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Centro de Estudios del Maestrazgo
Boletín nO 9, Enero-Marzo 1985

ELS TERRENYS COMUNALS
A LA SETENA DE CULLA

JESÚS MIAALLES I POACAA, Pvre .

Si la carta-pobla era un contracte col· lectiu
per a cultivar la terra entre el Senyord 'un terri·
tori i els nous pobladors (1 ),Ia constitució de la
Setena de Cuila fou un contracte entre el
Senyor -I'Orde de Montesa--, i els habitants
de tata la Tinenca, per a I'usdefruit de tot el
referent a la ramaderia i el base .

Entenc que és important aquest Capital de
la Tinenca de Cuila -i també de tot el Maes·
traL- , i per aíx óli donarem un bon espai en el
present trebal!.

1. EL CONTRACTE

El Document -carta pública- de la constitu
ció de la Setena parla expressament de con
tracte. Per una banda el Mestre de Montesa
Pere de Tous- amb el consentiment deis
Comanadors i frares del Convent, i, per l'altra,
els missatgers i s indics de Benassal, Cuila,
Vistabella i Atzeneta, en nom de tata la Tinen
ca, són els signants d'aquest contracte el dia
trenta de rnarc de I'any 1345 a Sant Mateu.

Cornenca el Document amb la invocació a
Déu. Després segueix I'exposició de motius
per part del Mestre; « .. .per a que els habitants
de la Tínenca hagen millorament e creixement...
podran esser francs de lleudes, pes, passat
ge, mesuratge... i que ells (la Tinenca) puguen
enfranquir als qui els hi paguen... Aeconeix el
Mestre que aquests impostas han produn
molts e diversos danys, rnesst óns, interesas...
Expresa la voluntat de millorament, bé a creixi
ment per ats homens de la Tínenca i la voluntat
de toldre els perills, danys, escándols...» .

L'any de la signatura del contracte nomena
els Comanadors següents: Albert de Tous,
Comanador Majar i de Paníscola: Domingo
de Muntanyana, de Cuila; Berenguer del Aiu
Sec, de Vilafamés; Galceran de I'Orde,
d 'Onda; Pere Colvis, de Cilla , i de les
Cases de Valencia; Guillem Gísvert, de les
Cases de Borriana; Pere Pedr és, Prior; Arnau
de Aibelles, d 'Ares ; Bernat de Aibes, de
Xivert: Aamón de Tous, de Les Caves.

I representants de la Tinenca els següents:
Berenguer Guardiola, missatger, i Pere
Cabestany, Notari, per Benassal; Guillem
Pastor, sindic, per Cuila : Jaume Segarra, s in
die, per Vistabella i Antoni Ballester, slndic,
per Alzeneta.

1,1: Contlngut del contracte I condlcions

« .. . lIiuram o quasi alienam e transportam...
ab el en vosaltres...cóés saber; lo herbatge el
herbatges deis bestiars gros e rnenut et los
pealges de aquells et de fustes de tots els ter
mens de la dita Tinenca ab tates Cal ónles,
Penes, faltes o drets qua lsevulle de aquells,
segons que nostros antecessors 1 an aut e
nos e nostra arde 1 avem de presenl tenir
acoslumat cullir y haver harbatge et fer collir el
vendre per qualsevol rahó ocas tró en lo pre
sent dia et aíxí mateix tates les lleudes, rnesu
ratge, almudatges et passatges ab tots drets
de aquells, los quals tenen algune persones a
violari... en qualsevollloc de la Tlnenca, tró en
lo present dia. Et encara excambiam... aquells
dos cafissos formant censsals los quals nos e
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nostra arde avem et fa... quiscún any... en
Sanxo Gasto, vei de Benassal sobre les terres
e deveses del Castell de Corbó, terme de
Benassal...

