersas en que se halla y
el peligro en que está de quedar aniquilada”. Per això els
regidors acordaren enviar Blai Sempere perquè prenguera
diners a crèdit en altres poblacions, com ara Ontinyent,
Bocairent, Agullent, Ibi i Onil, o de particulars, “a censo o
en el modo que se hallase y le quisieren dar”. Però les
seues gestions no donaren fruit perquè tothom tenia tanta
necessitat com Alcoi i el regne estava sumit en una angu-
niosa manca de diners. Per aquesta raó, el 24 de febrer fou
convocat l’Ajuntament en sessió extraordinària, a la casa
de l’alcalde de la classe de nobles, Joan Merita i Capdevila,
i es decidí pregar al rei que aixecara la multa sobre tota la
població, atesa la delicada situació que patia la vila:

“Que aviendo la dicha villa concurrido en la
común sublevación de este Reyno, ha estado serca de
tres años sin comercio alguno con las Castillas en la
Fábrica de Paños y que por este motivo se halla oy
sumamente exausta y sin medios para corresponder a
la contribución que los Señores Generales de Su
Magestad, que Dios guarde, le han impuesto para
ayuda de costa de las Reales Tropas y en castigo de su
rebeldía por recaer dicho castigo, más que en los
rebeldes, en los que atentos a su obligación se han
mantenido siempre buenos y leales vasallos y por ser
estos, casi todos, los primeros hombres de dicha
villa...”
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Per a exposar al monarca aquestes consideracions,
l’Ajuntament decidí que fóra el regidor Miquel Jeroni Aleix
qui anara a Madrid a demanar clemència al rei, “para que,
olvidado de la infidelidad y rebeldía del pueblo, sea servi-
do atender con benignidad a los a fuer de hombres de bien
han podido siempre mantener su fidelidad illesa”.90

Mentrestant, els regidors començaren a acaparar els
objectes de valor que encara quedaven a la vila. L’endemà,
dia 24 de febrer, acudiren a la parròquia per a prendre la
llàntia d’argent de l’altar de la capella de la Mare de Déu
del Roser, quatre canelobres i tres plats també d’argent,
peces que pesaven 416 unces en total. Les protestes de
l’ecònom de la parròquia, Felip Margarit, no aturaren els
regidors, els quals al·legaven el perill de “total ruhina” que
amenaçava la població si no pagaven el que havia demanat
D’Asfeld. Això sí, li prometeren restituir tot el que havien
pres quan la vila “saliese del aogo en que se halla”. I de fet
així va passar, com consta en una anotació al peu del docu-
ment de confiscació protocol·litzat pel notari Tomàs
Giner.91 Però no només s’havia de pagar aquesta multa sinó
que darrere venien els nous impostos que anaven a implan-
tar-se sobre la vila, com ara la contribució d’alcabales i
“cientos”. El regidor i notari Tomàs Monllor hagué d’acudir
a la fi del mes d’abril a València per a presentar-se davant del
superintendent general de rendes per seguir l’“encabeza-
miento” que s’havia de fer del nou impost. El 13 de maig va
enviar una carta a l’Ajuntament en què li comunicava que
D’Asfeld demanava a la vila que li enviara els cent doblons
que els fabricants havien cobrat d’una venda de draps.92 Els
regidors acceptaren i aprofitaren l’ocasió per a demanar al
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francés que fixara uns terminis adients perquè la vila
poguera pagar el que devia al rei. El 23 de juny,
l’Ajuntament va rebre la seua resposta: havien de pagar els
salaris dels caporals de la guarnició, però açò minvava l’im-
port de la multa. Els regidors ho acceptaren i comunicaren
immediatament aquesta decisió al governador militar de la
plaça.93

El coronel Pere Corbí havia estat el primer governador
militar de la vila però en el mes de febrer aquest comanda-
ment va passar al coronel Tomás Salgado, el qual va estar
al capdavant de la vila fins al 2 d’octubre, quan fou substi-
tuït pel tinent coronel Fadrique de Soto. Aquest, gràcies a
la seues intervencions en favor de la vila, va tenir l’agraï-
ment de l’Ajuntament, el qual acordà donar-li una ajuda de
dos lliures diàries per a la seua manutenció:

“Y assí mesmo atendiendo a la gran benignidad en
que el Sr. Teniente Coronel Don Fadrique de Soto,
Gobernador de esta plasa, después que de ella se fue
Don Thomás Salgado, coronel, se ha llevado en su
Governación favoreciendo a la villa con su buen
Govierno en todo lo que ha avido lugar y que asta
aora no se le avía agradecido en alguna cosa...”.94

Soto reforçà la vigilància per tot el terme ja que eren
habituals les incursions de miquelets, sobretot per la parti-
da de la Canal, on “trasteaban y hacían asomos inquietantes”.
Mentrestant, també s’hi produïen bescanvis de presoners:
l’antic justícia i alcaid del castell de Benidorm, Joan
Buforn, que estava tancat a la presó d’Alcoi, fou bescanvi-
at per Ignasi Rossell, governador de Benidorm, presoner
dels austriacistes a Alacant.95
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També Soto informà D’Asfeld de les dificultats que
tenia la vila per pagar el que li restava de la multa dels sis
mil doblons. En efecte, l’alcalde Ignasi Sempere, quan
acudí a València a portar una part del pagament d’aquesta
multa, sol·licità a D’Asfeld que allargara el termini de la
liquidació de la multa, que ja era de tan sols un any, però
sense aconseguir-ho. L’Ajuntament, de nou, sol·licità
clemència a Felip V amb un memorial que havia de
mostrar-li, a Madrid, don Diego Mendía:

“representándole el gran conflicto que esta villa se
halla de no poder acudir a dichas pagas por la gran
pobresa en que se halla, assí por los excessivos gastos
que ha tenido en el aloxamiento asta el primero de
este mes como por las fortificasiones de esta villa y en
lo que se ha pagado de dicha imposición. Y además
de esto, porque dos años haze que no se ha cogido la
cosecha del trigo, assí por causa de la langosta un año,
como por haverse mal logrado por causa de las gue-
rras otro año...”.96

El 8 de novembre, l’Ajuntament rebia una carta de l’inspec-
tor general José de Pedrajas en què s’ordenava que, del blat
que hi haguera a Alcoi, en foren mòltes quatre mil arroves.
Allò semblava inversemblant perquè uns dies abans havien
enviat el regidor Blai Valor a Biar per a buscar blat per a
poder fer pa o per a llavor “por no hallarse en ella [la vila
d’Alcoi] ni para una ni para otra cosa”. El 14 de novembre
Valor comunicà a l’Ajuntament que no havia trobat res als
pobles veïns i que tampoc no “se tiene noticia haver en
otras tierras”. Davant d’això, respongueren a Pedrajas que
la seua ordre no podia complir-se ja que no tenien blat ni
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tan sols per a llavor i que “muchas vezes están las
panaderías sin tener pan para poder vender a los pobres
por no hallarse trigo en esta villa”.

D’Asfeld, alié a les dificultats econòmiques que sofria la
vila, es dirigí al coronel Soto perquè exigira a l’Ajuntament
que pagara el que restava de la multa. Els regidors repli-
caren que havien pactat amb Pedrajas pagar la multa en un
any i dividida en mesos. D’Asfeld acceptà açò però exigí
que, tot seguit, li lliuraren sis-cents doblons. L’Ajuntament
pagà aquesta quantitat a canvi d’endeutar encara més la
vila. Aquest hivern, a més, resultava ser “el año más frío
del que había memoria”, segons deixà escrit el marquès de
Sant Felip.97 Al gener de 1709, a més, s’hagué de pagar el
quarter per al manteniment del regiment de Palència i una
companyia de granaders. Aquesta contribució fou repartida
entre el veïnat segons les possibilitats de cadascú però no
hi havia moneda castellana amb la qual pagar els soldats.
S’hi feia servir aleshores moneda valenciana “habilitada” o
“contrahecha”. Tanmateix, el sergent major del Regiment
de Palència es va negar a cobrar en aquesta moneda. El
regidor Tomàs Monllor hagué de traslladar-se a València
per tractar sobre aquest assumpte amb D’Asfeld, però
aquest ja havia marxat cap a Alacant per a dirigir l’assalt
final contra el castell de Santa Bàrbara.

Un altre problema sorgí la vesprada del 28 de maig
quan un tinent portà la notícia que el Regiment de Savoia
venia a Alcoi per a romandre de guarnició. L’Ajuntament,
davant del dolent estat econòmic del municipi i la pobresa
dels veïns, decidí enviar de nou el regidor Tomàs Monllor
perquè s’entrevistara amb D’Asfeld o amb qui fóra per
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evitar aquesta nova despesa insuportable que se li venia
damunt. D’Asfeld rebé Monllor i li prometé retirar el regi-
ment a canvi que la vila li pagara un altre servei: dues-
centes cinquanta lliures que s’havien d’entregar en un ter-
mini màxim de sis dies per al manteniment del Regiment
de Beüll que estava aquarterat a València. L’Ajuntament no
s’esperava una decisió així, ja que la vila i els seus veïns
mantenien la companyia de dragons del Regiment de
Picalques. Però, hagueren de pagar.

Aquesta nova exacció complicà encara més les rela-
cions dels veïns amb els soldats aquarterats a Alcoi. En el
mes de juny la situació va explotar quan el proveïdor de
l’exèrcit, en no trobar blat ni ordi, deixà de subministrar-
lo. El capità de la companyia de dragons decidí que “lo
pedirían a los patrones y a la presente villa por no poder
pasar los soldados sin pan ni los cavallos sin sevada”, a
pesar de conéixer “lo desdichados y pobres que están los
vesinos de ella y ser tierra esta montuosa y que no ay
forrages ni en las tierras que la contribuyen para subvenir
a los cavallos de dichos soldados”. L’Ajuntament hagué
d’intervenir per evitar un avalot popular i decidí enviar a
València, per entrevistar-se amb D’Asfeld, l’alcalde Merita
i Capdevila perquè intentara que aqueixa companyia aban-
donara la vila.98

Les peticions de diners i queviures eren contínues i
arruïnaven la població. El 21 de juliol, quan l’Ajuntament,
finalment, tornava a reunir-se a la Casa de la Vila, s’hi rebé
una carta de Pedrajas en què ordenava l’arreplegada de
trenta-nou cafissos de blat que li tocava pagar a la vila del
repartiment per a l’ajuda de les tropes reials. Aquest blat
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havia de ser portat a Ontinyent i lliurat al comissari d’abas-
timents d’aqueixa vila, Domingo Pérez Pardo. Per adminis-
trar aquest repartiment, així com les despeses ocasionades
per la companyia de dragons del Regiment de Picalques
des del 10 de juny, es va confeccionar un nou padró de
veïns. Però, com que s’havien de pagar tantes contribu-
cions i la vila cada vegada estava més arruïnada,
l’Ajuntament demanà una moratòria per a ajornar els
pagaments. L’escrivà Agustí Pasqual va ser l’encarregat de
buscar a València algun advocat que volguera ocupar-se
d’aquest assumpte com a síndic de la vila d’Alcoi. Pasqual
s’entrevistà amb un canonge de la Seu, que li recomanà
l’advocat Rafael Corella, doctor en lleis. Pasqual, a més,
recomanà que, per a fer gestions a Madrid, calia que s’ator-
garen poders a Miquel Bas, el qual havia d’actuar com a
síndic de la vila a la cort. Mentrestant, a la darreria d’oc-
tubre, arribava a la vila el comissari d’alcabales per a cobrar
el que Alcoi encara devia d’aquesta contribució, unes 966
lliures, en un termini màxim d’una setmana, que era el
temps que aquest comissari havia de tardar a recórrer les
viles de la rodalia. Alcoi, ensorrat per les contribucions, les
despeses dels homes que havia enviat a Alzira99 i Alacant i
l’ajut per a la fortificació de Dénia, es dirigí al seu advocat
a València, Corella, perquè negociara que es reduïra de les
alcabales el valor del blat que havien lliurat a Pedrajas.
Corella no va aconseguir res i no descomptaren a la vila
cap quantitat del que ja havien enviat.

Amb l’arribada de la tardor, les autoritats borbòniques
tornaven a imposar la contribució del quarter d’hivern.
Així Francisco Gaetano Aragón, comandant en cap de
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l’exèrcit, publicava el 21 d’octubre de 1709 l’ordre per la
qual fixava el quarter d’hivern que li pertocava a la vila
d’Alcoi:

“…aviendo hecho el cómputo del importe, toca a
cada vezino quinze reales de moneda valenciana al mes;
y aviendo en el Lugar de Alcoi [sic] ochocientos vezi-
nos, importa al mes mill [sic] y duzientas libras. Por lo
qual ordenamos y mandamos a los alcaldes y regidores
de dicho Lugar que dentro de seis días de entregada la
presente orden, depositen el importe de dicha cantidad
a D.n Antonio Santiago, tesorero, que stà en Alicante,
que con sus recibo se les abonará a dichos Lugares. Y
dicha cantidad se ha de pagar cada quince días hasta
segundo orden, y no será ninguno exempto de pagar,
excepto los estanqueros del tabaco. Y de no ejecutar la
presente orden se enviará en continente tropas a aquar-
telar en dicho Lugar…”100

El regidor Merita i Capdevila, en nom de la resta de
membres de l’Ajuntament, protestà per haver-se imposat
un repartiment basat en els 800 veïns de la vila, quan en
realitat tan sols eren la meitat els que podien pagar, per la
gran pobresa que hi havia i per la gran càrrega fiscal que
suportaven. Per tant, els regidors acordaren que el síndic
de la vila, que estava a la ciutat de València, s’entrevistara
amb l’advocat de la vila, Rafael Corella, perquè aquest pre-
sentara un memorial en què fera constar “la aflicción de
este Común, suma pobresa de los vezinos y el gravamen
que padese en el repartimiento de quarteles de este año”.101

El mateix va passar en el repartiment del quarter de 1710.
Ara els regidors acordaren que totes les persones que
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estaven exemptes de contribucions (alcalde, regidors,
nobles i altres) pagaren i que els que més diners tenien que
pagaren més que els altres “para que [se] supla lo que fal-
tan a pagar los pobres y imposibilitados”. Entre els nobles
i regidors, Joan Merita, Damià Merita i Basili de Puigmoltó
acceptaren de pagar, la qual cosa no comportava que
havien de “quedar disminuidas ni vulneradas ni que pueda
servir de conseqüencia en ningún tiempo para conservar
las prerrogativas de la noblesa”.102 A banda d’açò, el 13 de
juny els regidors acordaren que es fera una recopilació de
tots els llibres cobradors dels repartiments perquè així es
podia traure el que devia cadascú de forma més exacta.
D’aquesta manera es podien demanar els pagaments dels
deutes de manera més ferma i, si era procedent, “se
sacresten y embarguen los frutos y arrendamientos de las
tierras que poseyan”.

A més dels quarters d’hivern, el municipi havia de facilitar
animals de càrrega per als moviments de l’exèrcit en les
campanyes de Catalunya. Així, el 22 de juny, el comandant
Miguel de Zada, governador militar del territori al sud de
Xúquer, demanà que la vila li facilitara 40 animals de càr-
rega per al transport de queviures de l’exèrcit a Peníscola.
Tanmateix, davant la mancança que hi havia a Alcoi, el
comandant i alcalde major Joan Merita aconseguí reduir la
xifra a trenta animals i que aquests foren de càrrega
menor, per la qual cosa els regidors acordaren adquirir
trenta rucs. Per a pagar-los decidiren fer un repartiment
entre els veïns de la vila. Els bagatges serien conduïts a
Peníscola pel regidor Francesc Valor i sis homes. Aquests,
a més, havien de travessar un país encara amenaçat per
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partides de miquelets que no havien abandonat la lluita.
D’això es queixava l’Ajuntament d’Alcoi mesos després, el
25 de gener de 1711, quan els regidors hagueren de renun-
ciar a anar a València per un plet que tenia la vila amb el
convent de Santa Clara, almenys “asta que los caminos
estén prácticos y seguros de miqueletes”.

Les peticions de transports eren, tanmateix, contínues:
el 4 de setembre, Gaetano Aragón els demanava de nou
uns altres quinze rucs per a traslladar queviures de
l’exèrcit; el 18 de novembre la vila havia de facilitar unes
altres vint atzembles. Finalment, el 18 de desembre, de
nou Gaetano Aragón els demanà que prepararen el major
nombre de bagatges que pogueren per al transport de que-
viures de l’exèrcit. La vila va poder reunir-ne 80, que
havien de ser conduïts a Carcaixent per a ser lliurats al
general Nicolás Mariño.

La vila, a més de pagar el quarter, havia de continuar
mantenint les tropes que hi arribaven. Així, el 26 de gener
de 1712, per ordre de Francisco Gaetano Aragón, els veïns
hagueren d’allotjar tres companyies del regiment de cavalle-
ria d’Arduino, amb el seu estat major. L’Ajuntament
acordà que foren albergats en la “casa mesón de D.n

Vicente Montoro y que se compongan los pesebres y se
hagan los demás reparos que se necesitaren y se merquen
los jergones y sábanas que fueren menester para los solda-
dos y se gaste quanto convenga en componer todo lo
referido”. A més, els regidors decidiren que les cases en les
quals foren allotjats els soldats no havien de pagar l’alca-
bala per la carn, de la qual estaven exempts els militars. El
24 de juliol hi arribaven unes altres tropes, les del regiment
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de cavalleria de Milà, per la qual cosa la vila hagué de pro-
porcionar 83 cafissos de civada per a alimentar els cavalls.

Aquest mateix any, la vila hagué de facilitar més bagatges:
el 18 de març els demanaren que enviaren 28 bagatges
majors i 24 de menors per al transport de queviures de
l’exèrcit; el 24 de juliol en van ser 22 més; el 22 de setembre,
39 rucs, que foren traslladats a Vinaròs; el 26 d’octubre,
uns altres 13 ases; i, finalment, l’11 de desembre, uns altres
burros. A més la vila hagué de destinar 300 lliures per a
reedificar el pont de Penàguila, que estava malmés.

Aquestes quantitats, que ofegaven la hisenda municipal,
eren poca cosa amb l’“obsequi” que el rei Felip V els exigí
l’any següent: el 20 de setembre de 1713 la vila fou com-
minada a lliurar un “donatiu” al monarca de 1.470 lliures.
Els regidors, com era habitual, organitzaren un reparti-
ment per a recaptar aquesta quantitat. Però, com que ja no
hi havia diners en metàl·lic, s’autoritzà que la gent ho
pagara en blat. Tanmateix, no hi havia ningú que comprara
el blat, “porque al presente no tiene despacho por su poca
estimación”. Davant d’aquest problema, l’Ajuntament
decidí que el blat recollit fóra depositat a l’almodí i que els
mestres paraires de la fàbrica de draps l’adquiriren a un
preu fix de sis lliures per cafís. Així mateix, acordaren
enviar a València el comissari d’aquest repartiment, el
notari Tomàs Monllor, “para encontrar dinero prestado
con el interés que pudiere ajustar”, i en cas de no trobar-
ne, estava autoritzat a posar en aval robes o altres mer-
caderies.

Tot i que la guerra a la Península havia conclós amb
l’ocupació de Barcelona l’11 de setembre de 1714, l’any
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següent l’estat borbònic continuava reclamant el pagament
de quarters per al manteniment de l’exèrcit. Així, l’1 de
maig de 1715, l’intendent general comunicà als regidors
alcoians que havia fixat el pagament d’un altre “donatiu”
de quarters per valor de 12.500 lliures, a pagar en deu
mesos, que havia començat a córrer a partir del mes de
març anterior. L’Ajuntament decidí no fer cap altre repar-
timent mentre no es pagara l’anterior, que encara estava
pendent, “por no encontrarse en esta villa por los cansa-
dos y imposibilitados que se allan sus vezinos”. La solució
momentània era l’endeutament, per la qual cosa els regi-
dors decidiren entrar en contacte amb els prestadors de la
ciutat de València per a aconseguir diners. Els interessos
d’aquests préstecs havien de ser assumits pels mateixos
regidors: Joan Merita, Damià Merita, Ignaci Sempere i Blai
Valor. Els prestadors foren Simó Fabres i Antonio Sasús,
els quals deixaren tres mil lliures a la vila.

L’estiu d’aquell any, a més, els veïns d’Alcoi hagueren
d’allotjar una companyia del regiment de cavalleria de
Brabant, comandada pel tinent coronel Pascual de
Quevedo. A més, aquest oficial els donà més problemes, ja
que canviava sovint de casa perquè deia que no en troba-
va cap en què es trobara a gust. Per aquesta raó els regi-
dors decidiren que s’allotjara tan sols en casa del regidor
Ignasi Sempere i que li atorgaven una ajuda diària de deu
sous perquè no fera cap despesa en aquella casa.

Quan arribà l’hivern, la vila es trobà de nou amb la
imposició del nou quarter. Com que la població no tenia
diners, l’Ajuntament autoritzà el comissari Tomàs Monllor
perquè poguera prendre diners en préstec fins a la quantitat
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de 2.600 lliures. Els regidors feren constar en acta la manca
d’ingressos que afectava el municipi: “se halla en falta de
medios para acudir a sus obligaciones y gastos ordinarios y
extraordinarios que se ofresen por no bastar lo que persibe
de sus rentas y regalías”. Per aquesta raó, anunciaren imme-
diatament l’arrendament del dret dels molins.

EL DECRET DE NOVA PLANTA

I LA LIQUIDACIÓ DEL SISTEMA FORAL

El triomf de les armes borbòniques es plasmà de
forma jurídica en el Decret de Nova Planta pel qual se
suprimia l’antiga organització política, administrativa i
jurídica de la Corona d’Aragó. L’àmplia autonomia de què,
en termes generals, gaudien els municipis valencians
durant l’època foral es va perdre definitivament en 1707.
Dos anys després, el 8 d’octubre de 1709, era expedida a
Madrid una cèdula reial en la qual s’ordenava al president
de la Chancillería de València, Pedro Colón de Larreategui,
l’establiment d’un govern municipal a Alcoi constituït per
vuit regidors (quatre de la classe de nobles i quatre de la
classe de ciutadans), i els oficis de gestió (secretari, major-
dom de propis, col·lector, etc.). La fixació del nombre de
vuit regidors correspon a la nova funció de la vila com a
cap de corregiment. Larreategui, com li proposava la cèdu-
la, designà un sotsdelegat, Pedro Buendía de Arroyo, el
qual s’havia d’encarregar de fer complir les ordres del rei
per a la constitució de l’Ajuntament d’Alcoi.

El 18 de novembre, Buendía presidí la solemne presa de
possessió del nou ajuntament. En primer lloc jurà Joan Merita
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i Capdevila, per ser el regidor degà. Després d’ell, el 18 de
novembre prengueren possessió uns altres cinc regidors: don
Damià Merita, don Basili de Puigmoltó, Ignasi Sempere,
Joan Sempere i Antoni Valor. Els dos que no hi assistiren,
Josep i Vicent de Scals, estaven malalts i prestaren jura-
ment en els seus domicilis respectius, on es traslladaren els
altres regidors i Buendía.

L’endemà, dia 19 de novembre, l’Ajuntament fou consti-
tuït per assistir a la lectura de les instruccions que havien
de seguir a partir d’aquell moment per al bon govern de la
vila, presidit pel sotsdelegat Buendía. Aquestes instruc-
cions estan descrites al llarg de trenta capítols, en els quals
es reglamenta el segellament dels llibres d’actes, els dies
que han de celebrar-se els cabildos, la disposició en què han
de seure o desfilar els alcaldes, regidors i oficials tant en els
ajuntaments com en els actes religiosos, la manera de con-
vocar les sessions municipals, com han  de votar, etc.
L’ajuntament estava format per un corregidor, que reunia
també les funcions de justícia major de la vila i de la seua
governació, i vuit regidors, entre els quals s’establia un
ordre de prelació, segons la seua antiguitat en el càrrec, pel
qual el regidor degà sempre havia d’ocupar el primer lloc a
la dreta del corregidor. Tots els regidors ho eren per nome-
nament reial, per la qual cosa restava abolit l’anterior sis-
tema insaculatori de l’època foral. La duració del càrrec
depenia exclusivament de “la mera y libre voluntad” del
monarca i, en general, era quasi vitalici, a diferència del
caràcter anual dels anteriors governs del justícia i dels
jurats forals. L’Ajuntament s’havia de reunir obligatòriament
tres vegades a la setmana (dilluns, dimecres i divendres),
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sense necessitat de convocatòria prèvia, a les vuit del matí
a l’estiu i a les nou a l’hivern, i les sessions s’havien de cel-
ebrar a la Casa de la Vila, que ara rebia el nom de
Ayuntamiento o Casas del Cabildo. A més, el corregidor podia
convocar els regidors en cabildo particular, tot i que en aquest
cas ho havia de fer per convocatòria prèvia amb un dia
almenys d’avís i comunicar als regidors allò que anava a
tractar-s’hi. En aquest cas la reunió no podia celebrar-se
amb menys de tres regidors. Així mateix, eren suprimides
les antigues “gramalles” que vestien els jurats, i els regidors
havien d’acudir als ajuntaments “vestidos desentemente y
sin ninguna armas”. Prèviament havien d’“oyr misa en el
oratorio del Ayuntamiento”. Així vestits, el porter els con-
duïa a la sala capitular, on tan sols hi havia seients per al
corregidor, “que haze de cabeza”, i els regidors, cadascun
dels quals ocupava el seu lloc tot seguint un protocol ben
definit. El corregidor ocupava el seient central; a la seua
dreta, i de major a menor antiguitat, seien el regidor degà,
el tercer, cinqué i seté regidor; a l’esquerra del corregidor,
el segon regidor, seguit del quart, sisé i vuité. En cas que
assistira al cabildo alguna persona condecorada, se li havia
de donar el lloc del tercer regidor. Davant del corregidor
hi havia la taula de la presidència i enfront d’aquesta una
taula i un banc per a l’escrivà, a fi que prenguera nota dels
acords i redactara l’acta del cabildo.

Aquest escrivà, amb les actes municipals, confecciona-
va el llibre de cabildos, per a la qual cosa havia de fer servir
paper habilitat o segellat “con el sello quarto”. En les actes
havien de figurar els noms dels assistents, els acords pre-
sos i les signatures del corregidor, alcalde i regidors.
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Aquest llibre i la resta de papers de l’Ajuntament havien
d’estar guardats en una arca tancada amb tres panys, les
claus dels quals estaven en possessió de l’escrivà, del cor-
regidor i la tercera en poder del regidor degà. Per a trau-
re’n algun paper havien d’estar, doncs, els tres presents i
precedir manament del corregidor.