Sota les formes y condicions infrasegüents :
Primerament que vosaltres e los dits homens
de la dita Tinenca, presents e esdevenidors.
.donets e donen e agen a donar et pagar, quiso
cún any perpetualment. en cascuna festa
Omnium Sanctorum, a Nos et nostra arde, o al
Comanador, Regidor o Aministrador del Cas
tell de Cuila qui ara és o per temps será, en
cambi deis dits herbatges... segons desús és
declarat, MIL SIS CENTS sous realsde Valen
cia et non pus avant, a Ballle herbatjador ne
algún altra persona... ITEM que los Jurats e
Promens deis dits 1I0cs de la dita T... cacún en
son 1I0ch, cascún any, puxen herbatjar e taxar,
a son bona coneguda. tots e qualsevulla per
sones havents bestiars grossos o menuts... et
encara puxen herbatjar... qualsevulla perso
nes... fahents fustes en los dits termens...
Retenim empero que si nos, dit Mestre o
Comanador de Cuila... que pu ixam ab los dits
bestíars nostres, gosas o menuts•... amprar
aquells per tots aquells lIochs quels vehins de
la dita T... fer poden... Empero altres frares o
Comanadors del dit arde que sien tinguts
pagar... dret de herbatge ITEM que vosal-
tres dits Jurats e Promens... puixats per tot
temps, totes e quantes de vegades voldrets,
metre Vedalers o Guardians a guardar los dits
Termens, herbarges et fustes et dits veda-
lers juren e haixen a jurar en poder del
Comanador del dit Castell de Cuila... ITEM
otorgam a vosaltres... que si qüestió o contrast
qualsevulla será.; per rahó deis dits herbat·
ges, lleudes... que les esmenes, coneixences
et juhins... en tot cas sien de vosaltres e deis
dits Jurats e Promens de cascún lIoch•... en lo
qualla dita qüestió o contrast se esdevindrá...
Retenim empero a Nos e nostra arde que si
de la coneíxenca o determinació la qual per
vosaltres sera feyta a algún estrany o privat,
se tendr áper agreuixat, que per apellació... ne
puixa recorrer al Comanador de la dita T...
Acaba el Document amb la promesa de com
plir i detensar, tant per part del Mestre com
deis Missatgers de la Tinenca, tot el contracte,
segons semblants Documents. Signatura a
Sant Mateu, el dimecres, 30 de rnarc de 1345.

1.2: Confirmaci6 per les unlversitats

Consta tot el procés de confirmació per la
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universitat de Benassal amb el nom del Justi
cia. Jurats i Consellers de les tres mansoel dia
1 d 'abril del mateix any. El Justicia és Beren
guer Guardiola. Els Jurats, Falc6 Sahera i
Pere Calbo. Entre ets Consellers costen els
següents cognoms: Porcar, Casals, Segarra,
Monreal. Fabregat. Flors, Vilamanya, Prats,
Eximeno. For és, Espinosa, Tomas. Espasa.
Manyes. Cotomer, Notari, Pere Asnar.

Cuila confirma el contracte el dia 5 d 'abril
del mateix any. Només consten els Missatgers

. Pere Saranyana i Guillem Pastor. Notari,
Francesc Angoni.

Vistabella el confirma el mateix 5 d 'abril.
Consten Jaume Segarra, Sindic i Domingo
Segarra. Notan. Atzeneta. el 6 d'abnl . Cons
ten: Domingo Fraga. Jurat i Antoni Ballester,
SíndicoNotari: Bernat Dalós. Benatiqos, el dia
7 del mateix mes i any. Consta Guillem Salva
dor. Síndic. Notari el de Vistabella. La Torre de
Vinrabl, el confirma el día 5 d'abril. Jaume
Segarra. Síndic i Domingo Piquer de Ciutade
lIa, Notari. Pel Boi, Guillem Sahera i el mateix
Notari de Vistabella. prensenten la confirma
ció. feta el 13 d'abril,

Finalment el dia 9 d'abril del mateix any, es
signa a Sant Mateu, una volta presentades les
confirmacions per part de tates les Universi
tats.

Notari de Vistabella, presenten la confirmació,
feta el13 d 'abril.