Els assumptes sobre els quals havia de tractar el cabildo
eren proposats pel corregidor i, una vegada plantejada la
qüestió, cadascú presentava la seua opinió o parer,
començant pel regidor degà i acabant amb el més nou.
Després es procedia a votar i prendre l’acord escaient. Per
al cas de triar alguna persona per a una funció determina-
da, s’hi feia un votació secreta mitjançant el vell sistema de
sorts. Els vots eren escrits en unes ceduletes i aquestes
depositades en una capsa, de la qual en treia una el corregi-
dor. En els casos en què la votació era per a aprovar o no
una proposta, s’hi feien servir bitlles de color, les blanques
per al vot afirmatiu i les altres negres per al negatiu. Si un
regidor notava algun error o irregularitat en la votació
podia advertir-ho. Els regidors també podien proposar al
corregidor aquells assumptes que consideraven que havien
de ser presentats a l’Ajuntament i era el corregidor qui
podia acceptar la petició o diferir la decisió per a un cabil-
do particular, si l’assumpte era delicat o greu.

Per a atendre els diversos serveis municipals, l’Ajuntament
nomenava comissaris. Per a les carnisseries, pes i abastiments
havien de ser nomenats un o dos comissaris cada mes; un
altre comissari s’havia d’encarregar del magatzem del pa (pósi-
to), o siga, de l’antiga cambra; un o dos comissaris havien
d’ocupar-se de les gestions dels assumptes forans, però
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n’havien d’emetre un informe en les sessions ordinàries de
l’Ajuntament. A més, s’havia de nomenar dos alcaldes de
l’Hermandad per a ocupar-se de l’ordre públic; l’un havia
de ser regidor i l’altre havia de ser elegit entre els veïns
honrats de la vila. Aquests alcaldes tenien jurisdicció en
tots aquells delictes comesos fora de la vila i la seua ocu-
pació era de caràcter anual. A més d’aquests càrrecs,
l’Ajuntament nomenava també uns “administradors” o
oficials municipals, encarregats d’administrar els diferents
serveis, que cobraven un salari. Per a obtenir algun
d’aquests nomenaments no calia ser regidor sinó que
podien ser “vecinos honrados, laicos, llanos y abonados
con buenas fianzas”. Així l’un s’encarregava de la cambra
de grans, supervisada pel comissari, i un altre administra-
va les rendes i propis de la vila.

L’assistència a les funcions religioses, foren processons
o actes de culte en l’església, estava minuciosament regula-
da en aquestes instruccions que havia portat Buendía. Per
a assistir-hi, es formava la comitiva de l’Ajuntament a la
Casa de la Vila en dues files, l’una a la dreta i l’altra a l’es-
querra. La primera era encapçalada per l’escrivà municipal,
al qual seguien els regidors en ordre de menor a major
antiguitat. La segona fila mantenia igualment un ordre per
antiguitat i s’acabava amb el segon regidor. Tancava la
comitiva el corregidor, que portava a la seua dreta el regi-
dor degà i a la seua esquerra el regidor segon. Després de
tots ells anaven els algutzirs. Aquesta disposició es guarda-
va també en les processons, en què l’Ajuntament anava
immediatament darrere del prevere que presidia el clero. A
l’interior del temple, el consistori disposava de dos bancs
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amb respatlers, l’un situat a la dreta i l’altre a l’esquerra. El
primer seient del banc de la dreta era ocupat pel corregi-
dor, a la seua dreta anava el segon regidor, seguit de la resta
de regidors i de l’escrivà. En el banc de la part esquerra
seia el regidor degà i a continuació la resta de regidors.

Aquesta composició de l’ajuntament borbònic es va
mantenir sense canvis fins a les reformes de 1766. El cor-
regidor titular, que mai no va ser un natural d’Alcoi, era el
president de la corporació, el comandant militar de la plaça
i el jutge en primera instància. Nomenat pel rei, represen-
tava els interessos de la monarquia en la vila i en la seua
governació. La duració del càrrec en la primera meitat del
segle XVIII va ser, en un principi, anual però de tal manera
renovable que, fins als anys cinquanta, només hi hagué dos
corregidors, el brigadier, i des de 1719 mariscal de camp,
Luis de Acosta Quiroga, i en 1747, Gerónimo de las
Doblas. A partir d’aleshores el nomenament va passar a
ser triennal, encara que de caràcter també renovable. Fins
a la dècada dels seixanta la designació de corregidor
d’Alcoi implicava també el nomenament com a sotsdelegat
de l’intendent de València en aquelles qüestions referides
al Reial Patrimoni, i des de 1747 reunia també el càrrec de
superintendent de la Fàbrica de Draps, segons el qual tenia
jurisdicció en primera instància sobre les causes civils i
criminals que en dimanaren i havia de donar justificació a
la Reial Junta General de Comerç i Moneda.103

La condició militar de la major part dels corregidors
valencians i la seua falta de preparació jurídica per a
administrar justícia, va fer necessària la designació d’un
lletrat que els assessorara en qüestions de dret, l’alcalde

102

JOSEP LLUÍS SANTONJA



major. La funció principal d’aquest consistia a actuar com
a jutge en els plets i, com a tinent de corregidor, havia
d’atendre els assumptes relacionats amb el govern
econòmic, polític i administratiu del municipi per al qual
havia sigut nomenat. Quan el corregidor se n’absentava,
era l’alcalde major el que passava a ocupar la presidència
dels cabildos municipals, així com a exercir les altres
tasques que el corregidor li tenia encarregades. Una tasca
idèntica havia d’assumir en els buits de poder que es pro-
duïen entre el cessament d’un corregidor i l’arribada del
seu successor.104

Durant la primera meitat del Set-cents la designació de
l’alcalde major va correspondre al mateix corregidor i la
corona es limitava a donar-ne l’aprovació. A partir de la
promulgació de l’ordenança d’intendents i corregidors del
13 d’octubre de 1749, però, els corregidors van perdre la
facultat de designar els seus alcaldes majors i aquesta com-
petència fou assumida pel monarca, el qual efectuava
l’elecció entre una terna de candidats proposats pel
Consell de Castella. Amb aquest canvi es normalitzava la
vida administrativa, alhora que els alcaldes majors no
havien d’estar vinculats a l’elecció del titular del corregi-
ment. També la institució es va veure realçada en exigir-se
unes aptituds mínimes. Igualment, des d’aleshores, els
alcaldes majors no podien ser naturals ni veïns del lloc on
anaven a exercir la seua jurisdicció. D’aquesta manera, es
pretenia mantenir la seua independència i evitar possibles
pressions de familiars i amics.

En un primer moment, els regidors valencians van ser
designats pel monarca a proposta de la Chancillería. No
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obstant això, quan van començar a produir-se les primeres
vacants, el mètode primitiu va variar i es va acomodar al
sistema tradicional castellà: la tramitació de memorials.
L’existència de vacants al si de l’Ajuntament era comuni-
cada pel consistori al Consell en un termini més o menys
breu. Depenia de la puntualitat amb què era informat el
Consell, de la valoració que tingueren aquests càrrecs en el
mateix municipi, dels informes que se sol·licitaren sobre
els pretendents, de la promptitud amb què el monarca
resolguera les consultes, etc. perquè el procés s’allargara
més o menys, encara que, en el millor dels casos, no acos-
tumava a durar menys d’un any.

Després de ser publicada la vacant s’obria un període
de temps durant el qual tots els interessats a ocupar-la
havien de trametre un memorial al monarca en què
exposaven tots els mèrits que els en podien fer mereixe-
dors. Una vegada en mans del rei, aquest passava els
memorials al Consell de Castella que, al seu torn, els trametia
a l’Audiència de València perquè practicara les oportunes
informacions sobre els aspirants. Encara que el que era
habitual és que es presentaren memorials per a sol·licitar
les regidories vacants, tot i que, a vegades, ningú no es va
interessar per cobrir-les. En aquests casos era l’Audiència
la que s’encarregava de proposar els candidats que considera-
va més qualificats per a l’exercici del càrrec.

ELS CORREGIDORS MILITARS

A penes acabada la guerra, el nombre i la configuració
de les antigues governacions no va experimentar cap
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variació, si bé els governadors i batles de Xàtiva, Oriola i
Castelló havien de comptar amb assessors castellans,
membres igualment de les Chancillerías de Valladolid i
Granada. Quan començà la nova distribució territorial en
1708, basada en el sistema de corregiments, hi hagué par-
tidaris de traslladar la capital de la governació de Xàtiva a
Carcaixent, després de descartar Ontinyent per rebel i
Xixona i l’Olleria per la seua reduïda població. Els corregi-
ments que estava previst que foren de capa i espasa eren
els de València, Sant Felip (antiga Xàtiva), Oriola i
Castelló, i de lletres els de Carcaixent, Xixona, Ontinyent,
Morella, Alpont i Alcoi. Alacant, per la seua condició de
plaça forta, havia de tenir com a corregidor el seu gover-
nador militar. Finalment, es va posposar el nomenament
de corregidors civils i totes les atribucions de govern civil
i judicial passaren a ser exercides pels governadors militars
de les respectives capitals de corregiment.105

El Corregiment d’Alcoi va ser confiat per Felip V a un
militar, José de Chaves Osorio. Ara bé, les seues absències de
la població a causa de les obligacions castrenses, va fer que,
en la pràctica, el càrrec l’exercira Joan Merita i Capdevila, a
més d’una manera bastant irregular. Segons declarava ell
mateix, Chaves li havia conferit aquest càrrec de forma ver-
bal. Aquesta situació va tardar a solucionar-se fins que, el 29
de novembre de 1713, el rei Felip V confirmà per una ordre
que el corregiment havia estat confiat de manera interina a
Merita i Capdevila des de l’11 de novembre de 1708. El 21
de juliol, l’intendent general, Rodrigo Caballero, informa-
va la vila d’aquesta confirmació del monarca i de
l’obligació del municipi de pagar a Merita i Capdevila 350
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pesos per cada any de govern dels cinc que duia com a cor-
regidor interí. Aquest sou havia de pagar-lo tant Alcoi com
la resta de pobles de la governació. Per a abonar les 945 lliures
que, en total, es devien a Merita, la resta de regidors acor-
daren suspendre el dret dels molins i la cisa de les carns a
canvi de fer un repartiment entre els veïns, del producte
del qual pagarien el sou del corregidor interí i els deutes
que la vila responia als censalistes.106

Aquesta situació d’interinitat, que tanta aversió produïa
en la resta de regidors, va abastar un nou esglaó amb el
nomenament per part de Felip V, l’any 1715, d’un nou
governador militar, el brigadier Luis de Acosta Quiroga.
Aquesta designació fou comunicada a la vila el 24 d’agost
de 1715 pel tinent general Lucas Espínola, comandant en
cap de les tropes de la governació al sud del Xúquer.
Acosta arribà aviat a Alcoi, ja que apareix en la sessió de
l’ajuntament del 27 d’agost, en la qual va prendre posses-
sió de la seua plaça. Se li fixà un salari de 500 lliures anuals,
que serien abonades d’una nova cisa aplicada a la carn que
es consumira en la població, a raó de dos diners per lliura
de carn. Joan Merita i Capdevila, per descomptat, continua-
va figurant com a “corregidor y justicia mayor en interim”.
Acosta, de fet, no presidirà cap sessió municipal fins que
siga nomenat corregidor l’agost de 1716.

Mesos abans, però, els regidors sabien que la situació
política anava a canviar i que Merita anava a ser apartat del
càrrec de corregidor. Així, l’1 de febrer, acordaren prorrogar
la duració dels seus oficis municipals a l’espera de l’ordre del
rei de nomenament de Luis de Acosta com a corregidor. El
7 de novembre, a la fi, l’Ajuntament s’assabentava d’aquesta
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designació, que Felip V havia atorgat a Acosta el passat 5
d’agost. Tot seguit els diputats municipals isqueren a rebre el
nou corregidor, al qual feren entrar a la sala capitular on va
ser rebut per la resta de regidors i el corregidor interí, Merita
i Capdevila, que li va cedir la cadira de preeminència. Tot
seguit, Acosta nomenà Merita tinent de corregidor.

En 1721 el Consell de Castella rebia un projecte de
reforma corregimental per a València, redactat pel capità
general, el duc de San Pedro, i l’Audiència valenciana. Des
del 1708 era l’intent més seriós de racionalitzar el mapa
administratiu valencià. En aquest es pretenia reduir el
nombre de corregiments, mitjançant la incorporació del
territori del de Xixona al d’Alacant, el d’Alcoi a Sant Felip,
i la possibilitat d’unir Morella a Peníscola. Com a corregi-
ments de capa i espasa s’assenyalaven els d’Oriola i Sant
Felip, el qual incorporava els territoris del corregiment
d’Alcoi. Només en el cas que el castell de Xàtiva recuperara
el seu anterior caràcter militar i es dotara de guarnició, el
corregidor havia de ser el governador militar de la plaça.
En aquest cas havia de ser un cavaller assessorat per tres
alcaldes majors, un a la mateixa Xàtiva, i els altres dos a
Alcoi i Ontinyent.107

Les reaccions dels corregiments afectats per aquesta
redistribució territorial no van tardar a manifestar-se.
Xixona, per exemple, considerava ofensiva la seua inte-
gració en la governació d’Alacant i va recordar la seua lleial-
tat durant la guerra i el privilegi de juny de 1708 pel qual
Felip V la premiava amb el títol de ciutat “muy leal y fidelísi-
ma” i amb el nomenament de cap de partit a perpetuïtat.
Durant gran part del 1722 es va esperar la resolució reial
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sobre el pla elaborat per l’Audiència i, en no produir-se cap
resposta, el Consell de Castella va reiterar al monarca la
nova planta corregimental. La decisió reial no es va pro-
duir fins al gener de 1725, i en aquesta es rebutjava quasi
íntegrament el pla elaborat per l’Audiència. Felip V havia
resolt mantenir com a corregidors els governadors mili-
tars, si bé el seu nombre quedava reduït a vuit en acceptar
la incorporació de Xixona al corregiment d’Alacant i Alcoi
al de Sant Felip, sempre que es produïren les preceptives
vacants per defunció o promoció dels militars que ocu-
paven les respectives governacions. Per tant, quedava
desestimat el nou corregiment de la Vila Joiosa, l’agregació
de Morella a Peníscola, l’establiment de corregidors de
lletres a Castelló i Alzira, i de capa i espasa a Sant Felip.108

La qüestió de la reforma corregimental es va plantejar
novament en 1743, quan a l’abril d’aquell any moria el cor-
regidor d’Alcoi, el mariscal de camp Luis de Acosta
Quiroga. Tal com Felip V havia decidit en 1722, la plaça
vacant havia d’amortitzar-se i el corregiment havia de
quedar integrat en el de Sant Felip. No obstant això, com
que havia transcorregut molt de temps i el consistori alcoià
s’oposava a la pèrdua de la seua capitalitat, va haver de
replantejar-se l’agregació. El consistori alcoià va redactar
un memorial en què, amb el pretext de no poder abonar el
salari a l’alcalde major que havia de dependre del corregi-
dor de Sant Felip, sol·licitava que la vila fóra governada per
dos alcaldes ordinaris, l’un en representació de l’estat
noble i l’altre per l’estat general, a la manera de l’ajunta-
ment d’Ontinyent.109 L’Audiència valenciana va rebutjar
aquesta proposta, encoratjada pels interessos sospitosos
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que amagava l’oligarquia que controlava el municipi.
L’escassa confiança que tenia l’Audiència en l’ajuntament
alcoià, a causa de la seua opaca gestió de les finances
públiques; el creixement notable experimentat per la vila i
la notable distància que la separava de Sant Felip feien
desaconsellable la unió d’ambdós corregiments.

Mentrestant, amb el pretext de les agregacions d’Alcoi
i Xixona a Sant Felip i Alacant respectivament, prosseguia
l’intent del Consell de Castella d’incorporar corregidors
civils a l’administració territorial valenciana. Aquest
Consell, en consulta del 2 de setembre de 1743, va assumir
l’al·legat del fiscal perquè el corregiment d’Alcoi fóra
servit per un lletrat. L’oposició del capità general de
València va ser immediata, que adduí les moltes “disen-
siones, enredos y parcialidades” existents entre els regidors
alcoians per motiu de la gestió dels béns comunals i pel
repartiment de l’equivalent, per la qual cosa era necessari
el nomenament d’un “hombre de peso y de acreditada
conducta”, qualitats que embellien el tinent coronel Juan
Ribera Albarracín, cavaller de Santiago, i que aleshores
ocupava interinament el govern militar de Castelló.
L’Audiència, per la seua banda, per al cas d’Alcoi, preferia
la seua unió amb el de Xixona, i així podia situar el corregi-
dor en aquesta última i l’alcalde major a Alcoi.

El capità general, el duc de Caylus, va discrepar d’aques-
ta solució, perquè impedia l’agregació de Xixona a Alacant.
Tampoc no considerava convenient agregar Alcoi a Sant
Felip, ja que el resultat era un corregiment excessivament
extens, amb més de cent nuclis de població. La seua con-
traproposta fou la de donar majors poders al governador
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militar d’Alacant i acomodar a Alcoi un alcalde major
dependent d’aquell, la qual cosa representava en la pràctica
agregar Alcoi al corregiment d’Alacant. Però, a Alcoi, el
més greu era el continuat descontrol de les finances munici-
pals, per la qual cosa era peremptori enviar un “hombre de
peso” després de la mort del corregidor Acosta Quiroga,
perquè durant la seua última etapa s’havia obert les portes
a la influència de regidors i importants terratinents en el
govern municipal. Pel setembre de 1746, quan la vila es
trobava sense corregidor des de feia tres anys, un grup de
prohoms locals, cinc dels quals eren familiars del Sant
Ofici, i un sisé, advocat dels Reials Consells, presentà un
memorial al Consell de Castella en què sol·licitaven la
supressió de les regidories perpètues i la provisió anual dels
càrrecs municipals. Denunciaven, així mateix, l’actitud del
regidor degà, Joan Merita i Capdevila, del qual deien que
havia utilitzat la seua posició i la seua influència sobre el
corregidor difunt per a cometre abusos en el repartiment
de l’equivalent, en el qual havia omés contribuents en uns
casos, en altres havia estat massa rigorós en les taxacions de
propietats, i en altres, la seua clientela i amics, havia estat
benèvol mitjançant una esbiaixada valoració de les propi-
etats. En 1747, finalment, Alcoi quedava convertit en cor-
regiment de lletres amb el nomenament del lletrat
Gerónimo de les Doblas.110

LA REFORMA CORREGIMENTAL DE CAMPOMANES

Era una opinió generalitzada en els cercles de govern del
país que la figura del corregidor necessitava una profunda
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remodelació que aprofitara per a adaptar les qualitats dels
candidats a la creixent especialització que demanava la políti-
ca reformadora il·lustrada i, per la mateixa raó, calia restau-
rar les seues funcions i normativa, pràcticament intactes des
de 1648. Aquest doble objectiu inspirava la reforma de
Campomanes, la primera etapa de la qual havia consistit a
posar fi a la confusió entre les intendències i els corregi-
ments, mitjançant la delimitació ben clara de les funcions de
cada magistratura. Després d’aquest obligat aclariment, l’ob-
jectiu central de la reforma va residir en la dignificació del
càrrec de corregidor i l’adequació de les seues funcions a una
major complexitat de la nova administració il·lustrada.

A fi de conéixer el vertader estat dels corregiments
del país, el primer pas va ser la recopilació de dades
sobre la situació dels corregidors. A l’abril de 1768, en
una representació del fiscal Campomanes al Consell de
Castella, va considerar-se convenient sol·licitar informes a
totes les cancelleries i audiències sobre els salaris que
percebien els corregidors i alcaldes majors, els rendiments
valorats de “suport” o despeses de justícia, el nombre de
pobles sota la seua jurisdicció i quins corregiments eren de
lletres, de capa i espasa o militars, i si aquests dos últims
posseïen o no alcaldes majors. De la mateixa manera que
es va fer per a Castella, es va considerar oportú trametre a
les audiències d’Aragó, Catalunya, València i Mallorca cir-
culars en què se sol·licitava informació sobre els corregi-
ments existents, les seues característiques, mitjans i possi-
bilitat de reduir-los a corregiments de lletres, etc.111

En compliment de les instruccions formulades pel
Consell, les audiències i les cancelleries van començar a
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trametre els informes sol·licitats. L’última a respondre va
ser l’Audiència de València, que ho va fer al setembre de
1770. Mencionava els corregiments de lletres existents,
que eren els de Xixona, Alcoi, Alzira i Ontinyent.112 La
resta estaven units al govern militar respectiu i tots aquests,
a excepció del de Peníscola, disposaven d’un alcalde major.
La mort del corregidor d’Alcoi, Luis de Acosta Quiroga,
l’11 d’abril de 1743, va permetre que, en el mes de juliol
del mateix any, el Consell de Castella proposara una terna
de lletrats per al nou corregiment de lletres d’Alcoi, dels
quals fou designat Gerónimo de les Doblas.113

A partir dels informes tramesos per les cancelleries i les
audiències des del 1768, el fiscal Campomanes va redactar
el seu dictamen en què, com assenyala González Alonso114

es resumien els defectes d’aquesta magistratura i s’hi indi-
caven els remeis. Campomanes començava amb una
descripció general del deteriorament i desprestigi al qual
havia arribat el càrrec de corregidor, “de ordinario acomo-
do de los letrados más flojos y que no se atreven a continuar
en la abogacía delante de los tribunales superiores”. Els
pretendents entraven en la carrera després d’importunar
durant mesos, i fins i tot anys, en la cort, sense que es valo-
rara en moltes ocasions la seua idoneïtat i la seua integri-
tat, que sovint es veia compromesa per les dificultats
econòmiques amb què exercien el seu govern.

Calia, doncs, dignificar el càrrec i fer-lo atractiu als
lletrats més capacitats i, al mateix temps, professionalitzar
l’administració territorial i judicial de rang intermedi amb
especialistes adequats, seleccionats mitjançant determinades
proves i a la vista del currículum personal del candidat. Un
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altre problema fonamental era l’escassa duració del govern,
per triennis. La seua brevetat el feia poc operatiu. Així,
molts projectes no s’iniciaven i els corregidors abandonaven
el càrrec “al tiempo crítico que habían empezado a tomar
instrucción y conocimiento práctico en las costumbres del
país, genios de los naturales, sus conexiones, intrigas,
modos de pensar e intereses”.115 Les oligarquies locals
impedien que es prengueren mesures contra els seus abu-
sos, perquè els recursos que interposaven davant de les
audiències i cancelleries deixaven sense efecte les disposi-
cions de les autoritats locals i la seua resolució es produïa
una vegada que el corregidor havia complit el seu trienni i
abandonat el càrrec.

Les propostes que formulava el fiscal eren l’increment
del salari perquè mai no fóra inferior a 8.000 rals anuals,
fixar la duració del període de govern entre els cinc i sis
anys i la creació d’un escalafó que oferira seguretat i estí-
mul per a eliminar l’espectacle negatiu de la “pretensió”.
La seua proposta detallava l’escala de corregiments en
atenció a les circumstàncies de la capital corregimental, el
major o menor nombre de pobles de la seua jurisdicció i,
sobretot, les retribucions percebudes. El dictamen, per
tant, proposava quatre escales: una inferior o d’entrada,
formada per aquells corregiments i alcaldies majors, els
ingressos dels quals no excediren els 8.000 rals anuals; la
segona reuniria els corregiments, els titulars dels quals
havien de percebre unes quantitats anuals compreses entre
els nou mil i catorze mil rals; la tercera, per la seua banda,
agrupava els corregiments amb ingressos compresos entre
els quinze mil i vint-i-dos mil rals, i, finalment, en l’escalafó
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superior de la carrera o corregiment d’eixida, es trobarien
els corregiments amb ingressos que superaren els 20.000
rals i els alcaldes majors que excediren els 23.000 rals.

El pas d’una escala a una altra s’havia de produir de
forma progressiva i d’acord amb els mèrits contrets
durant l’exercici del càrrec. Les cancelleries i audiències
havien de trametre d’ofici els informes reservats sobre la
gestió exercida per cada titular de corregiment que, junta-
ment amb una altra documentació en poder del Consell,
havia de formar part substancial de l’expedient personal
del corregidor o de l’alcalde major i, en conseqüència,
constituïa el fonament principal de la seua promoció o
remoció en el càrrec. No obstant això, les peculiars condi-
cions dels corregiments de la Corona d’Aragó acon-
sellaven establir una escala diferent de la proposta per a
Castella. El gran nombre d’aquells units al govern militar,
sobretot a Catalunya i València, reduïa considerablement
les possibilitats dels lletrats i feia difícil obtenir diners sufi-
cients per a donar als seus alcaldes majors un salari digne.
Es van proposar uns barems retributius més baixos que a
Castella: uns corregiments d’entrada, els ingressos dels
quals no superaren els 9.000 rals per al corregidor i de
5.000 rals per a l’alcalde major; en els de segona classe, els
titulars havien de percebre entre deu mil i catorze mil rals
i els alcaldes majors entre els sis mil i els nou mil rals anu-
als; en els de tercera classe, per la seua banda, els corregi-
dors cobraven entre quinze mil i vint-i-dos mil rals, i
alcaldes majors entre deu mil i catorze mil rals; i final-
ment, en l’escalafó superior de la carrera o corregiment
d’eixida, es trobarien els corregidors amb ingressos que
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superaren els 22.000 rals i els alcaldes majors que
excediren els 15.000 rals.

El dictamen del fiscal Campomanes va ser acceptat quasi
íntegrament pel Consell de Castella i quedava resumit en
quatre punts principals:

1. La divisió dels corregiments en tres classes o
escales retributives i d’escalafó: una classe d’entrada,
amb una retribució de fins a 12.000 rals anuals; una altra
de segona classe, amb retribucions entre dotze mil i vint
mil rals, i finalment una tercera per a retribucions superiors
als 20.000 rals; i idèntica classificació per a les alcaldies
majors: una escala d’entrada, per a retribucions inferiors als
8.000 rals; una altra de segona per a retribucions de vuit mil
a quinze mil rals; i, finalment, una de tercera classe per a
més de 15.000 rals de retribució.

2. L’allargament del govern fins als sis anys efectius.
3. L’ingrés en la carrera per mitjà dels corregiments

d’entrada i, transcorregut el sexenni, després de la perti-
nent valoració de la gestió per la Cambra, aquesta pro-
posaria al rei la seua continuïtat en un altre càrrec de la
mateixa escala o la seua remoció.

4. Finalment, la titulació en lleis seria imprescindible
per a l’ingrés en la carrera.116

No obstant això, la proposta del Consell no va prosperar
immediatament. Així, l’any 1781, un grup de corregidors i
alcaldes majors, que deien actuar en representació de
molts altres, van sol·licitar al secretari del Despatx de
Gràcia i Justícia, Manuel Roda, que prenguera les mesures
oportunes per a reiterar la proposta realitzada per la
Cambra en 1775 i aquesta mateixa el va efectuar l’11 de
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juliol de 1781. El 30 d’abril de l’any següent els mateixos
lletrats, en una nova carta, agraïen a Roda l’interés que
havia pres per a la ràpida aprovació del nou reglament de
corregidors i alcaldes majors, el qual va ser sancionat per
Carles III quasi dos anys després, el 29 de març de 1783.117

El decret reial incloïa tres classes, tal com ho havia
proposat el Consell, per l’escalafó de les quals havien de
passar gradualment els corregidors i alcaldes majors que
se’n feren mereixedors pels seus mèrits. S’ampliava el govern
a sis anys, passats els quals no havien d’abandonar el càrrec
immediatament sinó esperar l’arribada del seu successor, a
qui havien de lliurar una relació jurada de la faena realitza-
da durant el seu sexenni, en la qual s’havia d’incloure una
descripció de la situació del sistema productiu i les
mesures que, al seu criteri, havien de ser empreses per a la
millora del corregiment. Una còpia d’aquesta memòria
havia de ser tramesa també al Consell i una altra a la secre-
taria de despatx de Gràcia i Justícia.

Aquest decret també obria la possibilitat d’aconseguir la
magistratura en cancelleries i audiències als lletrats que
havien complit satisfactòriament tots els càrrecs de
l’escalafó. Així mateix, el decret suggeria, per a la dignifi-
cació d’aquests oficis, que el Consell facilitara mitjans per
a atendre els que, per malaltia o accident, quedaven sense
poder continuar la carrera, en al·lusió al “Montepío de viu-
das y pupilos de Corregidores y Alcaldes mayores y de los
jubilados en esta carrera” que, posteriorment, al novembre
de 1790, va crear Carles IV.118
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LA REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Les males collites, motivades per unes condicions climà-
tiques desfavorables per la seua reiteració, van comprome-
tre la quantia d’excedents emmagatzemats, per la qual cosa
l’abastiment dels nuclis importants de població presentava
greus problemes. Després d’arreplegada la collita de 1765,
a la tardor d’aquell any, diversos intendents, corregidors i
justícies del regne van acudir al Consell de Castella per a
exposar la necessitat en què es trobaven de fer provisions
de gra, mitjançant la utilització dels fons en diners dels
solatges. Les dificultats per a comprar eren evidents, ja que
els que tenien gra no en volien vendre, per interessos
especulatius, a l’espera de la promulgació de la pragmàtica
de llibertat de comerç i abolició de la taxa de grans.

Aquesta pragmàtica reial d’11 de juliol de 1765, que
alliberava el preu i el comerç dels grans, “por la qual Su
Magestad se sirve abolir la tasa de granos y permitir el libre
comercio de ellos en estos Reynos”,119 va ser una de les
mesures més importants adoptades, en economia, durant
el regnat de Carles III. La llibertat en el comerç interior de
cereals i en la seua exportació ja havia sigut acordada i legis-
lada en els temps de Ferran VI, per les ordres de 16 i 23
d’agost de 1756 i de 9 de novembre de 1757. En la prag-
màtica de 1765 s’expressava que el rei havia comprés que
“la variedad de los tiempos y las diferentes calidades de los
terrenos” no podien permetre que subsistira la taxa perpè-
tua i general de grans sense greuge dels llauradors i colliters.
En els anys estèrils, en fixar el preu per davall del que havia
de ser necessari per a sufragar les despeses del cultiu, els
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llauradors es veien oprimits “y en estado de poder continuar
sus labores, y los vasallos sin los granos necesarios para su
alimento, y sin recurso a su compra, por estar prohibido el
libre comercio”. Per aquesta raó es va establir que, a partir
de la promulgació de la pragmàtica, no s’observara la taxa
de grans i que s’alliberara el seu comerç perquè, tant en els
anys estèrils com en els abundants, fóra “igual y recíproca
la condición de los vendedores y compradores”. Es con-
cedia, per tant, “amplia facultad a las personas legas”
perquè es dedicaren al seu comerç i pogueren comprar,
vendre i transportar els grans d’unes províncies a altres i
emmagatzemar-los on millor els convinguera. A fi d’evitar
que la cobdícia permetera abusar d’aquesta concessió i
convertira en dany públic el que havia de ser el bé comú,
van ser renovades i confirmades les lleis que prohibien els
monopolis, els tractes il·lícits i els lucres desmanotats. Es
van introduir determinades cauteles o condicions per a
controlar els comerciants, com l’obligació de portar llibres
de comptabilitat, en els quals constaren les quantitats que
hagueren adquirit i venut. No podien constituir cap
“cofradía, gremio o compañía”. Per a facilitar el compli-
ment de la pragmàtica, s’especificava que els magatzems
dels comerciants foren públics i estigueren subjectes a
socórrer, en cas de necessitat, els pobles de la comarca on
estaven situats. El pagament havia de fer-se, si es donava
aquesta situació, i abans de traure el gra dels magatzems, al
comptat i als preus corrents de mercat. N’hi havia prou,
per a aquesta intervenció, amb el testimoni de l’escrivà de
l’ajuntament del poble on se celebrara fira.
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De tota manera, la taxa de grans només afectava els ter-
ritoris de la Corona de Castella, on va ser promulgada en
1699. La Corona d’Aragó, per contra, no va quedar subjec-
ta a la dita taxa. A pesar de les exposicions d’intendents,
corregidors i justícies, el monarca va resoldre que es com-
plira allò que s’havia establit en la pragmàtica i va concedir
les facultats necessàries al Consell de Castella perquè s’en-
carregara de proveir de blat totes les ciutats, viles i llocs del
regne, exceptuada la ciutat de Madrid, l’aprovisionament
de la qual havia sigut concedit als cinc gremis majors. La
transcendència d’aquesta escassetat cerealícola va desem-
bocar en l’alçament madrileny del 23 al 26 de març de
1766, seguit ja al cap de pocs dies per una onada de
rebomboris populars que van cobrir pràcticament la
geografia peninsular, fins arribar a terres valencianes, on
van destacar els motins d’Elx i Crevillent.120

Una altra conseqüència posterior d’aquests rebomboris
de 1766 va ser la implantació d’una reforma municipal que
va comportar una certa democratització de les magistra-
tures urbanes fins aleshores copades per les oligarquies.
Per una interlocutòria del 5 de maig de 1766, poc després
dels motins, i per disposicions posteriors complemen-
tàries (la circular del Consell de 12 de juny de 1766, la
instrucció de 26 de juny d’aquell mateix any i la provisió
del Consell de 31 de gener de 1769) es va produir la incor-
poració de representants de l’estament popular als càrrecs
municipals, amb una àmplia actuació sobretot en el tema
dels abastiments. En aquesta interlocutòria s’establia que,
en tots els pobles de més de mil veïns, havien d’intervenir
en els ajuntaments quatre diputats nomenats anualment,
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per parròquies o barris, pel comú dels veïns. Si el poble
tenia menys de dos mil veïns, els diputats del comú només
en serien dos.

En moltes poblacions l’ofici de síndic procurador havia
estat alienat i acostumava a estar vinculat a alguna família
o pertanyia per costum o privilegi a algun regidor de l’a-
juntament. Per a evitar açò, ara s’establia que, cada any, els
veïns havien de triar i nomenar un síndic procurador per-
soner. Aquesta elecció anual, a més de la dels diputats de
comú, i les prerrogatives d’aquests oficis van ser regulades
per una instrucció del Consell del 26 de juny de 1766 en
què s’especificava ben clarament i en el seu apartat primer
que “la elección de diputados y personero se debe ejecutar
por todo el pueblo dividido en parroquias o barrios,
entrando con voto activo todos los vecinos seculares y
contribuyentes”.

Els diputats del comú havien d’intervenir en la fis-
calització dels serveis d’abastiments i facilitar la concur-
rència de venedors en els mercats. A més, tenien facultats
disciplinàries sobre els encarregats d’aquests serveis. El 12
de desembre de 1767 es va declarar que els diputats del
comú havien d’assistir, amb capacitat de votar, a la junta de
propis i arbitris, en tots els assumptes de govern, adminis-
tració i distribució d’aquests efectes. Els síndics personers
venien a substituir l’antic procurador general, el qual, en
molts municipis, en estar el càrrec vinculat a determinades
persones i famílies, no tenia prou cura dels interessos
comunals. El síndic personer del comú havia de defensar
aquests interessos en l’ajuntament i, d’acord amb aquesta
defensa, proposar el que considerara més convenient, per
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la qual cosa havia de formar part de totes les comissions
d’abastiment i policia i podia formular reclamacions en els
casos en què considerara que les decisions adoptades per
l’ajuntament perjudicaven el comú. Allò que resultava més
innovador era el procediment d’elecció dels síndics i per-
soners del comú: els veïns, reunits per parròquies o barris,
triaven uns compromissaris que, una vegada junts, triaven
al seu torn el síndic personer i els diputats del comú.
Aquests oficials podien continuar al capdavant de la seua
magistratura durant dos anys i podien procedir de l’estat
noble o del general. El nombre de compromissaris ascen-
dia a 24 en els llocs en què només hi havia una parròquia
i a 12 per cada parròquia o barri en els llocs en què hi havia
diversos.121

Les reformes de 1766, que van comportar la incorpo-
ració a l’ajuntament de quatre diputats del comú i un síndic
personer, van permetre l’accés a les magistratures locals
d’un sector social i productiu ben definit, els fabricants,
amb els quals s’introduïa un nou element que fracturava
l’anterior monopoli dels regidors designats pel rei. Els
diputats del comú i el síndic personer eren triats anual-
ment pels comissaris de barri cada mes de desembre, amb
posterioritat a l’elecció que realitzaven els regidors del
síndic procurador general. La duració del càrrec de diputat
va ser en principi d’un any, encara que a partir de la resolu-
ció reial del 31 de gener de 1769 es va ampliar a dos anys
renovables per meitats. A més, s’hi constata clarament el
predomini dels fabricants en les designacions, fonamental-
ment fabricants de draps i en menor grau de paper. Açò
responia tant a la pròpia estructura social de la població
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d’Alcoi com al control de l’ajuntament que exercien les
classes de nobles i de ciutadans, del que eren exclosos la
resta de grups socials de la vila. No obstant això, no
s’observa aquesta qualitat en la provisió del síndic personer,
càrrec que va ser ocupat en gran proporció per les classes
privilegiades, mesura amb la qual tractaven de contrarestar
l’oposició dels diputats del comú en la corporació.

Des del mateix any 1766 s’hi van produir tensions entre
els nous oficials i els regidors, causades tant pels diputats,
que qüestionaven la permanència dels regidors en el lloc
dels síndics procuradors generals, com per la defensa de la
nova situació política davant de l’oposició de l’oligarquia
municipal a les funcions que havien d’exercir els diputats i
el síndic personer. Des de la reial cèdula del 8 d’octubre de
1709, els regidors havien de triar entre ells un candidat per
a exercir les funcions de síndic general de la vila. Per tant,
si bé la sindicatura general no estava vinculada a cap
família en particular sí que era inherent a les mateixes regi-
dories. Els mateixos personers i diputats van aconseguir
que l’Audiència es manifestara perquè “el expresado don
Rafael Descals dimita uno de sus empleos de regidor o
síndico general, arreglándose al acto acordado, instrucción
del Consejo y declaraciones posteriores”.122 A partir de
1766 el síndic procurador general, si bé va continuar sent
triat exclusivament pels regidors, no fou mai cap membre
de la mateixa corporació. No obstant això, fins que els fabri-
cants accediren a les regidories, els síndics generals no tan
sols eren advocats, ciutadans o nobles sinó que, fins i tot,
era freqüent l’elecció de germans i familiars dels regidors,
la qual cosa provocava, immediatament, les protestes dels
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diputats i del síndic personer. De tota manera, no va haver-
hi una oposició violenta entre regidors i diputats, encara
que els primers van posar tota mena de dificultats amb la
intenció d’atenuar les ingerències dels nous oficials en el
govern municipal fins al punt que van requerir una ordre
del Consell per la qual es disposava que

“se prevenga a Vm. oiga al referido Personero en
los puntos que expresa, haciendo que en el
Ayuntamiento de esa villa, se proceda en ello y en los
demás que miren al beneficio público o desagravio
del Común con la seriedad y circunspección que
corresponde a sus individuos, y exhortando a los
regidores a que se abstengan de las demostraciones,
mofas y habladurías que puedan turbar la armonía y
quietud en las resoluciones y disminuir la atención
que merece el Personero como en quien reside la repre-
sentación del Pueblo...”.123

Les atribucions dels diputats no tan sols es van dirigir
cap al ram d’abastiments —encara que no foren admesos
en les juntes del graner comunal (pósito) com així ordenava
la instrucció de 1766—, al de propis i arbitris i a l’exercici
de l’ofici de mostassaf, que acompanyava el regidor del
mes. A partir de l’aplicació de l’ordre reial de 18 de gener
de 1770 els diputats van participar en totes les sessions de
l’Ajuntament i no tan sols en les d’abastiments i policia
com pretenien els regidors. Els diputats es van encarregar
de portar un control estricte dels comptes de la derrama i
de les almoines a l’Església i d’elevar peticions al corregidor
sobre política educativa, construcció de ponts i rehabilitació
de camins, entre altres coses. Aquesta ampliació del paper
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dels diputats en els capítols va convertir-se en una font de
disputes.

En 1795 foren els mateixos regidors els que pre-
sentaren davant del Consell diverses “representacions” o
memorials sobre aquest assumpte, en concret, els que s’hi
trameten el 8 de febrer de 1795 formulats pel regidor degà,
dos regidors de la classe de nobles i dos de la de classe de
ciutadans. Aquests recordaven que l’any 1768 el síndic per-
soner local va trametre una representació al rei perquè els
síndics personers i diputats del comú foren convocats als
capítols, per la qual cosa el monarca va disposar que aquests
càrrecs foren avisats sempre que hi haguera convocatòria
d’ajuntament. No obstant això, segons els regidors, aquests
diputats pretenien a més tenir vot en totes les sessions,
encara que no s’haguera de tractar sobre els abastiments
del comú “y demás que prescribe el auto acordado y
órdenes subcesivas”. Al mateix temps, els diputats i el per-
soner també intentaven participar en l’elecció dels càrrecs
“polítics” que, fins llavors, havia estat una funció privativa
dels regidors, és a dir, els oficis de síndic procurador
general, advocat de la vila, alcaldes de barri, perits llau-
radors i d’altres gremis. Segons els regidors, els diputats
només aspiraven a introduir-se en el govern local mentre
que d’altra banda tenien poca cura dels assumptes que
eren veritablement de la seua competència —els abasti-
ments, les seues rematades, els propis, els arbitris i el
graner comunal—, perquè faltaven reiteradament a les
juntes en què es tractaven aquests temes. A més, si hi acu-
dien era després d’haver sigut requerits de forma insistent
“por medio del algualzil, portero, viniendo como forzados
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o violentos”. Per contra, en les altres sessions, “son los
primeros que se presentan, queriendo tener voto en
todos”. Per aquesta raó sol·licitaven que se’ls aclarira si
aqueixos diputats podien tenir vot en tots els assumptes i
no només en els propis del seu càrrec.124 Aquell mateix dia,
per mitjà d’un altre memorial, foren els diputats del comú
els que sol·licitaren al Consell el seu permís per a assistir a
totes les sessions de l’Ajuntament i tenir-hi vot. El 20 de
març de 1795, finalment, arribava la resolució del rei en la
qual s’ordenava als regidors que “no impidáis a los diputa-
dos del Común de esa villa la asistencia a todos los ayun-
tamientos que se celebren para lo que deberán ser avisados
del mismo modo que los regidores”. Els diputats, però,
només podien votar en els assumptes d’abastiments.

Per conèixer l’aplicació efectiva d’aquesta reforma
municipal, així com altres assumptes, l’Estat va trametre a
tots els corregidors un interrogatori de caràcter general en
1767. D’aquesta manera el Consell havia de ser informat
“si en algún pueblo está observancia o contravenido el
auto acordado a 5 de mayo e instrucción de 26 de Junio de
1766, en razón de la elección de diputados y personeros
del Común, sus regalías y facultades”. Tanmateix, per a la
correcta resposta d’aquest interrogatori resultava més con-
venient, atés el seu caràcter d’inspecció sobre la mateixa
administració local, que els informes foren elaborats per
persones alienes a les corporacions municipals, motiu pel
qual els corregidors reberen instruccions perquè els inter-
rogatoris foren enviats als diferents rectors parroquials de
cada governació. En general, els informes van ratificar
l’aplicació efectiva de la reforma municipal, a excepció, en
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el cas del corregiment alcoià, dels ajuntaments de
Benilloba i Orxeta, en els quals els rectors respectius
havien advertit algunes desconsideracions dels regidors
cap als diputats i personers.

Després d’uns anys de participació en l’ajuntament, en
les magistratures de síndic personer i diputats del comú,
els fabricants de draps i de paper es degueren adonar de
la importància que revestia controlar els ressorts del
poder local. No tan sols va ser aquest convenciment, a
què van poder haver arribat abans sense per això acon-
seguir cap canvi, sinó també la coincidència amb la políti-
ca posada en pràctica per la monarquia en aqueixes dates,
a l’últim va provocar una inflexió en la tendència seguida
fins al moment quant a les pretensions de regidories.125 El
primer pas emprés per aquests fabricants per a aconseguir
participar en el govern del municipi va ser dirigir una repre-
sentació a Carles III al començament de la dècada dels
vuitanta, en la qual referien que, perquè les fàbriques de
draps i paper progressaren, era imprescindible operar un
canvi en la configuració o estructura de l’ajuntament:
“convendría para adelantamiento de estas fábricas el que
se extinguiesen las ocho plazas de regidores del nomina-
do Ayuntamiento y que se nombrasen dos regidores de la
clase de nobles, dos de la de ciudadanos y cuatro de los
fabricantes de paños y papel”.126 S’hi recordava que, des de
l’any 1709, l’Ajuntament d’Alcoi estava format per vuit
regidors, dels quals quatre pertanyien a la classe de cavallers
i la resta a la de ciutadans. Amb la innovació que prete-
nien introduir els fabricants, aquests intentaven igualar-
se en nombre a les altres dues classes socials. Després de

126

JOSEP LLUÍS SANTONJA



sol·licitar els informes oportuns de l’Audiència de
València, el Consell de Castella va consultar l’opinió del
monarca el dia 12 de novembre de 1785. Carles III, fidel
als plantejaments que havien propiciat l’adopció d’aques-
ta divisió de les regidories en dues classes, va decidir:

“no haber lugar a la extinción de los oficios de
regidores vitalicios, cuyo número debe sustituir ínte-
gro en la conformidad que se halla dispuesto por Real
Decreto de la Nueva Planta para el mejor gobierno de
las ciudades y villas numerosas de la Corona de
Aragón; debiendo preferir los nobles a los ciudadanos
y demás individuos del estado general”.127

Encara que aquesta decisió règia sembla insinuar que la
petició dels fabricants alcoians era desestimada i no s’ana-
va a produir cap canvi, això no va ser així del tot, ja que el
monarca va afegir que aquells podien optar a la meitat de
les regidories d’ambdues classes, així com obtenir-ne el
càrrec, sempre que posseïren un mínim de condicions, la
principal de les quals era pertànyer a alguna de les dues
classes amb representació al consistori, açò és, nobles o
ciutadans:

“siempre que los fabricantes de paños y papel se
hallen en la clase de ciudadanos y en las vacantes de
los oficios de regidores de la misma clase se
mostraren pretendientes en la Cámara, con arreglo a
la práctica observada en tales casos, se pida informe a
la Audiencia sobre su idoneidad para que en su vista
la Cámara haga la elección del que estime más a

127

LA DESFETA D’ALCOI



propósito; teniendo presente que nunca exceda el
número de fabricantes ciudadanos que obtengan los
tales regimientos al de los demás individuos regidores
de la nominada clase para los regimientos de ella;
entendiéndose que los fabricantes que fueren nobles
han de ser considerados en esta clase para los
regimientos de ella, y los que sólo fuesen ciudadanos
serán admitidos en la clase de tales, cuando en unos y
otros concurran las demás calidades necesarias para
estos oficios; de modo que la cualidad de fabricante
no obste al ejercicio de los derechos de nobles o ciu-
dadanos que pudieren tener”.128

Amb la publicació d’aquesta resolució règia, el 19 de
desembre de 1785, els fabricants van veure oberta la porta
a la seua incorporació a l’Ajuntament. Aquesta, no obstant
això, no tenia el beneplàcit de l’oligarquia que, fins en
aquell moment, havia controlat i dirigit el municipi.
Nobles i ciutadans presentaren, doncs, per la seua banda,
un front comú per a evitar que es materialitzara l’entrada
dels fabricants en el consistori. L’oposició més forta a
aquesta introducció la van protagonitzar els mateixos regi-
dors que estaven en exercici —Rafael de Scals, regidor per
la classe de nobles, i Vicent Gisbert i Nicolau Sempere,
que ho eren per la de ciutadans—, els quals van denunciar
els problemes que havia de comportar l’entrada dels
fabricants en el consistori. La concurrència simultània
de fabricants amb rendistes o advocats, ja fóra en l’ajun-
tament, en funcions religioses o en qualsevol altre tipus de
convocatòria, resultava inconcebible per a l’oligarquia
local a causa de les connotacions de treball manual que
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se’ls atribuïen.129 Tan sols cal recordar, també com a exem-
ple, de quina manera els regidors de Benilloba havien
impedit als diputats i síndic electes la seua assistència com
a oficials de la corporació a les funcions religioses i a les
processons. Aquests regidors de classe també van entor-
pir qualsevol aspiració dels diputats del comú per a incre-
mentar el seu paper en l’ajuntament. L’any 1795, en protes-
ta pels intents d’aquests de participar en les votacions dels
capítols en temes que no eren de la seua competència
segons les disposicions de 1766, van elevar la qüestió a la
consulta règia.

LA IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA FISCAL

L’aplicació de la legislació castellana pel Decret de
Nova Planta no semblava tan clara pel que feia a la tributació.
En principi, el govern borbònic tractà de mantenir l’antic
sistema de contribució del regne, malgrat el canvi de nom
d’algunes magistratures, com ara els diputats de la
Generalitat, que mudaren el seu càrrec pel d’administradors
de les Generalitats del Regne. Aquests havien de continuar
encarregant-se de la recaptació i administració de les
gabelles, el producte de les quals havia de destinar-se al
manteniment de les tropes del rei en la defensa marítima i
a pagar els salaris dels administradors i les pensions dels
censalistes. El 24 d’agost de 1709, però, el govern decidia
extingir aquesta Administració de les Generalitats, les fun-
cions de la qual passaven a mans del superintendent general
de la Hisenda Reial.

El 22 de novembre de 1709, el nou capità general de
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València, Francisco Gaetano Aragón, demanà un memorial
de caràcter confidencial a l’administrador de la renda del
tabac de València d’aleshores, Rodrigo Caballero, amb el
projecte d’implantar un sistema impositiu que concordara
amb el que regia a Castella. Caballero, de fet, es mostrà
partidari de la “justa rezolución de la unión de estas
Coronas a la de Castilla, sin deferencia de leyes ni de con-
tribuziones”, com a remei de la disparitat legislativa i
tributària anterior i en càstig per la rebel·lió dels valen-
cians. Ell mateix, com a administrador de la renda del
tabac, havia hagut d’actuar amb contundència davant la
gran quantitat de contraban i planters de tabac il·legals que
havia localitzat al regne:

“la orden que tube para desarraygar los plantíos,
demoler las fábricas y reducir a estanco en los pueblos
esta regalía... cerré los ojos a todo, armado con la obe-
dienzia y hize demoler 143 molinos que avia en el
Reyno y arrancar todos los plantíos, estableziendo,
como se alla establezido en todas las ciudades, villas y
lugares, el estanco por el Rey...”.130

Els drets i taxes castellans foren el paper segellat, obliga-
tori en tots aquells papers de caràcter oficial o de les
escrivanies i notaries; les alcabales i “cientos”, que
gravaven amb un 14% tot allò que es venia, permutava o
passava de mans; i, finalment, el quarter, que consistia a
cobrar als municipis el cost del manteniment de les tropes.
La Renta del Papel Sellado s’instaura com a conseqüència de
la implantació de la Chancillería i de la cèdula reial de 3
d’agost de 1707, la qual ordena que a partir de llavors
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s’usara el paper segellat en tots els documents oficials i es
mana que notaris i escrivans acaten aquesta ordre sota
fortes penes. Després de les primeres imposicions per raó
de guerra, donatius i repartiments efectuats per les autori-
tats militars, s’intenta l’establiment de l’alcabala i “cien-
tos”, un impost sobre el tràfic i la venda de mercaderies,
que es cobrava tant dels béns mobles com dels immobles.
En principi consistia a pagar el 14% del valor de les
transaccions, impost del qual estaven exempts el clergat i
els militars. La penosa situació del regne després de la
guerra, però, aconsellaria a les autoritats imposar-la tan
sols a un cinc per cent.131

Les alcabales comportaven una complexa organització
d’escrivans i justícies per a perseguir els fraus i portar el
control dels pagaments. A Castella i la resta de territoris on
s’aplicava l’alcabala des de feia temps, la recaptació es feia
mitjançant un encabezamiento o bé mitjançant la cessió de la
seua administració en arrendament en el cas que una
població no volguera ser encabezada. Aleshores s’idea l’apli-
cació d’una capitació general en tot el regne sobre la base
del nombre de veïns contribuents i es pren en compte el
que es pagava a Castella per alcabales i “cientos”. Aquest
nou impost rebrà el nom d’equivalent.

L’aplicació i gestió d’aquest nou impost s’articula de la
manera següent: en primer lloc el monarca, per mitjà del
Consell d’Hisenda, estipula la quantitat que el regne ha de
pagar d’acord amb el nombre de veïns indicat per l’últim
padró efectuat. Aquesta quantitat és repartida a les pobla-
cions del regne per l’intendent. Una vegada es coneix la
quantitat assignada al regne, es reuneix l’anomenada
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Junta de Procuradors, formada per un representant de
cada corregiment o governació. Aquesta Junta ha de dis-
tribuir el repartiment entre totes les poblacions, tot i que
reserva la darrera decisió a l’intendent en cas que no s’ar-
ribe a un acord. La quantitat que havia de pagar cada veí,
la recaptació i l’ingrés dels diners recollits depenia a par-
tir d’aquell moment de les autoritats municipals. Per al
repartiment s’elaboren els llibres de padrons, tot i que en
un principi es tracta d’una simple llista de contribuents i
del que els toca pagar. Els eclesiàstics, els ordes militars i
els pobres de solemnitat estaven exempts de la contribu-
ció.