2. ELS HERBATGES
He nomenat a tot aquest treball La Setena,

prenent el nom de I'espai geografic on es
desenrotlla aquesta organització. En realñat,
tal com la documentació parta, el seu nom és
Els Herbatges. perqué d'aix óes tracta.

Els pobles de la Tínenca de Cuila. per lIur
administració deis herbatges, tingueren una
autonomia tan gran que crida I'atenció, més
que res perqué fou en temps de Senyorius. de
Feudalisme. I també crida I'atenció pel temps
que dura, uns cinc-cents anys .

Naturalment que, en parlar deis herbatges,
es parla de ramaderia, i, també, de I'explotació
del bosc. La ramaderia i el bosc han estat les
dues fonts de riquesa d 'aquest territorioi propi
ciaren el desenrotllament de les Viles més



importants: Benassal, Cuila, Vistabella i Atze
neta. Deis altres 1I0cs, dos no pogueren sub
sistir i desaparegueren com a universitats: el
Boi i el Molinel!. Dos més, per manca de territo
rí, a prou penes tiraren endavan : el Vilar de
Canes i La Torre, ara, d 'En Besora. I també
Benafigos. Els altres dos Castells árabs
-Corbó i el Castellar-, probablement, no es
repoblaren després de la reconquista.

2.1: Funcionament

Dues voltes a I"any es reunien els represen
tants de les universitats per la qüestió deis her
batges: una al setembre, l'endern á de Santa
Maria, primer, i, després, el primerdilluns pas
sada Santa Maria. L'altra volta el día de S.
Simó i S. Judes (28 d'octubre).

A la primera hi acudien els Missatgers i Her
batjador o L1euder de cada una de les universi
tats de la Setena. S'ajuntaven per tal de pas
sar els comptes del bestiar i de les missions
fetes i lleudes cobrades. Després es feia la
distribució del que els hi tocava pagar per caps
de bestiar, fins a completar ets 1600 sous que
havien d 'entregar a Montesa. Per aquesta pri
mera reunió hi havia un tom entre Benassal,
Cuila, Vistabella i Atzeneta. Es reunien un any
a cada poble. Passats els comptes, redacta
ven les Rúbriques deis Capitols deis herbat
ges. Aquesta reunió era presidida pel Justicia
del poble on s'havien ajuntat.

La segona reunió es feia sempre a Cuila. Hi
acudia el Sindic de cada universitat amb els
diners que els hi pertocava pagar. No tenia
més objecte que el de portar els diners a Cuila.
Es feia cárrec deis diners el Jurat en Cap de
Cuila que era I"encarregat de ter-los arribar a l
Mestre de Montesa o al Comanador de Cuila
o, si n'hi havia, a 1" Administrador de la Coman
da. S'havien de pagar el dia de Tots Sants.

Encara s'ajuntaven en un altra ocasió. De
14 en 14 anys, o de 8 en 8, es feia una Visura
general deis Termens, per tal de vigilar els
camins de I'herbatge, les mallades, les deve
ses. Es reconstruien les fites, mollons, I"am
plária de tot el referent a camins i mallades.

Eren lesuniversitats rnateix, lesqui paraven
compte del bon funcionament deis herbatges.
És per aix óque la Setena no crea cap mena de
burocracia especial. Els mateixos cárrecs ofi
cials de cada universitat ho eren a la vegada
de la Setena : el Justicia, els Jurats i el Sindico
El Notari feia fe, sobretot, en les Visures gene
rals deis Termens.

Dos fóren els lloqats permanents que crea
la Setena: 1" Herbatjador o L1euder i el Vedaler.
El primer s'encarregava de cobrar les lleudes,
passatdes, calónies..., tots els drets deis her
batges . El segon era I"home de la frontera.
També el nomena Frontaler. Passava compte
de les deveses i camins d'herbatge: els
ramats que entraven on no devien... Era un
Guardia.

A més d 'aquests oficis nomena també els
Jutges comptadors, el Pesador de farines i el
Tauleger o Taulatger --<le Taula- de les tau
les de venduria...

2.2: Els Capítols deis Herbatges.