La primera reunió de la Junta de Procuradors és per a
repartir l’equivalent de 1715. Aquests procuradors són els
únics facultats per a presentar queixes i protestes i fer
representacions sobre aquest impost. En cada població l’e-
quivalent ha de ser recaptat per dues o més persones habili-
tades, tot i que la persecució dels morosos era funció de la
justícia local. Si cap veí se sentia agreujat per l’assignació
feta, podia recórrer en primera instància al procurador de
la seua governació i, tan sols en cas que aquest no esme-
nara l’errada, podia acudir en última instància davant l’in-
tendent. Els pobles podien escollir entre realitzar el repar-
timent o exigir les contribucions a la manera de Castella, és
a dir, sobre les transaccions comercials, però en cap cas
podien alienar els recursos de propis per a pagar l’im-
post.132
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 Repartiment per governacions (1714)133

Repartiment per governacions (1717)134

Governacions Veïns Lliures Coeficient 



Per la governació d’Alcoi va ser elegit com a procu-
rador per a la Junta el governador i procurador del comte
de Cocentaina, Pedro de Lago, tot i que va haver d’obtenir
llicència del comte per a poder ocupar aquest càrrec. El 22
d’agost, Joan Merita comunicà a la resta de regidors les
gestions que havia fet Lago en la Junta de procuradors
generals celebrada a València. Aquests procuradors havien
expressat al superintendent general “la imposibilidad de
cumplir el Reyno con tan gravosa contribución como la
que se carga por equivalente de alcabalas, cientos y millones
y otros derechos provinciales que se pagan en Castilla”.
Davant la negativa de l’intendent a presentar un memorial
al rei per informar-lo d’aquesta problemàtica, els procu-
radors generals es reuniren privadament en casa del procu-
rador general de la ciutat de València, el comte del
Castellar, on acordaren que “hisiese cada cabesa de partido
de por sí representación al Rey nuestro S.r evidenciando a
Su Majestad lo gravoso de la contribución en lo respecti-
vo de su distrito”. València i Xàtiva ja tenien llestos els
seus memorials, “para darle a la estampa”, per la qual cosa
Lago opinava que calia entrar en contacte amb Alacant i
Xixona per a redactar aquest memorial. L’Ajuntament
aprovà fer aquestes gestions, en les quals participaria
també Joan Merita. Lago, però, no s’atrevia a ser l’autor
d’aquest memorial i demanà ajuda als regidors d’Alcoi.
Aquests es dirigiren al paborde Felip Doménech, que era a
Penàguila, perquè ell el redactara.

L’1 de desembre els regidors acordaren enviar aquest
memorial a l’advocat de la vila a València, Vicent Ferrer,
perquè aquest “le mande dar a la estampa”. S’havien de

134

JOSEP LLUÍS SANTONJA



tirar com a mínim 200 exemplars per a distribuir-los entre
els ministres i les persones que Ferrer considerara adients.
A més, s’havien d’enviar alguns exemplars a Madrid, al
comte de Santisteban, que era també comte de Cocentaina,
“suplicando a su excelencia que, continuando a esta Villa
sus buenos oficios de protector, que siempre le a devido, se
sirva disponer la conduta de esta representación según le
paresca más conveniente para que llegue a mano de Su
Majestad con la más eficas recomendación”.135

UNA VILA ENDEUTADA PELS CENSALS

Els deutes de guerra i les noves imposicions tributàries
borbòniques s’afegien a la històrica càrrega financera dels
censals de què responia la vila. En total la població havia de
pagar cada any més de tres mil lliures pels interessos de
diversos censals que sumaven un capital de quasi 66.000
lliures. D’aquest deute la vila responia a diverses institu-
cions i persones físiques amb les quals havia contret aquestes
obligacions financeres al llarg del temps. Entre aquests
censalistes hi havia entitats de la mateixa vila, com diverses
administracions benèfiques, el clero parroquial i els con-
vents de Sant Agustí i del Sant Sepulcre, o d’altres pobla-
cions, com el convent de Santa Magdalena i el col·legi de
Sant Tomàs de Villanueva de la ciutat de València, o per-
sones com el marqués del Bosch.

Els problemes amb aquests censalistes començaren
l’any 1710 quan la vila s’enfrontà amb 25 pensions que
estaven pendents de pagar. El primer censalista que pre-
sentà una reclamació perquè li abonaren les pensions
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vençudes fou el col·legi de Sant Tomàs de Villanueva, a
qui la vila li responia un censal de 3.500 lliures, l’interés del
qual servia per a pagar una beca d’estudis a un estudiant
pobre de la vila, segons la institució fundada l’any 1589 pel
rector de la parròquia Joan Baptista Caro. L’any 1718
aquest mateix col·legi presentà una ordre d’execució con-
tra la vila pels interessos vençuts i que no havia pagat.
Davant la possibilitat que els ingressos de la vila foren
embargats per aquest creditor, la resta de censalistes es
reuniren i arribaren a un acord per a designar un procu-
rador que s’ocupara de representar-los en aquest segrest
dels béns i ingressos de la vila. Aquests creditors censalistes
eren el clero parroquial, els convents de Sant Agustí i del
Sant Sepulcre, els clergues Tomàs Sempere i Pasqual
Merita, Vicent i Josep Sempere, Tomàs i Josep Jordà,
Maria Josepa i Ignasi Sempere, Blai i Bonifaci Pérez i Joan
Merita i Capdevila.

Davant una nova demanda d’execució judicial en 1719,
els creditors es mobilitzaren i acordaren pactar una con-
còrdia amb la vila per tal d’assegurar-se que tots havien de
cobrar el que els pertocava i d’una manera organitzada. A
aquest acord s’afegiren després altres censalistes, com el
convent de la Magdalena de València, el marqués del
Bosch, el doctor Felip Margarit, Pere Colomer i don Felip
Gisbert. En aquest document es va traçar una visió ben
nítida de la crítica situació de les finances de la vila. Es deia
que, a hores d’ara, se’ls devia quasi 40.000 lliures perquè,
pràcticament, l’ajuntament no havia pagat cap censal des
que va esclatar la guerra i perquè els ingressos que rebia de
propis i arbitris a penes superaven les dues mil lliures, diners
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amb els quals, a més, havia de pagar els salaris dels oficials
de la vila i atendre les despeses indispensables del
municipi. Per aquesta raó, els creditors reunits en aquesta
concòrdia reconeixien que, si s’aplicaven les execucions
judicials presentades, la vila faria fallida i eixirien tots per-
judicats. Per aquesta raó calia arribar a un pacte amb l’ajun-
tament, per la qual cosa se signà una concòrdia, amb vint
capítols. En aplicació d’aquest document, s’arribà a una
sèrie de compromisos, com ara la renúncia a les execu-
cions judicials contra la vila i l’aplicació d’un calendari pel
qual l’ajuntament havia de pagar de forma progressiva
durant els anys successius les pensions de cada exercici, a
més d’una part del deute endarrerit, excepte en el cas que
la vila aconseguira lliurar-se de la contribució de l’equiva-
lent, “único motivo que impide más esfuerzo”, ja que
aleshores havia de pagar cada any la pensió que pertocava
a més d’una altra vençuda.

La posició dels censalistes era inflexible ja que en cap
moment havien plantejat la possibilitat de cancel·lar una
part del deute. Tan sols s’havia pactat un ajornament de les
pensions fins que la vila aconseguira lliurar-se de la feixuga
càrrega fiscal que li havia imposat el Borbó. Lògicament,
l’Ajuntament no podia destinar tots els seus ingressos a
pagar els censalistes i així, tres anys després, en 1722,
l’Ajuntament disposà que es fera un repartiment entre els
veïns per poder pagar les pensions de l’any anterior i una
sisena part de la pensió vençuda.136 Aquest recurs als repar-
timents, davant la impossibilitat de poder pagar únicament
amb els recursos municipals, va ser consagrat definitiva-
ment l’any 1732 quan el Consell de Castella aprovà un
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repartiment durant vuit anys de 3.748 lliures anuals entre
els veïns per poder pagar les pensions vençudes. Davant
aquesta nova assegurança, els creditors es reuniren per
pactar la manera de cobrar els interessos i es redactà una
nova concòrdia, en la qual es disposà que els ingressos,
propis, arbitris i repartiment s’havien de destinar a pagar
les pensions, tot i que ara es rebaixava el seu interés a un
3,75% i s’acordava que cada any es destinaren 500 lliures
per a redimir censals.137

Aquest canvi de posició dels censalistes resulta destaca-
ble, ja que ara, al contrari de la concòrdia anterior de 1719,
s’admetia la reducció del tipus d’interés i la possibilitat de
redimir censals. Açò, de tota manera, era el mateix que
ocorria en la resta del país, amb la intenció d’evitar la falli-
da dels municipis i la voluntat dels creditors de recuperar
els capitals per a destinar-los a uns altres tipus d’inversió
més rendible en aquells moments, com ara la compra de
terres o la derivació cap a altres formes de crèdit al marge
del tipus d’interés legal, com les cartes de gràcia.

Tot i que el repartiment estava previst per un període
de vuit anys de vigència, va continuar en la seua aplicació
fins l’any 1742 quan la concòrdia amb els censalistes va
finir. De nou, i davant la impossibilitat de poder pagar,
l’Ajuntament deixà d’abonar les pensions mentre tracta-
va de convéncer els censalistes de l’estat dolent pel qual
passava la població. Per aquesta raó les autoritats locals els
presentaren un pla d’ingressos de la vila del qual es deduïa
que tan sols podien destinar anualment 367 lliures per al
pagament d’interessos de censals. Davant aquestes pos-
tures tan contràries, l’Audiència convocà, el 23 de maig de

138

JOSEP LLUÍS SANTONJA



1746, els censalistes en forma de junta de creditors per
tractar d’arribar a un pacte per a solucionar els pagaments.
Els creditors, de fet, reconeixien la dolenta situació
econòmica de la vila ja que en tres anys s’havien perdut
bona part de les collites, a la qual cosa s’afegia “el desca-
hecimiento en que ha venido la Fábrica de Paños por el
mal despacho de sus ropas y en cuyo valor subsiste el
pueblo”. A la fi els censalistes acordaren atorgar una nova
concòrdia en què tornava a posar-se en vigor el pacte de
1732 i s’exigia a la vila que aconseguira la cessió o conces-
sió de nous arbitris, els quals servirien per al pagament de
les pensions.

En aquesta nova concòrdia els censalistes renunciaren ja
a l’aplicació d’un repartiment entre els veïns perquè coneix-
ien els problemes ocorreguts en la concòrdia anterior
davant la negativa dels mestres de la Fàbrica de Draps, que
asseguraven estar exempts d’aquests repartiments per privi-
legi reial. Una altra diferència era que ara s’anava a incre-
mentar la quantitat prevista per a redimir censals, i es passà
de les 550 lliures de l’anterior concòrdia a les 700 d’aques-
ta, a més d’una reducció del 10% del capital redimit.
Malgrat aquestes concòrdies, el problema censatari no se
solucionà i va continuar present i sense solució fins al segle
XIX.138
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L
L’AVENTURA EUROPEA

DE LLUÍS CANTÓ

La desfeta d’Almansa i la caiguda de les principals ciu-
tats i viles del regne va motivar que molts austriacistes
valencians marxaren a Catalunya, on encara resistiren
alguns anys més en la defensa de la causa de l’arxiduc.
Alguns d’ells han pogut ser localitzats en les llistes con-
feccionades, primerament per Narcís Feliu de la Penya
l’any 1709 i, després, per Francesc de Castellví, ja a l’exili
de Viena. Feliu de la Penya dedicà tot un capítol del seu lli-
bre a fer una relació de tots els partidaris de Carles III que
passaren a terres catalanes, (“Noticia de los Españoles que
dexaron el servicio del Duque de Anjou para servir al Rey
y de los que dexaron sus casas”), entre els quals destaca la
“Relación de los Valencianos que dexaron el Reyno de
Valencia para seguir al Rey Carlos III”.139 Entre aquests fa
esment dels alcoians don Francesc i don Tomàs Guerau, don
Llorenç Almúnia, Nofre Cantó, governador de la plaça
d’Alcoi, i el seu fill, el tinent Lluís Cantó. Uns altres valencians
que podien procedir d’Alcoi eren Andreu Bonanat,
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Baltasar Carbonell, “alférez, oy teniente de Cavallería”,
Felip Doménech, Gaspar Margarit i Gaspar i Pau Giner.
Cal recordar que els valencians acudiren amb dos regi-
ments a la defensa del Principat (el regiment de la ciutat de
València i el del regne amb el títol de la Mare de Déu dels
Desemparats). El primer, segons Castellví, es va formar al
gener de 1706 i estava comandat pel coronel Josep
Nicolau i Boix; el segon, també constituït en les mateixes
dates, fou comandat pel coronel Josep Bellvís.140 En ell figu-
rava com a oficial l’alferes contestà don Josep Falcó, que fou
ferit en el setge de Barcelona.141

De tots aquests alcoians tan sols ha pogut seguir-se la
pista de l’oficial Lluís Cantó, sobretot gràcies a les
cròniques exhaustives ja esmentades de Francesc de
Castellví i la documentació aportada per Agustí Alcoberro
sobre l’exili austriacista.142 Fill de Nofre Cantó, governador
d’armes d’Alcoi, Lluís col·laborà amb son pare en la forti-
ficació i defensa de la seua vila natal. A banda, amb una
companyia de cavalleria de voluntaris, s’encarregà de la
vigilància de la frontera pel terme de la Font de la Figuera
per a evitar les incursions dels borbònics. Després de
l’ocupació felipista del Regne de València, Lluís Cantó va
passar a Catalunya on formà part dels regiments de cavalle-
ria de Morràs i Sormani. El de Morràs fou el segon regi-
ment de cavalleria que es formà a l’exèrcit austriacista
peninsular, al novembre de 1705, i va estar al càrrec del
general Pedro Morràs. El de Sormani va ser un dels últims
regiments a formar-se, a començament de 1706, i va estar
comandat pel coronel Antoni de Clariana. Va ser reformat
l’any 1708 i se li va conferir el títol de Regiment de
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Guàrdies de Cavalleria Catalana. L’any 1711 Clariana es
retirà del comandament i el seu regiment fou concedit al
general milanés Sormani.

El primer xoc important d’aquesta campanya d’Aragó
entre els exèrcits de Felip V i Carles III es va produir a
Almenar, on Lluís Cantó participà com a capità agregat del
regiment de Pedro Morràs, un dels tres regiments que
constituïen la cavalleria de l’arxiduc.143 Davant una primera
victòria dels austriacistes, Felip V ordenà al seu exèrcit
abandonar el camp de Lleida i retirar-se cap a Saragossa, a
l’espera dels reforços que venien d’Andalusia per València.
El mariscal aliat Starhemberg decidí prendre l’ofensiva i
impedir la retirada dels borbònics, amb la qual cosa els dos
exèrcits tornarien a retrobar-se en combat. Felip V decidí,
a més, apartar el marqués de Villadarias del comandament
de les tropes, després de la derrota d’Almenar, i cedir la
direcció militar al marqués de Bay, que acudí des de la fron-
tera de Portugal. L’exèrcit borbònic, una vegada travessat el
riu Cinca, marxà durant tota la nit del 14 d’agost per a fugir
de les avançades dels aliats. El 15 d’agost, Starhemberg
decidí que la cavalleria prenguera posicions en el congost
de Peñalba, prop del camí reial per on estava previst que
passaren les tropes de Felip V. Hi acudiren vuit esquadrons
dels regiments del rei, Morràs, Aragó i portuguesos,
reforçats per uns altres vint que anaven darrere, que havien
de prendre posicions pel congost. El camí que passava per
ací formava racons i petites planures que impedien concen-
trar més de 200 soldats, amb la qual cosa es dificultava la
marxa de grans columnes militars en un pas de més de
mitja hora. Era un lloc excepcional per a preparar una
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emboscada. Els vuit esquadrons que anaven a l’avantguar-
da es trobaren amb altres esquadrons de cavalleria bor-
bònica que ja havien pres posició en el congost perquè,
lògicament, també havien previst aquesta amenaça. Els
esquadrons aliats foren desfets i obligats a retirar-se
després de perdre setanta soldats i alguns oficials. Els
esquadrons que els seguien de reforç es dividiren i
entraren per tots els costats per a tractar de copar els bor-
bònics. Després hi arribaren altres reforços, amb vint
companyies de granaders que marxaven a pas ràpid.
Després de sostenir el combat durant més d’un quart
d’hora, els borbònics es retiraren cap a Peñalba, on estava
acampat la resta del seu exèrcit. Quan Felip V s’adonà que
els aliats s’hi acostaven, ordenà alçar el camp i abandonar-
lo. En aquesta escaramussa la cavalleria austriacista sofrí
moltes baixes, entre elles la del capità Lluís Cantó, que fou
ferit de gravetat.144 Per aquesta raó el militar alcoià hagué
d’abandonar la campanya i fou retirat del front per a recu-
perar-se de les greus ferides que havia sofert.

L’any 1711 l’arxiduc Carles abandonava Barcelona en
morir, de forma inesperada, el seu germà primogènit, Josep
I, circumstància que li donava pas a la corona imperial.
Així, el 22 de desembre era proclamat emperador a
Frankfurt amb el nom de Carles VI. A Barcelona quedava
la seua esposa Elisabet Cristina amb el títol de governado-
ra. En els mesos següents, però, la situació es complicà
enormement per als austriacistes peninsulars, malgrat les
intencions de l’emperador de continuar la guerra. La seua
proclamació imperial va accelerar les negociacions de pau
de britànics i holandesos amb França. Com a conseqüència
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d’aquestes converses que es portaven a cap a Utrecht, les
tropes angleses van evacuar Catalunya a la fi d’octubre de
1712. Poc després ho van fer els holandesos i els portugue-
sos, que abandonaren el Principat a començament de l’any
següent.

El 27 de desembre de 1712, l’emperador ordenà a la
seua esposa abandonar Barcelona. L’ordre arribà a la ciu-
tat el 19 de gener de 1713 i l’endemà va ser comunicada a
les autoritats locals. L’evacuació de la reina es justificà en
la voluntat de l’emperador de tenir descendència. En reali-
tat, obeïa a un viratge en la política imperial, causat per la
retirada anglesa i per la inviabilitat de continuar la guerra
sense l’ajut marítim anglés. Elisabet Cristina abandonà
Barcelona el 19 de març de 1713, cinc dies després que el
seu marit haguera signat el tractat que garantia l’evacuació
d’armes de Catalunya i la neutralitat de les possessions
italianes. L’11 d’abril les potències bel·ligerants van signar
el tractat d’Utrecht, que comportava abandonar els aus-
triacistes espanyols a la seua sort.

Amb la marxa de l’emperadriu, el mariscal Starhemberg
restà a Catalunya amb la tasca d’organitzar l’evacuació de
les tropes imperials. Després de la signatura del tractat
d’Utrecht, Starhemberg entrà en contacte amb les autori-
tats militars borbòniques presents al Principat. Al conveni
de l’Hospitalet, signat el 22 de juny de 1713, es van establir
les condicions de l’evacuació. L’ordre del mariscal
Starhemberg donava l’opció als oficials de les tropes
espanyoles i italianes de marxar amb ell o quedar-se.
També va permetre l’evacuació dels voluntaris catalans i
dels civils. Pel que fa als aragonesos, castellans i valencians
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que s’havien refugiat al Principat, fins i tot disposà que els
lliuraren passaports i dos mil doblons perquè tornaren als
seus llocs d’origen. Segons Castellví, els borbònics
impediren aquesta eixida dels refugiats, malgrat que con-
travenien tant el tractat d’Utrecht com l’armistici de
l’Hospitalet.145

El primer embarcament es realitzà al port de Barcelona
el 2 de juliol i s’evacuaren uns 11.000 homes. Una setmana
després es realitzà el segon embarcament, d’uns 9.000 sol-
dats. Després del lliurament de Tarragona a les tropes bor-
bòniques, el 12 de juliol, s’embarcà la seua guarnició impe-
rial, formada per 2.200 homes. El darrer embarcament es
produí el 20 d’agost a la platja de Blanes, amb 2.000 mili-
tars i un nombre indeterminat de civils. Pel que fa a les
tropes espanyoles el seu comportament fou ben divers.
Mentre que els regiments catalans, en general, restaren
íntegrament al país, els que s’havien format en els altres
regnes decidiren marxar, com fou el cas del regiment
d’Ahumada, el de Saragossa, el de Cartagena, els italians i
els dos regiments valencians. La cavalleria es comportà
d’una manera similar. Els sis regiments d’aquesta arma
foren evacuats, però alguns oficials optaren per restar al
país i participar en la resistència, com és el cas del general
Rafael Nebot. En total, els regiments hispànics evacuats
estaven compostos per uns 2.500 homes, que van marxar
amb les seues famílies. La seua destinació immediata va ser
Milà, on arribaren via Gènova. La reforma de les tropes de
cavalleria espanyola evacuades de Catalunya es produí a
Milà el 13 de novembre de 1713, on es constituïren tres
regiments al peu espanyol, és a dir, formats per cinc-cents
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cavalls. Les tropes d’infanteria van ser reformades a
Gènova i a Milà en 1713. Se’n constituïren dos regiments
al peu espanyol. A banda, alguns exiliats espanyols s’incor-
poraren en altres regiments de l’emperador en qualitat d’a-
gregats i es formà, alhora, una companyia de voluntaris.146

Malgrat aquesta eixida massiva de tropes, la Diputació
de Barcelona, en una tensa reunió, decidí prosseguir la
guerra. Alguns valencians decidiren restar-hi i prendre part
en la seua defensa. Entre ells el més destacat fou Basset,
que havia estat nomenat comandant en cap de l’artilleria i
de les fortificacions de la ciutat de Barcelona per la seua
condició d’enginyer militar. El 12 de juliol el comte de
Cirat i don Josep Torres, en nom dels valencians que s’hi
havien quedat, feren una representació a la Diputació per
la qual oferien la seua ajuda per a la defensa de la ciutat:

“Los valencianos que han determinado mantener-
se en esta ciudad, que representan el reino de
Valencia, nos han mandado repetir a V.E.F. las más
expresivas gracias de lo que V.E.F. se han interesado
en procurar por su consuelo y alivio de su patria en la
deplorable situación en que la suerte y el abandono de
los aliados constituyen con más fuerza la servidumbre
y estrechan a la mayor agonía a los presentes. Desean
los valencianos manifestar su constancia, celo y fide-
lidad a su legítimo rey y señor y dar a V.E.F. un verda-
dero testimonio de su reconocimiento siguiendo la
tan laudable resolución en que V.E.F. deliberó publi-
car la continuación de la guerra en nombre del rey
nuestro señor y conservación de las leyes y privilegios,
confiados en que el paternal amor del rey nuestro
señor ha de aprobar esta singular demostración de su
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innata fidelidad y en que la divina Providencia prote-
gerá tan justa resolución. La nación valenciana ha
resuelto asegurar a V.E.F. que han deliberado sacrifi-
carse por las mismas razones junto con V.E.F. y que
están prontos en concurrir en cuanto V.E.F. conside-
re poder contribuir a este justo y honroso fin, consi-
derándoles como nativos de este E. y F. Principado, y
ya que el reino de Valencia debió la mayor parte a las
armas gloriosas de este Ex.mo Fid.mo Principado en la
feliz expulsión de los moros de su patria, no duda la
nación, siendo tan unida en el honor y interés común,
que V.E.F. admitirá esta sincera expresión de su celo,
amor y reconocimiento, segura la nación en que
V.E.F. continuará las instancias que tiene interpuestas
por medio de sus embajadores para que soliciten los
consuelos y alivios que en el presente estado pudieren
conseguirse a favor de los que se hallan extrañados de
su patria con la eficacia que V.E.F. lo ha ejecutado
hasta el presente y el compasivo ánimo de V.E.F. lo
tiene de nuevo ofrecido”.147

Els catalans, lògicament, acceptaren aquesta ajuda, el
mateix que feren els aragonesos refugiats a Barcelona. A
canvi, els concediren la naturalesa de veïns i naturals del
país (amb la qual cosa podien evitar el seu bandeig en cas
de ser capturats per l’enemic) i la facultat de formar un
regiment propi amb els oficials que ells mateixos triaren.
Els valencians no tan sols van prendre les armes en la
defensa de Barcelona, sinó que també s’encarregaren de
predicar al poble perquè acudiren a la defensa de la ciutat,
com fou el cas dels capellans Florià Fuster, de Vila-real, i
Vicent Rodríguez, vicari de Xiva, i l’ermità Andreu Joan
Rico.
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Barcelona va capitular l’11 de setembre de 1714 després
d’una dura resistència. Malgrat les condicions acordades
entre la Diputació i Berwick, els borbònics començaren la
persecució dels que havien liderat la defensa de la ciutat i
dels austriacistes d’altres regnes. El 16 de gener s’havia
ordenat la captura de tots els aragonesos, valencians i d’al-
tres territoris que havien seguit la causa de l’arxiduc i el seu
bandeig o empresonament. En el mes de novembre s’havia
ampliat aquesta ordre amb l’obligació dels propietaris de
les cases de manifestar-los. Mentrestant, Basset fou portat
primerament al castell d’Alacant i després al presidi
d’Hondarribia.

Els qui pogueren fugir passaren a Itàlia o trobaren refu-
gi a les Illes Balears, on el virrei, el marqués de Rubí,
encara resistia els borbònics. De fet, quan arribà a les Illes
enviat per l’emperadriu tan sols hi va trobar una reduïda
defensa, encarregada a vuitanta soldats de cavalleria, sense
muntura, que procedien dels regiments de Morràs,
Còrdova i Sormani, entre els quals figurava el capità alcoià
Lluís Cantó, i que estaven comandats pel tinent coronel
Antonio Garcia. Aquesta reduïda defensa es devia al fet
que l’arxiduc havia confiat la protecció d’aquestes illes a la
flota anglesa. Però, després de la signatura del tractat
d’Utrecht, aquesta protecció desapareixia i el regne havia
de ser lliurat a Felip V. En aplicació de les ordres del duc
de Pòpuli, comandant en cap de l’exèrcit borbònic a
Catalunya, el general José de los Ríos fou enviat el 2
d’agost de 1713 a ocupar el regne de Mallorca al capdavant
de quatre galeres i 500 homes comandats pel general de
batalla marqués d’Ordoño. Malgrat aquesta amenaça, el
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virrei Rubí decidí resistir i no els lliurà el regne. Cinc dies
després la Ciutat i el Consell General del regne aprovaren
seguir l’exemple de Barcelona i continuar fidels a la causa
de l’emperador. El virrei s’ocupà de reforçar les defenses
de les illes i reclutar més tropes. La ciutat de Palma hagué
de formar un regiment amb els seus veïns; els oficials de la
cavalleria foren enviats als diversos pobles perquè
instruïren els veïns en la pràctica de les armes i destinà un
destacament de 150 homes, comandats pel capità Lluís
Cantó, per a la defensa de l’illa d’Eivissa.148

L’amenaça tornà al Regne de Mallorca després de la
capitulació de Barcelona. Per evitar la caiguda del regne i
la liquidació de la darrera posició espanyola, l’emperador
envià a Mallorca una tropa de mil soldats imperials, la qual
arribà l’11 de febrer de 1715 a la badia de Palma. Felip V,
per la seua banda, decidí acabar amb la resistència aus-
triacista als seus dominis i disposà la conquista de les illes
al cavaller D’Asfeld. La flota borbònica fou vista el 14 de
juny a Mallorca i dos dies després començà el desembar-
cament. Alcúdia va capitular sense que la seua guarnició
disparara quasi un tir de canó. Palma capitulà el 3 de juliol
i el virrei s’embarcà cap a Gènova, d’on passà a Viena, on
arribà l’11 d’octubre. Pel que fa a l’illa d’Eivissa, on estava
aquarterat el nostre paisà Lluís Cantó, el seu governador,
el coronel Manuel Desvalls, rebé el 4 de juliol l’ordre del
virrei d’evacuar l’illa, la qual cosa féu el dia 8. Els militars
que havien defensat el regne, entre ells Lluís Cantó, pas-
saren a refugiar-se a Itàlia.149

Les derrotes consecutives de les tropes austriacistes a
Espanya obligaren a molts fidels de l’emperador a buscar
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recer en les possessions imperials. Una llarga relació d’exili-
ats, ordenats per classes, va ser redactada a Viena a
començament de 1714. Va ser elaborada de manera
exhaustiva, amb la intenció d’assignar pensions als
desplaçats d’aquell moment, motiu pel qual se’ls divideix
per categories socials. No incloïa els regiments hispànics,
ja que els oficials i soldats regulars continuaven cobrant el
seu sou ordinari. En total, són esmentades 322 persones, a
les quals, a més, calia incloure el servei domèstic que acom-
panyà els nobles i persones de posició que degué ser
numèricament significatiu. Les famílies que no disposaven
de cap ingrés salarial regular devien formar un col·lectiu
entre 15.000 i 20.000 persones en els moments de major
presència d’exiliats. La magnitud d’aquesta xifra, juntament
amb la condició social elevada de molts, va constituir un
seriós problema per a les autoritats vieneses. També calia
assistir els nombrosos eclesiàstics que havien marxat a l’exili,
entre els qual podem trobar el valencià fra Carlos Nicolás
Pastor, provincial agustinià de la Corona d’Aragó, el qual
l’any 1699 havia predicat a Alcoi amb motiu dels funerals
del frare alcoià Pere Mollà, que havia estat també provincial
agustinià de la Corona d’Aragó. Amb aquest motiu Pastor
publicà el Threno fúnebre con que en inconsolables gemidos y dolori-
dos sollozos lloró el Real Convento de N.G.P.S. Agustín de la Real
Villa de Alcoy la muerte de N.Rmo. V.P.F. Pedro Mollá, Doctor en
Sagrada Theología, Calificador del Santo Oficio, Examinador
Synodal del Arçobispado de Valencia, Ex-Provincial en los Reynos
de la Corona de Aragón (València, 1699).150

Les solucions que va arbitrar la monarquia foren, si més
no, bastant completes i així, des dels primers anys, es van
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configurar tres vies regulars de pagament de pensions i
assistències: les pensions aprovades pel Consell d’Espanya
i situades a les delegacions d’espanyols dels estats italians;
les assistències del Socors Diari, que pagava el Consell a
Viena; i els fons reservats, o “Bolsillo Secreto”, que
administrava discrecionalment el marqués de Rialp. A més,
hi havia els pagaments realitzats pel Regne de Nàpols i
l’estat de Milà als oficials útils per a servir i jubilats.151

La caiguda de Barcelona provocà que els borbònics
dictaren la immediata expulsió d’Espanya de tots els
castellans, aragonesos i valencians que havien participat en
la resistència, la qual cosa, com feia constar el Consell
d’Espanya de Viena, contravenia el que s’havia pactat a
Utrecht i l’Hospitalet. La mateixa ordre d’expulsió es
repetí encara en 1716, aplicada fins i tot amb més rigor:

“En 16 de julio se repitió el edicto de destierro en
el término de 10 días de los dominios de España a
todos los españoles y estrangeros que havían seguido
las vanderas del emperador o sus aliados. A los mozos
se les impuso la pena de 10 años de galera, a los de
mayor edad 7 años de destierro en presidio, y órdenes
penales a los dueños de las casas, no denunciándolos.
Fueron muchos los trabaxos que sufrieron porque era
muy peligroso el poder salir de Catalunya.”152

D’altra banda, la repressió va ser immediata. El 22 de
setembre de 1714 foren detinguts alguns dels oficials que
havien dirigit la defensa de la ciutat, encara que això contra-
venia les capitulacions signades el dia 12 pel duc de Berwick.
Tretze oficials foren traslladats a Alacant, on arribaren el 2
d’octubre. D’allí van ser conduïts, en tongades successives,
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a Pamplona i al castell d’Hondarribia, on va anar a parar el
general valencià Basset. Una segona remesa de presos van
ser traslladats a Alacant el 19 d’octubre i foren finalment
confinats a A Coruña. La majoria no van ser alliberats fins
al 1725, arran del Tractat de Viena. La repressió va com-
portar també el segrest de béns de tots els qui havien par-
ticipat en la resistència, l’empresonament de molts volun-
taris i oficials i un gran nombre d’ordres d’exili.

Amb la caiguda del Principat, uns tres mil austriacistes
tornaren a les seues cases.153 Pel que fa als que marxaren a
l’exili, segons Castellví, els primers exiliats del setge de
Barcelona arribats a Viena van ser quatre capitans i un
tinent. La seua arribada a la cort imperial es produí el 18
de desembre, tres mesos després de la caiguda de la ciutat.
Tot i això, els exiliats ja havien començat a arribar mesos
abans a les possessions italianes. En total, segons aprecia-
cions del mateix Castellví, l’exili austriacista superava els
16.000 i va poder arribar a les 30.000 persones, segons els
càlculs d’Stiffoni.154 Per a Alcoberro, es tracta d’un
fenomen no tan sols de gran transcendència quantitativa
sinó també qualitativa, tant pel perfil dels seus membres
com per constituir el primer exili polític massiu de terres
hispàniques.155 D’altra banda, l’exili plantejava tot un proble-
ma per a Carles VI, el qual el va resoldre dins les coorde-
nades pròpies d’una monarquia de l’Antic Règim. Per a
l’emperador, l’assistència a aquell col·lectiu que havia
hagut d’abandonar-ho tot a causa de la fidelitat a la seua
persona i a la seua dinastia era, en primer lloc, un deure
moral. En última instància, era també un afer de prestigi i
de decòrum, perquè el tractament als exiliats havia de
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mesurar la generositat del monarca i la seua voluntat per
premiar els sacrificis. L’assistència a l’exili era, doncs, un
examen que el monarca havia de superar amb escreix, amb
la vista posada en dos horitzons ben diferents: d’una
banda, els vassalls de l’Imperi, però també la resta de corts
del moment, en especial les rivals; i de l’altra, la memòria
històrica, que havia de jutjar-lo. En ambdós sentits, qual-
sevol tracte desafortunat podia atiar una campanya de
denúncia, que tindria una àmplia acollida en les potències
enemigues.156

Pel que fa a la destinació geogràfica dels exiliats, Itàlia
constituí la primera i probablement la més massiva fins a
l’any 1734. Les seues fortaleses van ser governades per
militars exiliats que, per la seua avançada edat o pel seu
estat de salut, ja no podien seguir a l’exèrcit regular. Pel
juny de 1734, per exemple, el militar alcoià Lluís Cantó,
que, segons Alcoberro, havia assolit la intitulació de
comte, va ser nomenat governador de l’illa de Lipari.157

Cantó s’havia refugiat l’any 1715 al regne de Nàpols i un
any després passà a Viena, on obtingué dos anys després
el nomenament de tinent coronel de cavalleria.158 Allí va
coincidir amb un conegut de la veïna vila de Planes, don
Josep Gadea, el qual havia format com a alferes de la milí-
cia d’aquella baronia i, després de passar per moltes desti-
nacions i batalles (defensa de Xàtiva, Planes, Dénia i
Mallorca), residia a Viena on estudiava per a enginyer.159

La capital de l’Imperi, Viena, exercí un gran atractiu
entre els exiliats. La cort i el seu entorn oferien grans pos-
sibilitats per a aquests vassalls de l’emperador, però l’arriba-
da de tanta varietat de gent també comportava problemes
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d’acollida. El Consell d’Espanya va prendre diverses
mesures per allunyar de la capital la majoria dels nou-
vinguts. En un primer moment, poc després de la caiguda
de Barcelona, aquest Consell suggerí el repartiment dels
exiliats pels antics territoris de la monarquia hispànica. A
Viena tan sols havien de quedar les famílies més aristocrà-
tiques, les quals, en la major part dels casos, formaven part
dels consells assessors de l’emperador o de la mateixa
cambra de l’emperadriu. Entre aquestes famílies es troba-
va la del comte de Savallà, en la qual figurava el prohom
d’Ibi Francesc Ferrando i la seua descendència. La resta
d’exiliats s’havia de repartir entre Nàpols i Milà. Però,
aquest projecte de distribució fracassà. Ben al contrari,
l’arribada de nous exiliats degué col·lapsar les possibilitats
d’acollida de la cort vienesa. Per això, el 13 de maig de 1716,
l’emperador publicà un decret pel qual s’obligava a aban-
donar la capital tothom que no hi exercira un ofici.
L’atracció de Viena, tanmateix, va continuar empenyent-hi
molts exiliats: pensionistes que aspiraven a millorar la seua
paga a través del Consell d’Espanya, oficials que sol·lici-
taven ascensos o destinacions al Consell de Guerra,
malalts i ferits que ingressaven a l’Hospital de la Monarquia
Espanyola i aquells que volien acabar la seua carrera cas-
trense en aquesta gran urbs, com fou el cas del militar
alcoià Lluís Cantó, el qual morí l’any 1745 a Viena i fou
soterrat a la catedral de Sant Esteve.160 Segons el registre
que es conserva en aquesta catedral, Lluís Cantó va ser
sepultat de forma solemne, quasi com un príncep, a la nit,
mentre totes les campanes tocaven a mort, torxes enceses
i el seu fèretre acompanyat per sis cavallers coberts amb
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capes. La relació detallada del seu funeral denota la
importància i preeminència que abastà aquest militar
alcoià en terres tan llunyanes de la seua vila natal i la con-
sideració que li tenia l’emperador Carles.161

Per tractar el problema dels exiliats sense ofici que mal-
vivien a la capital, va haver de buscar-se una altra solució
en terres més distants. Els tres regiments hispànics de
cavalleria s’instal·laren ben aviat a Hongria, pel juny de
1714. Poc després hi arribaren també els dos regiments
d’infanteria, que d’entrada havien estat destinats a Estíria i
Caríntia, respectivament. Els regiments de cavalleria van
ser situats d’entrada a Zalma, prop de Buda. Era,
aleshores, una zona pantanosa, de “situación malsana”
com diu Castellví, cosa que provocà, en només quatre
mesos, la mort de dos-cents dels expedicionaris, “entre
hombres, mujeres y niños”.162 Els regiments hispànics van
ser utilitzats en la tercera guerra turca (1716-1718). Van
tenir un paper important en totes les campanyes i van
destacar en els fets bèl·lics més notables, en especial, la
batalla de Peterwardein i els setges victoriosos de
Temesvar i Belgrad.

Després de la pèrdua de Nàpols i Sicília, l’aglomeració
d’exiliats a Viena va portar les autoritats imperials a conce-
bre el projecte de colonització del Banat de Temesvar, l’ac-
tual ciutat romanesa de Timisoara. Es pretenia, d’una
banda, disminuir les despeses de la monarquia derivades de
la pèrdua dels regnes italians, on molts exiliats havien tingut
assignades les pensions per espai de vint anys; i d’altra
banda, evitar els conflictes que la nova emigració generava
a Viena. El projecte es realitzà entre 1735 i 1738, quan es
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fundà una ciutat anomenada Nova Barcelona. Aquesta
idea de repoblació va sorgir en el mateix entorn del
Consell d’Espanya i l’acord es va prendre en una conferèn-
cia imperial celebrada a Viena el 4 d’octubre de 1734.
Entre els colons que s’hi van enviar predominaven els
catalans, seguits per valencians, aragonesos, mallorquins,
napolitans i sicilians i espanyols d’altres regions, com
castellans i andalusos. L’edat mitjana d’aquests colons era
elevada, ja que la majoria eren supervivents de la Guerra
de Successió.

El projecte de repoblació del Banat fracassà i molts dels
colons tornaren, delmats per una greu mortaldat. Les
causes d’aquest fracàs semblen, com testimonia
Alcoberro, prou evidents.163 El col·lectiu no responia de
cap manera a les característiques pròpies d’una nova
colonització: envellit, format per veterans de l’exèrcit i de
l’administració, fins i tot amb un alt percentatge de gent
inhàbil, la majoria dels seus membres desconeixien els ofi-
cis civils més elementals, o no els havien practicat durant
els darrers decennis. D’altra banda, les previsions
econòmiques de futur de la Nova Barcelona s’havien bastit
sobre un malentés. En projectar la ubicació de la ciutat, els
funcionaris de la cort vienesa van creure que el Banat es
caracteritzava per un clima mediterrani, però en realitat era
de tipus continental, la qual cosa va afectar no tan sols la
viabilitat econòmica del projecte —ja que s’havia pensat
en l’extensió de plantacions de moreres i la sericultura, que
exigien menys dedicació que altres conreus—, sinó que va
indisposar la majoria dels emigrants davant un territori i un
clima que consideraven extrem. Aquest fracàs previsible el
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va precipitar la guerra i la pesta. La quarta guerra turca de
1737-1739 va situar de nou el Banat en primera línia de
foc. D’altra banda, des de 1738 es va estendre la pesta, la
qual cosa va decidir definitivament els colons a tornar a les
poblacions d’on havien eixit, especialment Buda, Pest i
Viena.
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Ch

ELS PROTAGONISTES

DE LA DESFETA D’ALCOI

ELS AUSTRIACISTES

Charles Mordaunt, comte de Peterborough

(1658–1735), fou escollit en 1705 pels aliats com a coman-
dant en cap de les tropes angleses i holandeses en l’expe-
dició a Espanya. El 4 de febrer de 1706 va arribar a
València i assumí el poder, alhora que desplaçava Basset i
adoptava una moderació en el govern. Així va ordenar
l’alliberament de tots els presos borbònics i encetà una
política d’atracció de la noblesa. També va autoritzar que
els partidaris de Felip V abandonaren el regne, com fou el
cas de l’antic virrei, marqués de Villagarcia, i l’arquebisbe,
així com altres aristòcrates. Després dels continuats fracassos
a la península i les disputes amb altres generals aliats, com
Galway i Stanhope, fou cridat pel parlament anglés perquè
justificara les seues actuacions. Amb això fou retirat del
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comandament general, encara que no se li aplicà cap
mesura disciplinària. L’any 1714 fou nomenat governador
de l’illa de Menorca. Va morir l’any 1735, a Lisboa.

Joan Baptista Basset i Ramos, enginyer militar i
general de batalla, va convertir-se en el vertader heroi popular
de la guerra al Regne de València, la qual cosa li comportà
molts problemes amb les mateixes autoritats austriacistes,
com ara Peterborough. Militar de carrera i amb formació
d’enginyer militar, Basset serví durant els anys anteriors a la
guerra en l’exèrcit imperial i, fins i tot, arribà a ser ajudant
personal de l’arxiduc Carles. Quan les potències aliades
començaren a traçar els plans de batalla a la península,
Basset fou partidari d’encetar la revolta al Regne de València
i, per això, desembarcà l’any 1705 a Altea. D’ací passà a
Dénia i, després de la victòria del Molinell, ocupà la ciutat
de València en el mes de desembre. L’arribada del coman-
dant en cap de les tropes austriacistes, Peterborough, li sig-
nificà ser apartat del govern de la ciutat, traslladat a Xàtiva
i, finalment, empresonat. Després de la derrota d’Almansa,
Carles III l’alliberà i l’envià a terres valencianes per mantenir
la causa austriacista. Davant la capitulació de València,
Basset passà a Dénia on s’enfrontà a les autoritats d’aquella
plaça que eren partidàries també de la capitulació. Basset,
després de ser reduït per les armes, fou embarcat i passà a
Mallorca, on el virrei li obrí una causa. L’any 1714 el trobem
a Barcelona on fou escollit com a comandant d’artilleria i
responsable de les fortificacions de la ciutat davant el setge
borbònic. Després de la capitulació barcelonina fou
empresonat fins que l’any 1719, mentre estava a la presó
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d’Hondarribia, fou alliberat per les tropes franceses que
havien envaït Espanya.

Rafael Nebot era coronel de cavalleria a principi de la
guerra. Quan Basset es féu fort a Dénia, Nebot va ser un
dels oficials enviats pel virrei de València per forçar la seua
rendició. Malgrat aquestes ordres, Nebot canvià de bàndol
i s’uní a la causa austriacista. Amb Basset entrà a la ciutat
de València el 16 de desembre de 1705. Després participà
en bona part de les campanyes de l’arxiduc i en la defensa
de València. En el mes de juliol de 1706, quan
Peterborough inicià l’ofensiva a València i Múrcia, el ja
general Rafael Nebot comandava les seues tropes cap al
sud del regne i ocupava primerament Xixona, després Elx
i tancava per terra el setge d’Alacant. Després va entrar
fàcilment a Oriola, la qual li havia obert les portes sense
resistència. A la fi va aconseguir la rendició d’Alacant.
Després de la capitulació de València, Nebot acompanyà
Basset a Barcelona, on participà en el setge de 1714.
Després d’haver fracassat en una operació contra els bor-
bònics, Nebot fou arrestat, tot i que a causa de la seua
popularitat se li permeté eixir de Barcelona i passar a la
cort de l’emperador.

Nofre Cantó, natural d’Alcoi i pertanyent a la petita noble-
sa local, en les dècades de 1680 a 1700 va ser governador
d’Anna i Énguera. S’uní a Basset el novembre de 1705 en
la campanya cap a València; el 8 d’abril de 1706 durant el
setge de Xàtiva fou encarregat per Basset de defensar el
cim del Calvari. Fou nomenat també per Basset governador
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de la plaça d’Alcoi. S’hi va encarregar no tan sols de diri-
gir la defensa de la vila sinó de reforçar les seues fortifica-
cions. Segons Feliu de la Penya fou un dels valencians que
passaren a Barcelona i hi resistiren. No consta entre els
exiliats, però sí el seu fill, Lluís Cantó.

Lluís Cantó, natural d’Alcoi i fill de Nofre Cantó.
Acompanyà son pare, governador d’Anna i Énguera, i
visqué a Moixent. Durant la guerra s’incorporà a l’exèrcit
de l’arxiduc com a tinent de cavalleria de les milícies al
càrrec de la defensa de la zona al voltant de la Font de la
Figuera i acompanyà son pare en la defensa d’Alcoi.
Quan el brigadier José de Chaves fou capturat a les
portes d’Alcoi, en un dels primers assalts borbònics, fou
Lluís Cantó, segons Castellví, qui el conduí a Catalunya.
Potser ja no va tornar mai a Alcoi, perquè el 1709 ja
apareix entre els militars que passen a la defensa de
Barcelona. A Catalunya formà part dels regiments de
cavalleria de Morràs i Sormani i participà en la campanya
d’Aragó de 1710, que portà l’arxiduc de nou a Madrid.
Fou ferit greument en aquesta campanya, a Peñalba, tot i
que aconseguí recuperar-se i passar després a Mallorca,
on serví com a capità de cavalleria del regiment de Rubí,
aquarterat a Eivissa. D’allí passà al regne de Nàpols l’any
1715 i un any després a Viena, on obtingué dos anys
després el nomenament de tinent coronel de cavalleria. Pel
juny de 1734, quan assolí el títol de comte, va ser nomenat
governador de l’illa de Lipari. Morí l’any 1745 a Viena i fou
soterrat a la catedral de Sant Esteve, amb un gran cerimo-
nial, propi d’un príncep.
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ELS BORBÒNICS

El duc de Berwick, James Fitz-James Stuart
(1670–1734), era fill natural del duc de York, després rei
d’Anglaterra amb el nom de Jaume II, i d’Arabella
Churchill, germana del primer duc de Marlborough.
Durant la revolució que posà fi al regnat de son pare,
Berwick marxà exiliat a França. En 1706 Lluís XIV l’elevà
al grau de mariscal de camp i li lliurà el comandament en
cap de l’exèrcit borbònic a Espanya. Felip V el recompen-
sà després de la victòria obtinguda a Almansa amb els
ducats de Llíria i Xèrica. En 1714 substituí el duc de
Pòpuli en la campanya definitiva contra Barcelona, la qual
ocupà l’11 de setembre. Tres anys després, curiosament,
entrà de nou a Catalunya tot i que ara en guerra contra
Felip V. Va morir per un tir de canó en el setge de
Philipsburg, l’any 1734.

El comte de Mahoní era un militar irlandés que lluità a
favor de Felip V, qui li concedí el grau de general. A mitjan
mes de març de 1706 es quedà al capdavant de la guarnició
d’Alacant fins la seua rendició el 7 de setembre. Va partici-
par en la batalla d’Almansa i després Berwick li encarregà
l’ocupació de les comarques meridionals valencianes:
Xàtiva, Alzira, Alcoi i Alacant. Va dirigir personalment els
diversos intents d’expugnar Alcoi, fins que, a la fi, hagué
d’intervenir-hi el mateix Berwick, el qual arribà amb un gran
reforç d’artilleria per batre les muralles de la vila. Segons
Minyana, aquest fracàs li costà que fóra traslladat a Sicília.
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El Cavaller d’Asfeld, Claude François Bidal
(1665–1743), era un militar francés que vingué a la penín-
sula ibèrica amb l’exèrcit enviat per Lluís XIV per ajudar
el seu nét, Felip V. Va estar a la batalla d’Almansa; després
Berwick li confià l’ocupació del Regne de València, que
aconseguí, en molts casos, amb molta duresa, com fou el
cas de la destrucció i crema de Xàtiva. Va fracassar en el
setge d’Alcoi per la qual cosa Berwick hagué de venir a
retre la plaça l’hivern de 1707. Ocupat Alcoi, D’Asfeld
passà al setge de Dénia, població que ocupà l’any següent.
Després es dirigí a Alacant, on destruí part del castell de
Santa Bàrbara. Durant algun temps va ser el comandant
general dels exèrcits de Felip V a València.

José de Chaves Osorio, brigadier de l’exèrcit bor-
bònic, participà en l’ocupació de Xàtiva i en l’assalt a Alcoi
on fou capturat. Després fou bescanviat per un general
anglés que estava presoner de les tropes de Mahoní.
Segons Castellví, Chaves fou dut a Catalunya pel capità
alcoià Lluís Cantó, i d’allí fou embarcat i passà a Alacant
on fou bescanviat per un general anglés, anomenat Vilchs
segons Minyana.

Pere Corbí, coronel de les milícies borbòniques, era
natural d’Ibi. Quan s’assabentà de la revolta de la Marina i
l’entrada de Basset, formà una companyia de cent homes
que serví a les ordres del mariscal de camp Luis de Zúñiga.
Després de la desfeta del Molinell, Pere Corbí fou fet
presoner per Nebot i Basset, el qual l’alliberà abans d’en-
trar a la ciutat de València. Altres autors, i el mateix Corbí,
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diuen que s’escapà. Hagué de retirar-se a la Foia de
Castalla, on tornà a armar tropes de milícia que impediren
l’ocupació austriacista de Xixona i tractà de forçar l’aixeca-
ment del setge d’Alacant, on estava arrecerat el gover-
nador Mahoní. Més tard les seues accions d’acaçament als
austriacistes s’estengueren a Ontinyent i la Font de la
Figuera, on va entrar en contacte amb les tropes que
havien vençut a Almansa. Participà en el setge d’Alcoi i,
segons alguns autors, fou el primer governador de la vila
després de la seua rendició el 1708. Pels seus serveis
durant la guerra, Felip V el nomenà governador militar
amb el grau de coronel i, a partir de 1709, corregidor d’una
governació creada ad hoc, la de Xixona. Aquesta vila, alho-
ra, fou elevada a la categoria de ciutat. El 1747 fou ascen-
dit a brigadier per la seua actuació contra els corsaris bar-
barescos a la costa d’Elx, que pertanyia al seu corregiment.
Va morir pel maig de 1753, encara com a corregidor de
Xixona.

Joan Merita i Capdevila fou un destacat proborbònic.
L’any 1708 formà part del primer ajuntament borbònic
constituït per Mahoní i D’Asfeld. Amb el temps, a banda
de ser el regidor degà, abastà el càrrec d’alcalde mayor. Quan
el corregidor titular, José de Chaves Osorio, marxà desti-
nat a Sicília, Merita es convertí en corregidor interí fins
l’any 1715, en què fou convertit en titular quan Chaves
Osorio fou designat corregidor i governador militar
d’Alacant. Després va mantenir la seua regidoria de manera
perpètua. Durant el temps que va estar al govern munici-
pal va amassar una gran fortuna, cosa que li recriminaven
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les mateixes autoritats de València, que denunciaven la
corrupció que hi havia al consistori alcoià. Quan va fer tes-
tament, era titular de grans propietats, les quals va reunir
per a fundar un vincle familiar en la persona del seu fill
Joaquim, gràcies a un privilegi atorgat pel rei Ferran VI.
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ANNEX

1. Instruccions de govern a l’Ajuntament d’Alcoi per a seguir

“el modo y estilo de Castilla” (Alcoi, 19 de novembre de 1709).164

En dicha Villa de Alcoy, a diez y nueve días del mes de noviembre
de mil setecientos y nueve años, el Señor Licenciado D.n Pedro
Buendía de Arroyo, Juez subdelegado, estando en las casas del
Ayuntamiento y en la sala capitular, con asistencia de los señores Don
Juan Merita, regidor decano, Don Damián Merita, D.n Basilio de
Puigmoltó, Ignacio Sempere, Juan Sempere y Antonio Valor, regido-
res de dicha villa, a fin de continuar en las demás diligencias de su
encargo, propuso y explicó a dichos señores capitulares las obligacio-
nes principales de sus empleos en el cuidado de los abastos y mante-
nimientos de carnes, pan, vino y azeyte, procurando la comodidad en
los precios, limpieza y aseo de sus vendedores y que no les adulteren
ni les vendan corrompidos ni de mala calidad y queden los pesos y
medidas cabales y que por la justicia se castigue a los incursos con
penas condiguas, ocurriendo a ella en todos casos y cosas para que dé
la devida providencia al mejor logro y bien de la república.

Y respeto de que para el govierno del Ayuntamiento al modo y
estilo de Castilla, dichos señors capitulares por poco prácticos no
podrán por aora prompta determinación, para que lo puedan hazer en
el ínterim que Su Magestad les da ordenanzas y estatutos para ello les
previene sumeramente las instrucciones siguientes:

1. Lo primero se ha de hazer un libro del papel del sello quarto
para asentar los acuerdos del Ayuntamiento.
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2. Haze de juntar el Ayuntamiento por puncto general tres días en
la semana sin nesesitar de convocatoria: lunes, miércoles y viernes; en
verano a las ocho y en hivierno a las nueve.

3. Antes de entrar en él, los regidores (que han de ser vestidos desen-
temente y sin ningunas armas) han de oyr misa en el oratorio del
Ayuntamiento (si le huviere), su asiento serán en esta forma:

4. En medio de la fachada de la sala el juez que haze cabeza y al
lado drecho del regidor más antiguo y al hizquierdo el segundo regi-
dor y el derecho el tersero y al hisquierdo el quarto y assí asta serrar el
número de regidores.

5. Y en frente del Justicia ha de aver una mesa y banco donde se
ha de sentar el escrivano para el despacho.

6. La Justicia es quien manda convocar a los regidores y no otro
para los ayuntamientos particulares.

7. El modo más conveniente es por sédula del día antes, en que se
dirá como el día tal ay ayuntamiento para tal cosa si no tiene inconve-
niente y si la tiene para el servicio de Su Magestad.

8. Y en este día y a la ora señalada el portero que la llevó afirmará
estar todos avisados y en lo que huviese se dará el ayuntamiento sien-
do el número de tres y no menos.

9. En los ayuntamientos toca la proposición de lo que se ha de tra-
tar a la Justicia y se ha de conferir sobre ello empesando por el regi-
dor más antiguo.

10. En ora de votar a de empesar el voto por el más moderno sin
que se le atraviese nadie asta concluir en el más antiguo y notará los
votos el escrivano y los que se conformaren con voto antesedente y
después de votado si alguno quisiera reformar su voto lo podrá hazer
llanamente o con aditamento.

11. Si alguno de los regidores advirtiere que [ha] havido error en el
hecho podrá, pidiendo lisencia, advertirlo.

12. Los votos se regulan por el regidor más antiguo y su mayor
parte haze acuerdo y si estuvieren higuales hará acuerdo donde se apli-
care la Justicia.

13. Qualquiera de los regidores podrá pedir testimonio de su voto
para su resguardo.

14. Y assí mismo qualquiera regidor podrá hazer proposición en
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el ayuntamiento paresiéndole que es conveniente para el servicio del
Rey y, propuesto, se conferirá y votará como va dicho y si fuere cosa
grázil lo diferirá la Justicia para ayuntamiento particular.

15. El ayuntamiento cada mes a de nombrar uno o dos de los regi-
dores para la asistencia de las carniserias, repesos y posturas de los
mantenimientos.

16. También a de nombrar uno o dos comisarios para las depen-
dencias de fuera del ayuntamiento, los quales deven dar qüenta de lo
obrado en los ayuntamientos ordinarios.

17. Ha de nombrar un regidor para procurador general por el
tiempo que le paresiere, quien dará qüenta en todos los ayuntamientos
del estado de las dependencias de su encargo.

18. Ha de nombrar un regidor para la asistencia y cuydado del
pósito del pan y un vezino lego, llano y abonado con buenas fiansas
para la administración del pósito.

19. Otro vezino lego, llano y abonado con buenas fiansas para que
administre los propios y rentas de la villa y si huviere arbitrios (no
siendo muchos). También se le podrá entregar a este y por ser muchos
se nesesitare de nombrar otra persona, se nombrará otro vezino lego,
llano y abonado y con buenas fiansas.

20. A estos administradores se les dará salario propo[r]sionado a
su recepción.

21. También a de nombrar cada año el ayuntamiento dos alcaldes
de la Hermandad, que u[n]o lo ha de ser uno de los mismos regidores
y otro qualquiera de los vezinos onrados del pueblo, los quales han de
jurar en el ayuntamiento.

22. La forma de los nombramientos de los oficios referidos ha de
ser votando en secreto, escriviendo cada regidor en una sedulica el
nombre de la persona que quiere eligir en el oficio y el escrivano las
recogerá todas en una cajuela y recojidas las sacará a la Justicia y pasa-
rá a manos del regidor más antiguo y este regulará los votos y el que
huviera más quedará elejido. Y esta elección es la más segura por el
interés que se pueda tener en estos oficios.

23. En los negosios que se han de votar en secreto para que una
cosa se aga o no a de ser con avas o bolillas blancas y negras, las qua-
les recojerá el portero en un[a] caxuela, en donde el que votare que se
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aga la cosa ha de hechar la blanca y el que votare que no se haga, a de
hechar la negra y hecho la sacará a la Justicia y las pasará a manos del
regidor más antiguo y este regulará los votos como va referido.

24. Sólo al regidor más antiguo toca publicar la determinación del
Ayuntamiento y el escrivano la a de notar en el libro de él y lo a de fir-
mar la Justicia y regidores.

25. El escrivano del Ayuntamiento es obligado de escrivir en el
libro de aqüerdos del cabildo los regidores [que] asisten a todos los
cabildos y lo que se hacuerda en ellos, firmándolo la Justicia y regido-
res antes de salir de allí.

26. En el Ayuntamiento no tienen voto ni asiento más que la
Justicia y regidores y si uviere de assistir en él alguna persona conde-
corada se le dará el lugar del terser regidor que es a la mano drecha del
más antiguo.

27. En las funciones públicas se formará el Ayuntamiento en las
casas del cabildo, haziendo dos líneas, una de la mano drecha y otra a
la mano isquierda y la de mano drecha empesará por el escrivano, pro-
siguiendo por los regidores más modernos hasta el más antiguo, y la de
la isquierda empesará por el regidor más moderno y acabará en el
segundo regidor y estas líneas cerrará la Justicia en medio de regidor
más antiguo y segundo, sin concurrencia de más perçonas y de esta
forma irán en las processiones detrás del preste y detrás de la Justicia
hirán los alguaziles sin forma.

28. En la iglesia se pondrán dos bancos de respaldo, uno a la dere-
cha y otro de isquierda y en el de la derecha se sentará la Justicia en pri-
mer lugar y a su mano derecha el regidor segundo y se siguirán todos
los demás regidores y escrivano de la línea de la mano derecha por el de
la mano siniestra empesará por el regidor más antiguo y se siguirán los
demás de la línea de mano isquierda y, acabada la función, se restituhi-
rá el Ayuntamiento de la misma forma que fue a las casas del cabildo.

29. En estas funciones la voz es de la Justicia y si en ellas se ofre-
se algún negocio deve comunicarlo con los regidores inmediatos y
determinarlo luego y si fuere cosa grave reservarlo para el
Ayuntamiento.

30. El Ayuntamiento ha de tener una arca donde se han de guar-
dar y tener en custodia los papeles a él pertenecientes, con tres llaves,
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que la una tendrá la Justicia, la otra el regidor más antiguo y la otra el
escrivano del Ayuntamiento y para sacar de ella algún papel ha de ser
con asistencia de todos tres, presediendo mandato de la Justicia.

Y su merced, para el más seguro arreglamiento y observancia de
estas instrucciones y tenerlas presentes en cargo a dichos señores capi-
tulares las mandasen leer en algunos días de Ayuntamiento y dichos
señores capitulares, aviéndolas oído y entendido que fueron lehidas
por mí, por mandado de su merced, dixeron que se ofrecían promp-
tos desde luego a su observancia, reglándose en todo y por todo a lo
que por ellas y cada una queda prevenido entre tanto que Su Magestad
les da ordenanzas para su govierno y su merced y dichos señores capi-
tulares me lo pidieron por testimonio a mí Thomás Giner, escrivano
del Ayuntamiento, e yo le doy porque a todo fui presente y lo senté en
este libro y su merced y dichos señores capitulares lo firmaron.

2. Títol de corregidor concedit per Felip V al mariscal de

camp Luis de Acosta Quiroga el 5 d’agost de 1716 i presentat a

Alcoi, el 7 de novembre de 1716.165

D.n Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las Dos Cicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Galicia, de Valencia, de Mallorca, de Sevilla, de Serdeña, de
Córdova, de Córsega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algesira,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra Firme, del Mar Océano, Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milán, Conde de Absburg,
de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina et c.
Consejo, Justicia, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Offisiales y hom-
bres buenos de la Villa de Alcoy. Sabet que entendiendo que así con-
viene a mi servisio y a la execusión de mi justicia, paz y sosiego de esa
Villa, mi voluntad es que el Brigadier D.n Luis de Acosta tenga el offi-
sio de mi Corregidor de esa dicha Villa y su tierra, con los offisios de
justicia y jurisdicción sivil y criminal, alcaldía y alguasilasgo por espa-
sio de un año, que ha de empesar a correr desde que fuere recibido en
ella y por el demás tiempo que por mí no se proveyere el dicho offi-
sio, sin que pueda formar agravio si pasado el año se proveyere en
otro. Y con esta calidad hos mando que luego vista esta mi carta, sin
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aguardar otro mandamiento ni preceder para ello otra diligencia algu-
na, haviendo jurado en mi Consejo como se acostumbre, le recibáis
por mi Corregidor de esa dicha Villa y su tierra y le dexéis usar libre-
mente este offisio y ejecutar mi justicia por sí y sus offisiales. Y es mi
merced que en los dichos offisios de Alcaldía y Alguasilasgo y otros a
él anexos y pertenecientes los pueda poner, quitar y remover quando
a mi servicio y a la execusión de mi justicia conviniere y ohir, liberar y
determinar los pleitos, negozios y causas civiles y criminales que en esa
dicha Villa y su tierra están pendientes y ocurrieren todo el tiempo que
huviere este offisio, y llevar los derechos y salarios a él anexos y per-
tenecientes, y para que pueda exerzerle así todos hos conforméis con
él y le déis el favor y ayuda que huviere menester con vuestras perso-
nas y gente singular en ello le pongáis, ni consintáis poner embaraso
ni contradisión, que Yo, por la presente le hera recibido a este offisio y
le doy poder para exerzerle, caso que por vosotros o alguno a él no sea
admitido no obstante cualesquier leyes, estatutos, husos y costumbres
que cerca de ello tengáis. Y mando a las personas que al presente tie-
nen las varas de mi justicia de esa referida Villa que luego las den y
entreguen al dicho D.n Luis de Acosta y no husen más de ellas so las
penas en que incurren los que husan de offisios públicos sin facultad
y que conosca de todos los negocios que están cometidos a mis corre-
gidores y jueses de residencia, sus antecesores, aunque sea fuera de su
juridisión y conforme a las comisiones que le fueren dadas haga a las
partes de justicia. Y mando a Vos el dicho Consejo que de los propios
y arbitrios de esa Villa y lugares de su jurisdicción déis al dicho
Brigadier D.n Luis de Acosta mil ducados de salario de moneda pro-
vincial de ese Reyno de Valencia, con el qual ha de servir dicho empleo
de Corregidor y también el de Gobernador Militar de esa Villa que, así-
mesmo, le he conferido, haviendo cumplido enteramente con el tenor
de los capítulos de la instrusión que se le entrega, que para los cobrar
y haser lo contenido en esta mi carta le doy pleno poder. Y otrosí
mando que al tiempo que le recibáis a este offisio toméis de él fiansas
legas, llanas y abonadas, quedará la residencia que las leyes de mi
Reyno disponen, así por lo tocante a él como por los negocios que
durante su exersisio se le cometieren y que recidirá en el corregimiento
como es obligado sin aser más ausensia que la permitida por la ley y
entonces no pueda entrar en mi corte sin lisensia mía o del Gobernador
del Consejo y que guardará y cumplirá puntualmente como va dicho los
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capítulos que firmados por mí, Secretario infrascrito, con este título le
serán entregados. Y mando al dicho D.n Luis de Acosta que para el día
último del mes de octubre de este año haya tomado posesión de este
offisio y no lo asiendo desde luego quede vacuo y se me consulte para
bolver a proveerle sin le hacer otro apercebimiento alguno. Y se decla-
ra ha satisfecho el derecho de la medianata que toca a esta merced.
Dada en Buen Retiro a cinco de agosto de Mil setecientos dies y seis
= Yo el Rey = Yo D.n Juan Milán de Aragón, Secretario del Rey Nro. S.r,
lo hise escrivir por su mandado = Reg.da D.n Salvador Narvaes,
Theniente de Canseller Mayor = D.n Luis de Miribal = D.n García de
Arazil = D.n Pedro de Larreatigui y Colón.
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NOTES

1 Josep Lluís SANTONJA (2007) La Germania d’Alcoi, Centre Alcoià
d’Estudis Històrics i Arqueològics, passim.

2 AMA, [Mà de consells, 1701-1702], sign. 42, consell del 28 de setem-
bre de 1701: “a la present vila li auria convengut gastar y se avia gastat
catorse o quinse reals quant anà el síndich a la vila de Cosentayna a dar la
benvenguda a ses Ex.s els S.rs Duch de Gandia y Marqués de Solera y per
altra part set o huit lliures en adobar lo camí que va a Cosentayna perquè
avia de venir el Ex.m S.r Marqués de Solera a esta vila y en lo refrech que
la vila li féu el dia que vingué a retornar la visita a la present vila”.

3 Don Basili de Puigmoltó era propitari d’un bon nombre de béns
immobles: una casa al carrer de l’Empedrat, “que està a mà dreta pujant
del trenc del carrer de St. March al de St. Blay”; una casa en el carrer
Major; el mas de Xirillent; un olivar, a la partida de Riquer, prop del
Collao; i, per últim, un troç de terra de secà, a la partida del cap de l’Orta.
AMA, Llibre de peites (1669-ca. 1770), sign. 182.

4 Les circumstàncies d’aquest desembarcament i del posterior de 1705,
que iniciaren el triomf de l’austriacisme valencià, estan perfectament anal-
itzats en els articles del professor Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ, “El desem-
barco aliado de Altea en 1704 y el virrey marqués de Villagarcía”, p. 269-
284, i “Los últimos días de la Valencia borbónica en la correspondencia
del virrey marqués de Villagarcía”, en Gobernar con una misma ley: Sobre la
Nueva Planta Borbónica en Valencia, p. 65-78.

5 AMA, [Mà de consells, 1705-1706], sign. 45, consell del 10 d’agost
de 1705, p. 32-36: “Don Fèlix Almúnia, jurat en cap, en la forma acostu-
mada, dient que la vila de Vilajo[io]sa havia escrit a la present vila una
carta, la qual havien rebut poch ans del present Consell, y a la que serien
les huyt hores del matí de fecha del dia nou dels corrents mes e any
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donant notícies com la Armada del Inglés, enemich de esta monarquia de
Espanya, estava costegant en la marina de dita vila y suplicaven y preve-
nien a esta vila es remetés socorro per haver tengut avís de la Torre de les
Escaletes. Que es componia dita armada de cent y sinquanta veles y que
se n’anaven descubrint més segons les notícies se contenien en dita carta,
la qual ya se avia llegit a tot lo Consell per lo scrivà y ab estes notícies, desi-
gant la present vila acudir a sa obligació y servir a nostre Rey y Senyor en
tot quant sia de son real servici, hera de parer que s’enviàs propi ab la
major brevetat es poguera y en continent, mentres anaria dit propi a
Vilajoyosa, es previngués lo socorro de sinquanta soldats per a el present
y segons la notícia [que] portaria dit propri si se n’avia de menester més
que es remetesen y també per a saber si desembarcaven los soldats de la
dita Armada enemiga y tengudes notícies per a què la present vila no
gastàs infructuosament en ocasió que la present vila està tant alcansada,
que es fes dita prevenció de socorro segons y de la manera que ho té
declarat y que es nomenàs en capità e o cap a la persona benemèrita que
els pareixeria, però de son sentir hera que es nomenaren sis persones
vehines de la present y per a què, feta extracció per rodolí, quedàs nome-
nat el que sortegaria…”.

6 Carme PÉREZ APARICIO (1981) De l’alçament maulet al triomf botifler,
València: Edicions 3i4, p. 41.

7 AMA, [Mà de consells, 1705-1706], sign. 45, Consell General del 24
d’agost de 1705, p. 45-48: “...fonch feta proposició per lo referit Don
Fèlix Almúnia, jurat en cap, dient que el S.r Don Pedro Major, jutge de la
Real Audiència, havia vengut a la present vila de orde del Ex.ssím Senyor
Marqués de la Vila Garcia, visrey y capità general de la Ciutat y present
Reyne de València, demanant a la present vila costegar les dos companyies
de dita e present vila per a anar a Gandia o allà hon dirien los caps de dites
milísies en defensa de nostre Rey y Senyor y contrach que se avien soble-
vat en lo Marquesat de Dénia y per a què la present vila fera lo mateix que
havia dispost la vila de Ontinyent y altres poblacions, se avien fet algunes
pròpies y que moltes viles havien determinat el costegar dites companyies
de sos propis senyalant alguns dies y que la dita vila de Ontinyent havia
ofert costegar-les per temps senyalat de trenta dies, altres sens llimitar-se
dies y la vila de Cosentayna per temps de deu dies y així que hera de parer
que la present vila costegàs dites companyies per temps de deu dies,
regonexent en lo gran perill en què stan per tenir los enemichs molt prop
de estos parages lo que havia ponderat lo dit Dn. Pedro Mayor a tots los
senyors del consell al temps de estar lo selebrant lo present consell y
havent votat sobre dita ponderació y proposició sinquanta vots comprés
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tot lo consell particular que an asistit al present consell, tots los demés
vots que foren huytanta-sis no convingueren en què es fasa lo pro-
posat...”.

8 Ibíd., consell del 6 de setembre de 1705, “que en lo Consell General
que es celebrà en lo dia vint-i-quatre de agost propasat del corrent any no
volgué fer lo donatiu a Sa Magestat de les sinch-centes lliures segons se
conté en dit consell per a effectes de anar les dos companyies de la pre-
sent Vila a Gandia per a el servici de Sa Magestat en lo siti de aquelles
Marines y destricte de Dénia per haver-se revelat contra Nostre Senyor
Rey y Sr. Attenent y considerant que en les persones que concurrien en
dit Consell General foren molts de vot y parer que es fes donatiu de dites
sinch-centes lliures dels noms y cognoms dels quals es contenen en un
paper escrit, y estos, a vista de no haver vingut bé lo dit Consell, estes han
fet donatiu e tingueren lament después de haver selebrat dit Consell y
determinaren donar dites sinch-centes lliures de sos propis y que per a
pagar estes es fés repartiment en tots los que volgueren concórrer a pagar
y que en representació y súplica tots li havien encarregat que per a què en
lo sdevenidor no conste que la present Vila a faltat als servicis de Nostre
Rey, no obstant li o avien pagat e o volien pagar. La intenció de tots hera
que dit donatiu es posara en nom y per tot lo comú de la present Vila y
per a què major evidència es fés entrada y eixida en la claveria nomenant
en aquella los noms y cognoms de les persones que se an obligat a pagar
segons en lo modo que està expressat en dit memorial y així que hera de
parer es fés en dita conformitat que he tenia referit y havent estat sobre
foren de parer del proposant….”.

9 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, Madrid: Fundación
Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, 1998, I, p. 625.

10 Arxiu “Casa de Orduña” (Castell de Guadalest), cartela 2, lío 3, nº 1;
“Relación de servicios de D.n Francisco de Orduña. Esto se usó para for-
mar un memorial”. Segons aquest escrit, Pere Corbí formà “quatro com-
pañyas (sic) de cavallos de tropa arreglada, hizo alférez al dicho Dn. Juan
[de Orduña] de una de dichas compañías”. Aquestes tropes acudiren, entre
altres llocs, als setges “de Alicante, Agoste, Alcoy, Bocayrente y Batalla de
Almansa [...] también que estuvo en el sitio de Xátiva [...] y que fue uno
de los que con Dn. Pedro Corbí fue a socorrer al castillo de Montesa que
por faltarle víveres se veía precisado a entregarse al Sr. Carlos tersero y
que después se resistió de forma que no llegó a entrar la tropa de dicho
Carlos tercero en el mencionado Castillo”.

11 Carme PÉREZ APARICIO, De l’alçament maulet al triomf botifler,
p. 45.
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12 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 252, Carta circu-
lar del rey Carlos en forma de edicto, de 12 de noviembre de 1705, dirigida a los reinos
de Aragón y Valencia.

13 Alcoi, mentrestant, continuava amb l’enviament de proveïments a
les tropes borbòniques, com consta en la Junta d’electes del 28 de setem-
bre de 1705, en què s’acordà pagar la pólvora portada a Gandia i la Vila
Joiosa pel ciutadà Blai Sempere: “fonch determinat es pasen en conte les
trenta lliures que a importat fer portar y comprar dos-cent lliures de
pòlvora presa per a entregar la que fos menester als soldats de les melícies
y socorro que an portar anar en servisi de Nostre Rey y Sr. a Vilajoyosa y
a Gandia, la qual pòlvora foren dos-centes lliures segons és dit, a rahó de
tres sous per lliura, la qual la fés portar Blay Sempere, ciutadà, vehí, de la
present vila”.

14 Carme PÉREZ APARICIO, De l’alçament maulet al triomf botifler, p. 49.
15 Segons CERVERA (Basset: mite i realitat de l’heroi valencià, València:

Editorial 3i4, 2003), Corbí fou fet presoner per Basset i després alliberat per
aquest quan va entrar a la ciutat de València. MINYANA (La Guerra de
Sucesión en Valencia=De Bello rustico valentino, ed. de F.J. Pérez Durá, J.M.
Estellés Garcia, València: Institució Valenciana d’Estudis i Investigacions,
Institució Alfons el Magnànim, 1985), per contra, escriu que Corbí es va
escapar. En altres casos s’opina que Corbí va faltar a la paraula que havia
donat a Basset quan fou alliberat, és a dir, no tornar a posar-se al servei
del Borbó.

16 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 56-57.
17 AMA, Correspondencia, 1706-1886. La carta, curiosament, està escrita

en castellà: “En el día de oy viernes fenecen los 10 días tienen aplaçados
los soldados de socorro que havemos embiado a esta vila y para bolver
tenemos aprestados otros tantos con otro nuevo cabo y haviendo tenido
anoche noticias que per la parte de Bihar an echo vista la gente del ene-
migo, desencaminándose de essa villa y considerar esta villa con mucho
peligro per el castillo desta villa nos a parecido participar a V.m.s estas
noticias suplicando que assí como havían de hir mañana 40 soldados que
V.m.s dispusiesen que nuestro justicia se partiera oy a esta villa para fortalezer
este castillo perque aquí en las armas que quedan no tenemos bastantes y
en casso que tomaran los enemigos otra vereda y sea menester nuestra
compañía menester en essa villa daremos de presto providencia acuda a
essa villa…” (Planes, 29 gener 1706).

18 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell y
elets nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo present
any 1706 en 1707…, sign. 46, Consell General del 22 d’agost de 1706, p.
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38-40: “…fonch proposat per lo dit Joseph Samper, ciutadà, Jurat en Cap,
dient que ab Consell General celebrat en 30 de Abril 1706 fonch delliber-
at que es fera un donatiu a Sa Magestad de cent doblons en or y que se
imbiasen a Xàtiva y se entregaren a Don Juan Batt.e Baset y Ramos,
General, a ocasió de que este demanava les dos peses que té la present Vila
per a la fortificasió de la Ciutat de Xàtiva y que per ser lo temps incomo-
dat y no trobar-se la vila per entonces ab effectes promptes que es fés una
derrama entre els vehins y esta es cobràs a l’agost inmediato y sent precís
el haver-se de fer dita derrama era de parer se nome[na]sen elets per a fer
dit repartiment per no haver nomenat en dit Concell y havent-se votat
sobre dita proposició, fonch delliberat es nomenaren los clavaris dels offi-
cis, dos ciutadans y dos llauradors a elecció dels Senyors Jurats, donant-los
tot lo poder...”

19 Ibíd., consell del 25 de maig de 1706, p. 3: “...fonch delliberat per dita
Junta que les tres companyies de la present vila que estan en lo port de la
Olleria per a socorro que no es restitueixquen a esta vila hasta esperar la
reposta de la carta que ha escrit la present vila al General D.n Juan Batt.e

Baset per esta dependencia y vista aquella es pendrà la resolució y que la
companya del Jurat en Cap quede així mateix y que la regente Jordi
Gisbert, son alferis…”

20 Ibíd., consell del 27 de maig de 1706, p. 4-5: “...Primerament delliberaren
que se envien quatre càrregues de bastiment per a subvenció y socorro dels
soldats de la present vila que estan al port de la Olleria, per la notícia es té
pateixen necesitat, deixant-ho a la prudència y elecció dels Senyors
Jurats.— Item delliberaren que se embien les espardenyes que es puguen a
la ciutat de Xàtiva per la falta que en tenen los soldats, segons ho escriu lo
S.r General D.n Juan Batt.e Baset y Ramos.— Item determinaren que es
mude la sentinela que està a la casa de la torre de S.t Berthomeu a la torre
de la Covil obrint porta y posant-ne de fusta.— Item delliberaren que a
Mauro Silvestre, ferrer, se li restitueixca el ferro que ha treballat y se li
paguen sos treballs y menyscaptes.— Item determinaren que es done facul-
tat als vehins de la present vila per a què puguen traure forment per a por-
tar bastiment a la terra deixant-ho a elecció y coneguda dels Senyors
Justícia y Jurats, per a què no se’n traga en excés.— Item determinaren que
Christòfol Pérez, artiller, quede en lo mateix encàrrech de cuydar de les
peses y de la guarda de aquelles ab los soldats que té senyalats.— Item
determinaren que es sortejen altres tres companyies per anar a la Olleria y
Xàtiva per a què vinguen les que estan allà y el primer capità que sortejera
juntament ab sa companyia vaja a Xàtiva y els demés se queden en la
Olleria.— Y havent-se fet la extracció, sortejà en primer lloch Antoni
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Valor, en segon lo D.r Juan Merita y en tercer lloch Joseph Sempere”.
21 Ibíd., Junta d’electes de l’1 de juny de 1706, p. 6-7: “...fonch delliberat

per la major part de dits elets que als capitans Don Balthasar Martí y
Joseph Bernabeu que passen a Vilajoyosa al pasaport del Señor General
Don Juan Batt.e Baset y Ramos que se li done lo aloixament acostumat a
dits capitans y ses companyies esta nit tan solament y que demà que con-
tinuen son trànsit per no venir directament a la present Vila segons lo
tenor de dits pasaports…”.

22 Ibíd., Junta d’electes del 2 de juny de 1706, p. 8: “…que lo
Excelentíssim Senyor Don Juan Batiste Baset y Ramos, General de Batalla
de les tropes de la Magestat del Rey nostre Senyor Don Carlos Tercer de
Àustria, que Déu guarde, ab carta de trenta y hú de maig propasat escriu
a la present vila haver nomenat per Governador de les Armes de dita e
present vila a Onofre Cantó, generós, per concurrir en sa persona les cuali-
tats que es requereixen per a este càrrech, segons consta ab la patent que
aquell ha presentat, otorgada per lo dit Senyor General Baset en eixecució
dels poders que lo Ex.m S.r Conde de Cardona, Marqués de Guadalest,
Virrey y Capità General de la Ciutat y present Regne de València, li té con-
ferits, sa data en la Ciutat de Xàtiva en [en blanc] del mateix mes de maig
propasat y considerant que dit Onofre Cantó és natural de la present vila
y persona de tota satisfacció y que de son bon procehir se asegura la present
vila tota pau y quietud y unió entre els vehins, era de parer se admetés y
acceptàs per Governador de les Armes de la present vila lo dit Onofre
Cantó, per ser de més conveniència perquè no es nomene algun estrany y
havent-se votat sobre dita proposició delliberaren y determinaren se
acceptàs y admetés al dit Onofre Cantó, generós, per Governador de les
Armes de la present vila de Alcoy…”.

23 Ibíd., Junta d’electes del 17 de juliol de 1706.
24 Ibíd., Junta d’electes del 16 de març de 1707, p. 104: “…que a ocasió

de trobar-se la present vila tan alcansada per los molts y excesius gastos
que continuament ocurreixen per les urgències presents no podia de
ninguna manera acudir a pagar lo salari de quinse reals cascun dia que
paga a Don Juan Medel Nunyes de Molina, Governador de la present vila,
per les pochs effectes que huy hy a per haver faltat les regalies de la present
vila. Y així era de parer que se li lleve dit salari a dit Governador y que de
huy en avant no se li pague dits quinse reals y havent-se votat sobre dita
proposició tots los referits elets clogueren y determinaren sia fet lo pro-
posat”.

25 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 183-185.
26 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell y
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elets nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo present
any 1706 en 1707…, sign. 46, Junta d’electes de l’1 d’agost de 1706, p. 18:
“…en lo dia de huy se havia rebut una carta del S.r General D. Rafael
Nebot en què escriu a la present vila de la universitat de Muchamel, sa
data en 31 de juliol 1706, demanant dos companyies ab sos officials, en
número de 100 hòmens los dos companyies. Fonch determinat per dita
Junta que es previnguen dos companyies de les tres que estan extretes que
són les primeres y que, mentres se prevenent, que es despache un propri
al S.r General y se li represente la falta de armes y de gent que té esta vila
y lo perill en què es troba per estar fronterisa als enemichs, suplicant-li
done permís per a què no vachen y que, en cas que no vulla, que vachen
en continent…”. Junta d’electes del 4 d’agost de 1706, p. 19: “...que se
envien deu grosses de pedres al general Don Rafael Nebot per a el camp
de Alicant…”.

27 Ibíd., Junta del 4 d’agost de 1706, p. 19: “…per quant lo dit Jurat en
cap ha renunciat la capitania per les occupacions en què es troba de son
offici, nomenaren en capità a Jordi Gisbert, alferis que era de dita
Companyia…”.

28 Ibíd., Junta d’electes del 16 d’agost de 1706, p. 30-31: “…havent-se pro-
posat per dit Jurat en cap que la vila de Bihar ab carta de 13 dels corrents
escriu a la present vila que per la proximitat que tenen al Regne de Castella y
en particular a la Ciudad de Billena y témer alguna ruïna de declarar-se en lo
exterior sent axí que de sa voluntad y en lo secret estan de part de nostre Rey,
emperò que estimarien que la present vila els amparàs los ganads y caval-
gadures en este terme y havent-se votat nemine discrepante clogueren y
determinaren sia fet lo proposat…”.

29 Ibíd., Junta d’electes del 26 d’agost de 1706, p. 42-43: “…en lo dia
de huy han rebut una carta de la vila de Ibi manifestant algun sentiment
per rahó del pregó que manà publicar lo Governador de les Armes pro-
hibint que ningún vehí admetés béns alguns dels de bando contrari, y sent
axí que la vila de Ibi tenia feta confederació ab la present vila, desijaven
saber ab quin motiu se volia apartar de dita confederació quant per medi
de persones de major graduació de les dos viles se havia tractat així. I així
era de parer se’ls escriga que dit pregó es féu de motiu de dit Governador
sens consentiment de la vila, oferint-los novament amparar-los y benefi-
ciar-los en quant sia posible y que si volen retirar alguns béns y havers a
esta vila y son terme ho puixen fer ab tota seguritat, lo que havent-se
comunicat ab dit Governador li ha paregut molt bé y donà per ben fet y
havent-se votat sobre dita proposició resolgueren y determinaren sia fet lo
proposat. Y per la seguritat dels de Ibi, que donaran avís dels designes del
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contrari, que les guardes de la Canal se muden al Alt de Corbo, ahon
puguen devisar lo terme de Seixona y saber-se operacions, per haver notí-
cia baixen algunes milícies a dita vila…”.

30 Ibíd., Junta general del 22 d’agost de 1706, p. 31-34: “...fonch pro-
posat per lo dit Joseph Samper, Jurat en cap, dient que per part de Don
Juan Medel Nunyes de Molina, Governador de les Armes de la present
vila, se havia representat que encara que lo D.r Juan Merita, generós, havia
estat nomenat capità de una de les 15 companyies que per a la custòdia de
la present Vila se eligueren y que havia eixersit dit offici fins lo dia de huy
ab tota puntualitat y contento de tots los vehins, emperò que trobant-se ab
lo accident y deffecte de la ohida com és notori y este impediment sia
irreparable per a semejants officis, així per a les sentineles com per a els
demés encàrrechs de la milícia y sent contingent que ixca la sua companyia
fora la present vila per a algun socorro del servici de Sa Magestad, seria molt
culpable el govern de esta vila el que anàs dit Juan Merita ab dit encàrrech
per los grans inconvenients y danys irreparables que es podien seguir per
lo deffecte y accident que pateix de la ohida, per la qual rahó suplicava que
es provehís la dita capitania en altra persona benemèrita en la que concurreix-
quen les calitats que es requereixen per a dit offici. I així era de parer, ate-
nent a dita representació, que sia nomenat en capità de dita companyia per
les rahons desús dites y en lloch de dit D.r Juan Merita a Don Ambrós Ayz
per ser persona àbil y concurrir en este les calitats que es requereixen per
a este empleo y ohida y entesa dita proposició havent-se votat en la forma
acostumada, excepto dos vots, delliberaren sia nomenat...”.

31 Ibíd., Consell General del 24 d’agost de 1706, p. 36-39: “...que en lo
dia de ahir contants 23 dels corrents han rebut els senyors Justícia y Jurats
dos cartes, la una del Senyor Virrey de data de 30 de juny propasat del cor-
rent any 1706, y la altra dels elets dels tres estaments del present Regne de
data de 15 dels mateixos, en què escrihuen a la present vila com en lo
repartiment del servici del regiment dels 500 infants en què ha delliberat
lo present Regne servir a Sa Magestad de Nostre Rey y Senyor Carlos ter-
cer (que Déu guarde) en esta campanya per a defensa y custòdia del present
Regne han tocat a la present vila 314 £ 7 s. 3 [diners] [...] y sent axí que en
altres ocurrències de donatius que se han offert per a defensa dels Regnes
circumvehins sempre ha contribuït la present vila ab la deguda puntualitat
sens reparar en la porció que se li senyalava, sent este donatiu per a la
defensa y custòdia del present Regne y per a conservar los naturals en ses
cases y per a què no experimenten en este Regne les ruïnes y estragos que
amenasen les guerres, que estan tan pròxims, en vides, haziendes y reputació
que tant perillen, era de parer que es fasa dit servici [...] que es fasa una
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derrama entre els vehins de la present vila en la forma acostumada con-
currint a la tasació los de cascun gremi y offici y ultra de estos asisteix-
quen també Gregori Sempere, Vicent Gisbert, Gregori Llopis y Pere
Colomer, perayres, donant a tots los desús dits tot lo poder necesari y
acostumat...”.

32 Ibíd., Junta d’electes del 21 de setembre de 1706, p. 55-56: “…que
en lo dia de huy han vengut a la present vila lo D.r Felip Ridaura, retor de
la Parroquial de la vila de Seixona, y el Prevere Mestre fray Cosme Cerdà,
de la orde de N.ra Sr.ª del Carme, embiats per lo S.r General Don Rafael
Nebot y han donat recado a la present vila de part de Sa Senyoria dient
que la vila de Seixona havia anat a la Ciutat de Alacant ahon està dit
General a prestar la obediencia al Rey Nostre Senyor Don Carlos 3[r] (que
Déu guarde), offerint satisfer als vehins de la present vila tot lo dany que
se havia fet en les masades de la partida de la Canal, y restituhir tot lo que
se n’havien portat de dites heretats y que farien un donatiu a Sa Magestad
per lo que havien en la lealtad y que dit General no els havia volgut admetre
menys que precehís lo beneplàcit de la present vila per los grans danys que
havien ocasionats als vehins, cremant y saquechant les heretats de la parti-
da de la Canal y per los bons respectes y atenció que devia a la present vila
esperava son consentiment per a pasar a eixecutar operació alguna. Y con-
siderant que per a la quietud y sosiego dels vehins de la present vila era
molt convenient el que se abrasàs dit partit pues lo dany que se ha fet no
es pot remediar de altra manera que satisfent-lo. Y així era de parer que es
componga en dita conformitat donant la present vila son consentiment al
S.r General Don Rafael Nebot per a què fasa allò que convinga al servici
de Sa Magestad y benefici dels vehins de la present vila”.

33 Ibíd., juntes d’electes de l’1 i del 3 d’octubre de 1706, p. 58-60.
34 La descripció d’aquesta entrada a València i del cerimonial del jura-

ment en Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 221-223 i 320-
323.

35 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell y elets
nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo present any
1706 en 1707…, sign. 46, Junta d’electes del 3 d’octubre de 1706, p. 59-60:
“…en lo dia de huy han rebut una carta de la Vila ab propri demanant
socorro per haver a amenasat dita vila Pere Corbí de invadir-la ab gent que
tendria prevenguda y que per a segon avís acudís ab lo major socorro de
gent, a lo que li ha respost esta vila ab tot cumpliment que en cas de urgèn-
cia acudirà esta vila a sa obligació, tot lo qual donaren per ben fet tots los
desús dits nemine discrepante…”.

36 Ibíd., Junta d’electes del 6 d’octubre de 1706, p. 61-62: “…que en lo
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dia de ahir, entre dotze y huna del mig dia, es presentà un capità y uns sol-
dats, tots ab pasaport del Ilt.e Marqués del Rafal y havent-los donat ses
bolletes no les volgueren admetre ans bé se n’anaren a l’hostal y havent
repugnat lo dit jurat en cap dient que la obligació de la vila era donar lo
aloxament, respongué lo capità que venia per negoci que importava molt
la brevetat per a fer lo servici a Sa Magestat y no es podia detenir en casa
de particular algú y que de altra manera gastaria de son bolsillo y faria
rebre acte de lo que li pasava, con que fonch precís el quedar-se en lo
hostal y així era de parer que per esta vegada es pague lo gasto que haurà
fet dit capità y soldats en lo hostal y que de huy en avant a qualsevol capità
e o altre cap y soldats se’ls donen ses bolletes segons estil y fur y que de
ninguna manera es pague el gasto que fasen lo hostal, donant orde a
l’hostaler que no els done cosa alguna per respecte de la vila…”

37 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, 1998, p. 227.
38 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell y

elets nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo present
any 1706 en 1707…, sign. 46, Junta d’electes del 8 d’octubre de 1706, p. 63:
“… fonch determinat que es posen dos sentineles en la Canal y dos en la
partida de Polop per a què estiguen en lo recel que convé…”.

39 Ibíd., Junta d’electes del 13 d’octubre de 1706, p. 65-66: “…en lo dia
de ahir reberen una carta de Don Joseph de Haro, que es troba en la vila de
Ibi, en què escriu a la present vila que tenia a comunicar certes dependèn-
cies importants per a la conveniència de la present vila y que, per a este fi,
estimaria es donàs permís a tres o quatre persones de esta vila per a què
ixquen al puesto que pareixerà convenient ab tota seguretat. Fonch deter-
minat per dita Junta que no es done dit permís ni ixca persona alguna y que
es torne resposta política ab lo pretext que la vila té orde de sos superiors
per a no comunicar ab la part contrària…”.

40 Arxiu “Casa Orduña” (Castell de Guadalest), cartela 4, lío 2º, sense data.
41 Pedro VOLTES BOU (1964) La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia:

Institución Alfonso el Magnánimo, Instituto Valenciano de Estudios
Históricos, p. 39-40 i 165-166.

42 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell y
elets nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo present
any 1706 en 1707…, sign. 46, Consell General del 14 de desembre de 1706,
p. 79-84: “…que havent vengut a la present vila lo magnífich D.r Vicent
Dies de Serralde, advocat fiscal de la Real Audiència, de orde de Sa
Majestad (que Déu guarde) per a effecte de fer lo còmputo y averiguar-ne
el forment que y havia en la present Vila y lo que era menester per a son
precís aliment en lo discurs de quatre mesos y lo mateix en respecte de la
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daxa y lo demés que es traga per a socorro y bastiment de altres places y
que tota la sivada que es troba en la present vila se la empertarien per a els
cavalls de Sa Magestad, y havent-ho representat a la Junta general ab la con-
sideració que tot lo forment y daxa de la present vila es necessitava per a
els vehins y sustento de la guarnició les degué despachar lo síndich al senyor
Marqués de las Minas, Generalíssim de les Tropes Pertugueses y aliats, per
a representar a Sa Ex.ª la falta de forment que hi havia en la present Vila
y quant precís era per a son bastiment per la poca collita de este any y tro-
bar-se tres regiments pertuguesos y havent-li presentat un memorial repre-
sentant les rahons que assisteixen a la present vila per a què no es tragués
lo forment, com més llargament se conté en dit memorial que se ha llegit
a tot lo Consell, resolgué y decretà Sa Ex.ª que sent precís lo forment que
es troba en la present vila per a sustento dels vehins y guarnició, que es
quede en dita vila y si fet lo còmputo del forment que es necesita per a
sustento dels moradors de dita vila y guarnició y nesessari per a sembrar
quedàs porció alguna de forment, esta es vena a l’asentiste per los preus
corrents en la present vila, emperò que la sivada es traga per ser precisa
per a sustento de la Cavalleria, sens reservar-se’n per a sembrar pues de la
conservació de dita Cavalleria pendeix la quietud y sosiego de este Reyne
y així era de parer se entregue quanta sivada se encontre en la present vila
per convenir així al servici de Sa Majestad (que Déu guarde) y haver-ho
offert així el syndich al senyor Marqués de las Minas. I que el forment que
se haja de menester per a sustento de la guarnició de la present vila se n’en-
treguen los senyors Jurats dels particulars de dita vila per a entregar-lo a
l’asentista en aquella forma y manera que els pareixerà més convenient y
que si fet lo còmputo del forment que han menester los vehins y guarni-
ció per a lo restant de l’any y per a sembrar sobràs perció alguna de for-
ment esta se li vena a l’asentista per los preus corrents en dita vila […] y
per quant los soldats estaven descontents del pa de monició per no donar-
los lo just lo asentiste redundant en perjuhí dels vehins, delliberaren així
mateix que lo Mustasaf de la present vila pese el pa per a què a cascú se
li done lo que sia just, ab consentiment del Senyor General Don Juan
Manuel de Noronya, y que no es done lloch a què es traga pa de monició
per a socorro de altres places y així mateix que es fasa un pregó que ningu-
na persona sia gosada de traure forment ni ningun gènero de gra de la
present vila en pena de vint y sinch lliures y el gra perdut, donant lo terç
a l’acusador…”.

43 Ibíd., Junta d’electes del 28 de desembre de 1706, p. 87: “…que el S.r

General havia despachat a València per a què es previnguesen màrfegues y
que els malalts que estaven en lo hospital estaven en gran perill de morir-se
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sens confessió y sacraments y que estes dos coses necesitaven de prompte
remey y se oferien alguns gastos y havent votat per tots los solament dits
an determinat que tots los gastos que se offerixen que es gasten per a el
consuelo dels malalts y que es done recaudo al S.r Retor de la Parroquial
de la present vila, qui li toca esta administració, que done la cabal asistèn-
cia en la administració dels sacraments y confesar als malalts de l’ospi-
tal…”.

44 Ibíd., Junta d’electes del 2 de gener de 1707, p. 95: “…fonch deliberat
que es posen tres guardes en la partida de la Canal y tres en la partida de
Polop, per a què donen avís de qualsevol designe que observe el contrari y
que se li.s done lo mateix que en lo any propassat se’ls acostumava donar”.

45 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 325-327.
46 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell y

elets nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo present
any 1706 en 1707…, sign. 46, Junta d’electes del 14 de gener de 1707, p. 89:
“…era de parer que es pose una taula de carn de cabra o de ovella al preu
més convenient que es puga trobar, pues de esta manera tendran remey los
pobres…”.

47 Ibíd., Junta d’electes del 23 de gener de 1707, p. 91: “…que a rahó
de haver entrat en lo Regne y en la present vila 1.500 soldats de guarnició
es gastava tanta carn de macho y moltó que els més dies faltava la carn en
la carniceria per la falta de ganado…”.

48 Ibíd., Junta d’electes del 24 de gener de 1707, p. 93-95: “…que a
ocasió de haver entrat tropes arreglades en lo Regne y haver carregat tant
la guarnició en la present Vila, molts dies faltava carn en la present vila per
la falta de ganado que hy a y no trobar-ne a comprar los avitualladors, per
la qual rahó Blay Valor de Juan Diego, qui té a càrrech de avituallament de
la carn de macho, havia offert matar uns 350 machos que li queden tant
solament per no trobar-ne més a comprar y així era de parer que es maten
dits 350 machos […] Es clogué y determinà que dit Blay Valor continue
en matar y abastir de carn de macho de manera que no falte la carn y en
cas de faltar se li eixecute la pena de 25 lliures […]; que en la carn de moltó
se anyadisquen quatre diners per als avitualladors y dos diners més de sisa
que vendrà a ser a 4 s. per a dits avitualladors y 6 diners de sisa per la
carestía de ganado y que no falte la carn de moltó…”.

49 Ibíd., Junta d’electes del 12 de desembre de 1706, p. 77: “…i així
mateix fonch determinat que lo dia del Sant Sepulchre tant solament se
fasa la festa de iglèsia ab missa y sermó per les ocurrències del temps.”.
Ibid., Junta d’electes del 14 de gener de 1707, p. 89: “…que es comunique
al Dr Felip Jordà, ecónomo, si es podrà guanyar lo Jubileu pertant a St
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Francés al Beneyt St Antoni, y en tal cas es fasa la procesó en St Francés y
es diga la misa en dit convent”.

50 Ibíd., Junta d’electes del 21 de gener de 1707, p. 92: “…delliberaren que
es fasa la diligència de recollir los mosquets que portaren de Xàtiva y que es
torne resposta que, en estar prevenguts, es donarà avís a la vila de
Benigàni[m] per a què embien per ells, per ser de dita vila, segons ho escriu
Sa Ex.a ab carta de 15 del corrents, manant se lo restitueixquen…”. Així
mateix, “…delliberaren que es traga un regiment de la present vila a les terres
circumvehines segons lo orde del S.r Marqués de les Mines si es podrà con-
seguir del S.r Coronel Don Antonio Carnero…”.

51 Ibíd., Junta d’electes del 4 de febrer de 1707, p. 96.
52 Ibíd., Junta d’electes del 7 de febrer de 1707, p. 97-98.
53 Carme PÉREZ APARICIO, De l’alçament maulet al triomf botifler, p. 86-87.

Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, 1998, p. 345-349.
54 Pedro VOLTES BOU, La Guerra de Sucesión en Valencia, p. 56-68.

Vicente BACALLAR Y SANNA (1725) Comentarios de la Guerra de España e his-
toria de su rey Felipe V, Madrid: Atlas, 1957, p. 131.

55 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell
y elets nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo
present any 1706 en 1707…, sign. 46, junta d’electes del 29 d’abril de
1707, p. 114-115: “… fou propost pel jurat en cap, Joseph Samper, que
en les muralles y baluarts hy havia algunes ruïnes a ocasió de les moltes
pluges y així era de parer es rehedifiquen per impertar per a la custòdia
de la present vila y havent-se votat sobre dita proposició tots deter-
minaren sia fet lo proposat…”.

56 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 361-365 i 457-
459. Carme PÉREZ APARICIO, De l’alçament maulet al triomf botifler, p. 88-91.
Pedro VOLTES BOU, La Guerra de Sucesión en Valencia, p. 70-73.

57 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell y
elets nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo present
any 1706 en 1707…, Junta d’electes del 3 de maig de 1707, p. 115-116:
“…fonch proposat per lo dit Jurat en cap dient que en lo dia de huy ha
rebut lo S.r Justícia una carta del S.r Don Miguel Purrey, Governador de
Xàtiva, de 2 dels corrents, en què li escriu que en continent li embie tota
la gent de socorro que sia posible per a guarnir aquella plasa y també
escriu dita Ciutat a la present vila demanant lo mateix socorro. Y així per
trobar-se esta vila ab tants malalts y convaleixents y ab falta de gent per
los que se han mort, y a la frontera de l’enemich y nesesitar de guarnició
estaba imposibilitada de poder embiar socorro de gent...”,

58 Ibíd., Junta d’electes del 9 de maig de 1707, p. 116-117: “…[comparegué
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el] jurat en cap dient que en lo dia de huy han rebut una carta de la Ciutat
de Xàtiva, de 7 dels corrents, en què escriu a la present vila quant impor-
tant és la conveniència de aquella plasa per a el resguardo de esta vila y
demés del Regne y que per a el logro de aquella importava el socorro de
farina per a sustento de la guarnició, per la qual rahó estimaria que la
present vila conduís a dita ciutat quanta porció de farina fos posible, que
ademés de quedar ab la obligació de satisfer-la ho estimaria dita ciutat en
gran manera per trobar-se el enemich a la vista. I així era de parer que es
socorregués a dita Ciutat ab deu cafisos de farina, per trobar-se la present
vila ab pochs effectes y alcansada per los molts y excesius gastos que ha
sostengut en la guarnició que ha sustentat, y que per no haver-hi vagatjes
en la present vila a ocasió de no haver restituhit los que s’enportaren a
l’eixèrcit quant se n’anà la guarnició, que se escriga a dita ciutat imbien per
dits deu caffisos de farina, que en continent se’ls entregarà…”.

59 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 362-366.
60 Cristòfol Gisbert, a més de doctor en medicina, era propietari de

cases i terres, com així consta al Llibre de peites, quan el 30 d’abril de 1674
reconeixia tenir una casa amb un hort situada al raval nou, al carrer de Sant
Llorenç; un tros de terra olivar a la partida de la Beniata; una heretat amb
sa casa a la partida del Planet; i, finalment, un tros de terra a la partida de
les Ombries. Cfr. AMA, Llibre de peites (1669-ca. 1770), sign. 182, p. 97-98.

61 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell y elets
nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo present any
1706 en 1707…, sign. 46, juntes del 12, 15 i 21 de maig i 6 de juny de 1707,
consell del 23 de maig de 1707 i Consell General del 5 de juny de 1707.

62 Ibíd., Junta del 23 de maig de 1707, “…que lo avituallament de les
carns de macho y moltó finirà en lo últim dels corrents […]; no se ha tro-
bat dita alguna, ni per partit ni de altra manera y així era de parer que es
fes diligència en buscar ganado per a dits abasts y es compre, quant se
encontre, al preu que es trobara…”.

63 Ibíd., consell del 6 de maig de 1707.
64 Ibíd., Junta general del 21 de maig de 1707, p. 126-127.
65 Ibíd., consell del 26 de maig de 1707, p. 129-130: “…havien tengut

notícia certa que Don Juan Batiste Baset y Ramos havia desembarcat en
la Ciutat de Dénia y essent persona de tanta suposició y a qui es devia la
conquista del present Regne, delliberaren que el syndich de la present vila
vacha a la Ciutat de Dénia a complimentar a dir Don Juan Batiste Baset,
donant-li el bienvenido de part de la present vila, manifestant el consuelo
que se ha tengut en sa venguda...”.

66 Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ: “Marte y Astrea en la Corona de Aragón.
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La preeminencia de los capitanes generales sobre los togados en los
primeros años de la nueva planta”, en Revista de Historia Moderna, Alicante:
Universidad, Departamento de Historia Moderna, 2004, núm. 22, p. 257.
Segons aquest mateix autor el 15 de febrer de 1708 es publicà un altre reial
decret pel qual s’ampliava aquesta amnistia “a la liberación de todos sus
bienes que hoy poseen, manteniéndoles en la posesión y propiedad de
ellos, en la forma que los gozaban antes del delito, exceptos los que estu-
viesen secuestrados por autos judiciales”.

67 AMA, Mà de consells y delliberacions fetes per los Justícia, Jurats y Consell
y elets nomenats per lo Consell General per a les dependències de les guerres en lo
present any 1706 en 1707…, sign. 46, consell de l’11 de juny de 1707, p.
147-149.

68 AMA, Libro de cabildos 1707-1723, sign. 47, Junta general del 15 de
juny de 1707, p. 65-68: “…que en lo dia de juny avien tengut un recado
dels Justícia y Jurats de la vila de Muro per lo síndich de dita vila demanant
socorro de gent a la present vila per a cubrir lo puesto del port de
Albayda, per les notícies havien tengut per un escrit del capità Vila de què
en la vila de Ontinyent avien entrat sis-cents infants y dos-cents cavalls de
l’eixèrcit de l’enemig que estava a la ciutat de Xàtiva y que es tenia notícia
se encaminaven devés de dit pert per a pasar al Condad de Cosentayna,
del qual escrit havia fet ostenció y juntament els havia manifestat una carta
de l’Ex.m S.r Don Juan Batiste Baset, General de Batalla de les tropes de Sa
Magestat, de data de tretze dels corrents, en què ordenava a dit Justícia y
jurats manasen a tots los vehins de dita vila de Muro y contorn que tin-
gués en armes acudiren a assistir y cubrir dit pert per reselar alguna ostili-
tat fins tant se pogués cubrir de altra gent per convenir així al real servici
y així que era de parer que en continent se fasa la diligència en què es
previnga la companyia del capità Blay Sempere, que és la que primer ha
sortejat per a la eixida de fora que se ocurriria, per a anar a dit part...”.

69 Ibíd., Junta d’electes del 16 de juny de 1707, p. 69-71: “...en lo dia de
huy, entre sis y set ores de la vesprada, han rebut los senyors Justícia y
jurats una carta del conde Mahoní, General de les tropes del Senyor Felip
quint, escrita en quinse dels corrents, la qual ha entregat un tambor
despachat per dit General, en què escriu a la present vila preste la obedièn-
cia al Senyor Felip quint ab la major brevetat com pus llargament se conté
en dita carta que se ha llest a dita junta y per ser ora tan incomodada ha
paregut prorogar el juntar lo Consell General per a demà a les sis ores del
matí per a resoldre matèria tan grave y per quant alguns vehins feyen
instància que en continent es despachàs propi a Don Juan Batiste Baset y
Ramos, remetent-li còpia de dita carta, era de parer que fins tant se ajunte
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lo Consell General y es prenga resolució sobre esta dependència no es
despach propi a dit Don Juan Batiste Baset…”.

70 Ibíd., Consell General del 17 de juny de 1707, p. 72-76.
71 Ibíd., Junta de Defensa del 18 de juny de 1707, p. 81-83.
72 Ibíd., Junta d’electes del 19 de juny de 1707, p. 83-85.
73 Ibíd., Junta d’electes del 21 de juny de 1707, p. 90-91.
74 Josep Gisbert de Celedoni, ciutadà, era propietari de l’heretat del

Salt, segons consta al Llibre de peites (1669-ca. 1770), AMA, sign. 182.
75 AMA, Libro de cabildos 1707-1723, sign. 47, Junta general i Consell

General del 22 de juny de 1707, p. 92-95.
76 Arxiu “Casa de Orduña” (Castell de Guadalest), Cartela 2ª, Lío 3,

núm. 3, f. 13r-v
77 Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 368-369.
78 José Manuel MINYANA, La Guerra de Sucesión en Valencia, p. 231-235.
79 José Manuel MINYANA, La Guerra de Sucesión en Valencia, p. 231-235.
80 Arxiu “Casa de Orduña”, Castell de Guadalest, Cartela 2ª, Lío 3, núm.

3, f. 14v
81 Narcís FELIU DE LA PENYA (1709) Anales de Cataluña y epílogo breve de

los progressos y famosos hechos de la nación catalana... hasta el presente de 1709: tomo
tercero, contiene los sucessos del año 1458 hasta el de 1709..., Barcelona: por Juan
Pablo Martí (Biblioteca Pública d’Oriola, sign. 9.939): “Relación de los
Catalanes de Balaguer y vezindades que dexando sus casas vinieron a la
obediencia del Rey Carlos III”, p. 625.

82 L’única constància documental d’aquesta bàrbara repressió queda
recollida, molt fredament, en els llibres de comptes de la vila: AMA,
Cuentas municipales, sign 2.367. El 3 de febrer de 1708 el clavari municipal
pagà 3 £ 17 s. “por el gasto que hizo el verdugo”; el 4 de març abonà el vi
i el pa consumit per “un miquelete que pasaron por las armas”; pagà al
botxí el seu sou des del 28 de febrer fins al 19 d’abril, a raó de sis sous per
dia; el 23 d’abril abonà 11 s. per una dotzena d’ous i mitja lliura de pa “para
unos miqueletes que se havían de ahorcar”; el dia següent pagà a l’algutzir
Diego el que havien consumit “unos sentenciados, esto es, de pan, vino,
carne y bizcochos”; el mateix va fer el 26 d’abril “por el gasto de unos sen-
tenciados, esto es, de pan, vino, huevos y bizcocho”; el 27 d’abril, “bizco-
chos y huevos para los sentenciados”; el 28 d’abril, “el gasto de los que
habían de ajusticiar de cuatro libras de bizcochos y sequillos por mano de
Juan el alguacil”; el 30 d’abril el sou del botxí durant onze dies, “además
del pan y vino que se le daba”, i els dogals que havia proporcionat Tomàs
Mira, espardenyer, per a penjar els condemnats i dos parells d’espardenyes
per a uns propis; el 22 de maig abonà els aliments consumits pels ajusticiats
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i proporcionats per l’algutzir Jacinto: “cuatro libras [de] bizcochos, quatro
docena de huevos, un sueldo de especies, cuatro sueldos de aguardiente”;
el 31 de maig pagà el sou del mes del botxí; el 4 d’agost abonà els bescuits,
ous i “otras providencias que se tomaron doce migueletes que se ajusticia-
ron, además del pan, carne y vino”.

83 Núria SALES (1984) Senyors, bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre
la Catalunya dels segles XVI al XVIII, Barcelona: Empúries, p. 108-109.

84 Daniel DEFOE, Memorias de guerra del capitán George Carleton: los
españoles vistos por un oficial inglés durante la Guerra de Sucesión, ed. de Virginia
León Sanz, Alicante: Universidad, 2002, p. 151; Francisco de CASTELLVÍ,
Narraciones históricas, I, p. 595-597, i III, p. 47.

85 AMA, Prothocolo de mí Thomàs Giner, notari, de tots los actes rebuts per mí
en lo any de mil set-cents y huit fins la publicació de les lleis de Castella en la vila de
Alcoy, sign. 885, 24 de gener de 1708. Nicolau Gisbert es desaveïnava de
la vila per anar-se’n a Castalla, on tenia propietats.

86 Ibíd., 4 de març de 1708: inventari dels béns del convent de Sant
Francesc, ara situats en casa de Nicolau Gisbert, “en donde estavan retira-
dos los religiosos”, per ordre del comandant militar de la plaça d’aleshores,
el coronel Juan Belloto, i amb la promesa de “restituir aquellos [bienes] en
todo caso de bolverse a formar dicha comunidad”.

87 Pedro VOLTES BOU, La Guerra de Sucesión en Valencia, p. 87.
88 A banda de la detallada descripció que fa CASTELLVÍ, hem localitzat,

a l’Arxiu “Casa Orduña” (Castell de Guadalest), diversos testimonis sobre
aquest succés. La primera diu així: “Que en el discurso de siete años lo
menos que sirvió al Sr. Phelipe Quinto (que de Dios goze) dicho Dn. Juan
de Orduña, entraron los enemigos en el castillo de la Villa de Guadalest,
adonde tiene y tenía su casa y como no huviese otro que estuviesse actual-
mente sirviendo sino dicho Dn. Juan, le saquearon de tal forma su casa que
sólo se reservó lo que estava en adorno del S.to Monumento (por aver entra-
do Jueves S.to el enemigo en el Castillo) que fue tan poco que casi no fue
nada y a más de aver dado fuego a los papeles intentaron arruinar la Casa,
lo que no se executó del todo. Daño realmente grande fue para dicho
Orduña el saqueo y quema, cuanto se dexa comprehender atendidas las cir-
cunstancias de ser una casa acomodada, como antigua en dicho Castillo....”
(Cartela 2ª, lío 3, nº 1). El segon testimoni, que data de 1740, és una
declaració de Josep Gadea, qui relata que “en el día de jueves santo, a cosa
como de nueve o diez horas del mismo día, cuyo estrago hicieron después
de haver pasado a degüello todos los soldados que estavan de guarnición
sirviendo a Su Magestad en dicho castillo i por haverles dado la noticia que
también servía a Su Magestad Dn. Juan de Orduña, todo lo qual sabe por
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haver visto entrar a dichos migueletes en dicha casa, hurtar lo que en ella
havía, romper los escritorios i hechar a la calle todos los papeles que en dicha
casa encontraron, rasgando unos i quemando los otros sin que el testigo ni
otros de la población se atreviesen a recoger ninguno de ellos por temor de
que no les castigasen...” (Cartela 2ª, lío 3º, nº 7).

89 Per una nota més tardana ens assabentem que els militars borbònics
ocuparen la Casa de la Vila i que s’instal·laren fins i tot amb les cavalleries,
per la qual cosa no dubtaren a desfer-se dels papers de l’arxiu de la vila
que hi trobaren.

90 AMA, Libro de cabildos 1707-1723, sign. 47, 24 de febrer de 1708, p.
115-117.

91 AMA, Prothocolo de mí Thomàs Giner, notari, de tots los actes rebuts per mi
en lo any de mil set-cents y huit fins la publicació de les lleis de Castella en la vila de
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Caudí, Joan Baptista, metge de

València: 52
Caylus, duc de: 107
Cerdà, fra Cosme: 41, 189
Charny, comte: 72
Chaves Osorio, José de, brigadier

i corregidor: 57, 66, 68-72, 78,
103, 160, 162-163
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Cirat, comte de: 145
Clariana, Antoni de, coronel: 140
Cocentaina: 20, 23, 27, 61, 71,

181-182, 195
Cocentaina, comte de: 132-133
Coderch, Josep, cirurgià: 59
Colomer, Pere, paraire: 134, 189
Colón de Larreategui, Pedro,

president de la Chancillería: 95,
171 

Corbí, Pere: 10, 14, 27-28, 30-31,
37, 40, 43, 48, 64, 70-71, 73,
75, 78, 85, 162-163, 183-184,
189

Corella, Rafael, advocat: 89-90
Corzana, comte de la, virrei de

València: 53, 55, 203
Costa Quiroga, Luis de, vegeu

Acosta Quiroga
Crevillent: 117

Das Minas, Antonio Luis de
Sousa, marqués: 45-49, 51, 54,
191, 193

D’Asfeld, Claude François Bidal,
cavaller: 68, 73, 78-79, 81, 83-
88, 148, 162-163

Defoe, Daniel: 72
Del Valle, Antonio, mariscal de

camp: 33, 56
Dénia: 9-11, 24-29, 31, 34, 39,

54, 59, 61, 64-66, 68, 73, 79,
89, 152, 158, 162, 182-183,
194, 204

Desvalls, Manuel, coronel: 148
Dies de Serralde, Vicent: 49, 190

Doblas, Gerónimo de las, cor-
regidor: 100, 108, 110

Domènech, Felip, jutge de la
Reial Audiència: 42, 132

Dorck, sargent major anglés: 75

Eivissa: 148, 160
Elda: 31, 54
Elx: 33, 37, 39, 43, 47, 73, 117,

159, 163
Énguera: 33, 44, 69, 159-160
Escòrcia, Àlvar: 37, 65
Espínola, Lucas, tinent general:

104
Espinós, Basili, metge: 59-60

Falcó, Josep, alferis: 140
Felip Guillem de Baviera: 17
Felip IV: 17-18
Felip V, duc d’Anjou: 9, 11-12,

18-26, 28, 31-33, 41, 45, 50,
56-57, 62, 64, 67, 84, 86, 93,
95, 103-106, 132, 135, 139,
141-142, 147-148, 157, 161-
163, 169-171, 184, 195, 197

Feliu de la Penya, Narcís: 75, 139,
160

Ferran VI de Borbó: 115, 164
Ferrando, Francesc: 14, 153
Finestrat: 79-80
Font de la Figuera, la: 34, 44,

140, 160, 163
Fuster, Florià, clergue: 146

Gadea, Josep: 159
Gaetano Aragón, Francisco,
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capità general de València: 89-
90, 92, 128

Galway, Henri de Ruvigny, comte
de: 44-45, 47-48, 54, 157

Gandia: 23, 27, 30-31, 61, 66,
182-184

Gandia, duc de: 20, 27, 181
Garcia d’Àvila, Francesc: 23, 27,

31-32, 34, 204
Garcia, Antonio, tinent coronel:

147
Gavilà, Felip Antoni, governador

de Dénia: 23, 34
Gènova: 144-145, 148
Giner, Gaspar: 140
Giner, Gregori: 82
Giner, Pau: 140
Giner, Tomàs, notari: 84, 169
Gisbert, Bonaventura, regidor:

81-82
Gisbert, don Cristòfol, metge: 35,

60, 194
Gisbert, don Felip: 134
Gisbert, Gelart: 67
Gisbert, Gregori: 35
Gisbert, Jeroni: 67
Gisbert, Jordi, capità de milícia:

38, 185, 187
Gisbert, Nicolau, sergent major:

12, 64, 78, 197
Gisbert de Celedoni, Josep, ciu-

tadà: 67, 196
Gisbert de Joaquim, Vicent,

paraire: 67, 189
Gorga: 27
Gosàlbez, Miquel: 82

Guadalest: 30-31, 66, 79, 197
Guerau, don Francesc: 139
Guerau, don Tomàs: 139
Guerau, Felip, rector d’Alcoi:

65
Guillem d’Orange,

rei d’Anglaterra: 17

Haltham, coronel: 69
Haro, José de: 45, 190
Hessen-Darmstadt, Jordi de: 20,

22, 24
Hormara, Wilhelm, governador

de Montesa: 48

Ibi: 27, 39-40, 45, 83, 153, 162,
187, 190

Ivars, metge de Xàbia: 60

Jordà, Josep: 134
Jordà, Tomàs: 134
Josep Ferran de Baviera: 17
Josep I d’Habsburg: 142
Julià, Miquel: 64

Lago, Pedro de: 182
Lake, almirall anglés: 37
Lanuza, Jerónimo, tinent: 41
Las Torres, comte de: 32-34
Leopold I d’Habsburg: 17-18
Lipari: 10, 152, 160, 204
Lleida: 61, 141
Llopis, Joan, paraire: 82
Lluís XIV, rei de França: 17-19,

161-162
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Madrid: 36, 53, 84, 86, 89, 117,
133, 160

Mahoní, comte de: 12, 33-34, 37,
48, 57, 63-64, 66-69, 72-75,
78, 161, 163, 195, 198

Mallorca: 38, 147, 152, 158, 160,
203-204

Margarit, Felip, ecònom parro-
quial: 84, 134

Margarit, Gaspar: 140
Mariño, Nicolás, general: 92
Martí, Baltasar, capità de milícia:

79-80, 186
Mayor, Pere, jutge de la Reial

Audiència: 26, 182
Medel Núñez de Molina, Juan,

governador d’Alcoi: 36, 39-
40, 186, 188

Mendía, Diego: 86
Merita, Damià, jurat en cap i

regidor: 62-63, 66, 91, 94, 165
Merita, Joan, capità de milícia:

12, 35, 40, 67, 186, 188
Merita, Pasqual, clergue: 134
Merita i Capdevila, Joan, alcalde i

corregidor interí: 12-13, 82-
83, 88, 90-91, 94-96, 103-105,
108, 132, 134, 163-165

Milà: 144-145, 150, 153
Minyana, Josep Manuel: 9-10, 30,

46, 48, 66, 70, 72-75, 80, 161-
162, 184

Mira, Joan: 35
Moixent: 34, 44, 160
Mollà, fra Pere: 149
Moltó, Diego, jurat: 62

Moltó, Josep, paraire: 35, 67
Monllor, Tomàs, notari, jurat i regi-

dor: 62, 82, 84, 87-88, 93-94
Montesa: 47-48, 183
Morella: 33, 103, 105-106
Morràs, Pedro, general: 140-141,

147, 160
Múrcia: 37-39, 48, 159
Muro: 61-63, 195
Mutxamel: 38, 187

Nàpols: 150, 152-154, 160, 203-
204

Nebot, Rafael, general de cavalle-
ria: 28-31, 33, 37-38, 41-42,
144, 159, 162, 187, 189

Neuburg, Marianna de: 17, 20
Nicolau i Boix, Josep, coronel:

140
Noronha, Juan Manuel de, general

portugués: 50, 191
Novelda: 54
Nules: 33

Oliva: 27, 30-31, 66
Olleria, l’: 34-35, 47, 103, 185
Ondara: 28
Onil: 83
Ontinyent: 27, 33, 47, 62, 70, 83,

89, 103, 105-106, 110, 163,
182, 195

Ordoño, marqués d’: 147
Oriola: 37-39, 43, 54, 103, 105,

159
Orleans, duc d’: 54-56
Orxeta: 124



212

JOSEP LLUÍS SANTONJA

Pasqual, Agustí, escrivà: 89
Pasqual, Joan, cirurgià: 59
Pastor, fra Carlos Nicolás: 149
Payà, Blai: 52
Pedrajas, José de: 86-89
Pellicer, Vicent, notari i regidor:

81
Penàguila: 70-71, 77, 93, 132
Peníscola: 91, 105-106, 110
Perera, Francesc: 75
Pérez, Blai: 134
Pérez, Bonifaci: 134
Pérez, Cristòfol, artiller: 35, 185
Pérez, Dámaso, sergent major:

64
Pérez de Pere, Lluís: 82
Peterborough, Charles

Mordaunt, comte de: 24, 32-
33, 36-38, 157-159

Planes: 34, 72-73, 152, 204
Pons, Felip: 23
Pòpuli, duc de: 33, 147
Portocarrero, cardenal: 18
Puigmoltó, don Basili de: 22, 35,

81, 91, 96, 165, 181
Purroy, Miquel, governador de

Xàtiva: 56, 193

Quevedo, Pascual de, tinent
coronel: 94

Rafal, marqués de, governador
d’Oriola: 37, 43, 190

Redondo, Antoni, metge: 59
Relleu: 65-66
Requena: 55

Rialp, marqués de: 150
Ribera Albarracín, Juan, tinent

coronel: 107
Rico, Andreu Joan: 146
Ridaura, Felip, rector de Xixona:

41, 189
Ríos, José de los, general: 147
Rocafull, Francesc, governador

de Xàtiva: 27
Roda, Manuel: 113-114
Rodríguez, Vicent, clergue: 146
Rooke, almirall anglés: 22
Rosell, Jaume, governador

d’Oriola: 33
Rossell, Ignasi, governador de

Benidorm: 85
Rubí, marqués de: 147-148, 160,

203

Sagunt: 33, 55
Salazar, José de, general: 27-28,

33
Salem: 61
Salgado, Tomàs, coronel: 73, 78-

80, 85
San Pedro, duc de: 105
Sanç, Vicent: 64
Sant Agustí, convent (Alcoi): 67,

133-134
Sant Esteve, catedral (Viena): 13,

153, 160, 204
Sant Mateu: 33, 61
Sant Sepulcre, convent (Alcoi):

133-134
Sant Tomàs de Villanueva,

col·legi (València): 133-134



Santa Magdalena,
convent (València): 133-134

Santisteban, comte de, vegeu
Cocentaina, comte de

Saragossa: 141
Satorre, Josep, menor: 35
Scals, Josep de, regidor: 96
Scals, Lluís de, capità de milícia: 24
Scals, Rafael de, regidor: 120, 126
Scals, Vicent de, regidor: 82, 96
Sempere, Blai, capità de milícia:

63, 83, 184, 195
Sempere, Gregori, paraire: 67,

189
Sempere, Ignasi, alcalde ordinari:

67, 81-82, 86, 94, 96, 134, 165
Sempere, Josep, jurat en cap i

capità de milícia: 35, 38, 44,
50, 185-186, 188, 193

Sempere, Maria Josepa: 134
Sempere, Nicolau: 35
Sempere, Tomàs, clergue: 134
Sempere, Vicent: 134
Sempere de Joan, Joan: 35, 67,

96, 165
Sempere de Marcel·lià, Josep,

capità de milícia: 24
Sicília: 78, 154, 161, 163
Soler, Bertomeu, enginyer mili-

tar: 34-35
Soler, fra Antoni, de Xixona: 41
Solera, marqués de: 20, 181
Sormani, general: 140-141, 147,

160, 203
Soto, Fadrique de, governador

d’Alcoi: 85-87
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Soto, Severino, comandant: 79
Sousa, Joao Baptista, tinent coro-

nel: 69
Stanhope, Alexander: 157
Starhemberg, mariscal: 76, 141,

143
Temesvar, Banat de (Timisoara):

154-156
Teulada: 60
Torre de les Maçanes, la: 46
Torregrosa de Jaume, Josep: 82
Torres, Josep: 145
Tortosa: 25, 53, 55
València (ciutat): 25-26, 28, 30-

31, 33, 39, 42, 45-48, 50, 52-
53, 55-56, 61, 84, 86-90, 92,
94, 103, 132-133, 140, 157-
159, 162, 184, 191

Vall de Gallinera: 27
Valor, Antoni, capità de milícia i

regidor: 35, 96, 165, 185-186
Valor de Francesc, Blai: 35, 67
Valor de Joan, Blai, regidor: 51,

61, 81, 86, 94, 192
Viena: 13, 139, 148-153, 155-

156, 160, 203-204
Vila Joiosa: 24, 31, 36, 43, 71, 79,

106, 182, 184, 186
Vila-real: 33, 146
Villadarias, marqués de: 141
Villagarcia, marqués de, virrei de

València: 22-24, 28, 32, 157,
181-182

Villena: 33, 39, 44, 47-48, 54, 72,
87

Vinarós: 25, 93



Xàbia: 59-60
Xàtiva: 11, 27, 31-35, 47, 51, 54-

57, 59, 62, 64, 67, 103, 105-
107, 132, 152, 158, 161-162,
185-186, 193-195, 204

Xestalcamp: 56
Xiva: 33, 146
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Xixona: 31-32, 37, 40-43, 45-46,
50, 103, 105-107, 110, 132,
159, 163, 188-189

Zada, Miguel de, governador de
Xàtiva: 91

Zúñiga, Luis de, mariscal de
camp: 26-28, 30, 162



Armes de la vila que

apareixen representades

als murs de l’antiga Casa

de Corts. De l’escut han

estat esborrades les armes

d’Aragó i la corona reial.

Diputats del braç reial, que

representaven les ciutats i viles

reials, reunits a les corts valen-

cianes. Palau de la Generalitat.
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La vila d’Alcoi, a finals del segle

XVII, havia superat les muralles

medievals i s’estenia per successius

ravals, al voltant de dos carrers: el de

Sant Nicolau i el de Sant Francesc.
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La part més vulnerable de la vila, el

ravalet que envoltava el convent de Sant

Francesc, fou el lloc triat per Berwick i

Mahoní per expugnar la vila. Els religiosos

abandonaren el convent, que fou derruït,

segurament pels mateixos ja que els bor-

bónics el feien servir com a punt de bom-

bardeig.
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Vista meridional de la civdad de Xixona, gravat realitzat per Juan

Fernando Palomino (Madrid: impremta Hilario Santos Alonso,

1786). La influència del coronel Pere Corbí facilità que els xixo-

nencs prengueren part pel Borbó. Tanmateix, la pressió militar

dels austriacistes els obligà a capitular el setembre de 1706. El

coronel Nebot es negà a rebre els compromissaris xixonencs

mentre els alcoians no acceptaren la seua rendició i les compen-

sacions per les destrosses que havien fet en les seues partides,

sobretot en la Canal.
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Orden de batalla que tubo el exercito de Su

Magestad (que Dios guarde) el dia 25. de abril de

1707. sobre los Campos de Almansa, y orden que

tubo el Enemigo que quedò enteramente derrotado

por las Victoriosas Armas de su Magestad. Fullet

que explica la disposició dels dos exèrcits en

el camp d’Almansa en una batalla que resultà

decisiva per a la derrota de la Casa

d’Habsburg en terres valencianes.
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Felip V cap per avall, tal com el mante-

nen a la ciutat de Xàtiva. La resistència d’al-

gunes poblacions valencianes, com la capital

de la Costera, fou durament castigada per

aquest monarca, que ordenà la crema de la

vila i el bandeig de la població.
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Representació de la batalla d’Almansa, el resultat de la

qual va decidir el destí del regne de València.

Ajuntament d’Almansa





Plan de la ville et chasteau de Denia dans le

Royaume de Valence[...], 1708, Atles Massé,

detall.



La borbònica Banyeres va resistir els suc-

cessius assalts dels austriacistes.



Després de la crema de Xàtiva, Bocairent

fou capturada pels borbònics que anaven

camí cap a Alcoi.



La vila d’Ibi, pàtria de Pere Corbí, mal-

grat la seua afecció a la causa borbònica sem-

pre va respectar les seues relacions de germa-

nia amb Alcoi.



L’estudi del nombre de testaments ator-

gats entre 1700 i 1714 mostra que l’any 1707

va suposar un any de pànic i de greu mortal-

dat a la vila.
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Representació figurada de l’assalt dels

borbònics a la vila d’Alcoi l’hivern de 1707-

1708, segons una il·lustració de Vilaplana

apareguda en el setmanari local Los Domingos

de Abril.
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Felip V ordena que els miquelets siguen perseguits a tot el regne de València i

que cap veí els aculla sota pena de mort. Aquesta mesura està motivada per ser tant

“freqüentes los robos, salteamientos, homicidios, violencias, y otros innumerables

insultos, que se cometen en este Reyno”, dels quals són acusats els miquelets, con-

siderats pel Borbó “verdaderamente ladrones publicos, salteadores de caminos,

sediciosos, perturbadores de los Pueblos, y la publica paz, y conspiradores contra

el Estado, rebeldes, y traidores”. Aquesta ordre fou publicada a València el 8 de

novembre de 1709.
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La Casa de la Vila, actual seu del Museu

Arqueològic Municipal, fou ocupada per l’exèrcit

de Berwick, que desallotjà el govern foral i

nomenà, quasi d’immediat, un altre proborbònic.

Segons testimonis posteriors, part de l’arxiu fou

saquejat i s’instal·laren als baixos de l’edifici les

cavalleries de les tropes francoespanyoles.
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Acta del primer ajuntament borbònic que

es constitueix el 6 de febrer de 1708. Sorprén

la facilitat amb la qual, en poc temps,

D’Asfeld i Mahoní formaren un govern a la

localitat.
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Carta del comandant general del regne,

Francisco Gaetano Aragón, en què comunica a la vila

el que deuen pagar els seus veïns pel quarter d’hivern

(València, 27 d’octubre de 1709), que apareix al

Repartimiento hecho por la Justicia y Regimiento de la Villa

de Alcoy para pago del Equivalente del año 1709.
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Plànol de la ciutat i del castell d’Alacant,

traçat per J. Bafire i publicat a Londres l’any

1708, que explica el setge a què va set sotmesa

la ciutat pel cavaller d’Asfeld.
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El capità general del Regne, Francisco del

Castillo Faxardo, marqués de Villadarias,

aprova l’elecció d’alcalde i regidors de l’ajunta-

ment borbònic d’Alcoi (València, 25 de febrer

de 1709).
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El corregiment d’Alcoi comprenia un bon

nombre de poblacions i s’estenia des de l’inte-

rior (Banyeres) fins a les viles costaneres de la

Marina (Benidorm i la Vila Joiosa).
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Formació dels corregiments del regne

de València. La Nova Planta borbònica

suposà així mateix la desaparició de les

antigues governacions forals, que foren

substituïdes per una nova distribució terri-

torial, en molts casos constituïda de forma

arbitrària.
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Mapa geográfico del Reyno de Valencia, divi-

dido en sus trece gobernaciones o partidos, dedicado

al Excelentisimo Señor Don Joseph Moñino,

Conde de Floridablanca, traçat per Tomás

López, l’any 1788. A partir de l’ocupació

borbònica es dissenyà una nova ordenació

territorial del regne basada en el sistema de

corregiments.
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L’any 1773 es van dur a terme obres de

reedificació en la Casa de la Vila per poder

ampliar l’almodí i les presons.
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La càrrega fiscal sobre la vila va

endurir-se encara més pels efectes de la

guerra. Durant aqueixos anys s’havien de

fer repartiments per poder pagar els diver-

sos drets reials, taxes i donatius requerits

per la corona.
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L’any 1717, davant la negativa de l’intendent a presentar

un memorial al rei per informar-lo de les dificultats de les

poblacions valencianes por poder pagar la contribució fixada

per a eixe any, els procuradors generals decidiren que cada

municipi redactara un memorial i el dirigira al monarca per

informar-lo de la seua queixa. Com que a Alcoi ningú s’atrevia

a redactar-lo, l’ajuntament decidí encarregar la seua redacció al

paborde Felip Doménech.
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De forma paral·lela a les conquestes mili-

tars, Felip V va atorgar una extensa legislació

destinada a consolidar un nou sistema polític en

els territoris sotmesos.
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La victòria d’Almansa va ocasionar que es

publicaren nombrosos pamflets laudatoris de

Felip V, com aquesta Relacion breve de la feliz victo-

ria, que han conseguido las armas de su Magestad, man-

dadas por el Señor Mariscal Duque de Bervvik, contra

el exercito de los aliados, en los campos de Almansa, el

dia veinte y cinco de abril de este presente año de mil sete-

cientos y siete, apareguda a Madrid i impresa per

Antonio Bizarrón.
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Felip V comunica als seus súbdits el

contingut del Tractat d’Utrecht que

posava fi a la guerra de Successió.
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La fi de la guerra a Espanya no facilità que el govern borbònic

aconseguira el control de l’ordre públic. Per tractar de posar remei a

les venjances o a l’actuació de bandolers, així com a controlar els

grups desarrelats, com la població gitana, es publicaren nombroses

pragmàtiques, com aquesta de 1716 que prohibia els desafiaments.
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Catedral de Sant Esteve, en Viena, on fou

soterrat el comte austriacista alcoià Lluís Cantó,

després de més de trenta anys d’exili. Va ser

sepultat amb el nom germanitzat de Ludwig

graf von Cantó d’Irles.