Al meu entendre és un tresor el que conte
nen els tres Ilibres que es conserven de les
Rúbriques deis Capitols deis Herbatges de la
Setena de Cuila. Penso, al meu poc coneixe
ment del dret, que seria torca interessant la
seua publ icació...

Tal com els homens de la Setena s'expres
sen, semblen tenir en ells tot el poder, perqué
prenen acords quasi amb torca de Ilel; [utqen
els qui fan en contra i executen les penes
impasadas per ells mateixos.

Tanta autonomia tenen i exerceixen, que un
Comanador de la Comanda de Cuila -Enric
Banyuls-, no se'n pot avindre i posa plet con
tra la Setena. Dos-cents anys després que la
Setena havia actuat amo total autonomia, pel
1547, aquest Comanador, emparant-se en els
furs del present Regne i en el dret comú, vol
que la Setena demane llicencia, per ajuntar
se . al Mestre o al Comanador, per ser, total
ella, 1I0c de Senyoriu i també que els acords
que prenga no puguen usar-se, si no 56n con
firmats primer pels qui han donat la lIicéncia
per ajuntar-se .

La súplica de les universitats és ferma: Pri 
mer, elles han comprat al Mestre de Montesa,
la terra deis herbatges. Segon, elles paguen
cascún any les 80 lliures (1.600 sous), el dia
de Tots Sants. Tercer, durant 200 anys s'han
ajustat sansa llicencia, nornés amb la presi
déncia del Justicia del poble on es reunien.
Quart, per -vetustissirn temps, son estats en
pacífica possessió, seu quasi, d'aiustar-se en

.Ja forma dita- i han acostumat fer capitols per
major utilitat de la terra d'herbatge. Cinqué,
rnai, els Comanadors, no han confirmat cap
Capitol i mai no han estat en possessió de
confirmar-los. Sisé, sempre han actuat així i
mai els han inquietat, ni Comanadors ni ningú.
Seté , tots els Comanadors que han estat de la

-21 -



Comanda de Cuila, el dia que prenien posses
si6 de la mateixa, han jurat i confirmat tots els
privilegis, franqueses, Ilibertats, irnmunitats,
practiques i costums antiqu issims que els dils
lIocs han i tenen. Vuite, només el Comanador
Banyuls ha trencat el [urarnent que feu el dia
que repengué possessi6 de la Comanda.
Nove, no solamenl els Comanadors han jurat
tots els privilegis, el maleix Mestre Pere lIu ls
Galceran de Boqa els confirma per ell i per tots
predecessors seus.

No ens interessa,ara, elproc és. Només I'he
recordat per tal de veure I'autonomia amb que
actuava la Setena. I així continua actuant.

Per materíes, ets Capltols tracten de tot el
relacíonat amb les herbes, bestiar, venduria i
bese. Una classificaci6 deis Capitols podria
ser la següent:

1).- Herbes, mallades, coves , deveses,
cultives, tites i camins...

2).- Deis oficis i son salan. Els Plets.

3).- Arbres. (Fusta, carrascals, pins,
roures, savines, lIentiscles, bellotes, carbó).

4).- Metre loe, cendra, a les arligues.

5).- Bestiar gros i menut, porcs, abe
lIes, egües, 1I0ps, cacar. Fems.

6).- Calónies, missions. lleuda (de l'oli,
de la llana, del ferro, acer) Falles, pesos i
mesures. Penyorar, prear...

7).- Abeuradors , piques , bacis, fonts...

8).- Deis ve'ins.

Per tal d'acabar amb aquest apartat deis
Capitols deis herbatges en copiaré una de les
rúbriques :

«De la messi6 deis abeuradors . Que sia leta
dins I'any.

Dilluns a X de setembre del any de la Nativi
tat de Nostre Senyor Deu, M CCC LX VIIII ,
fo ren missatgers de quisc ún loch de la
Tinenc;a de Cuila, en lo loch de Benac;al et en
Pasqual Simó et en Sim6 Pagés, del Boy
Domingo Barbera, de Vistabella et Jaume
Ripollés et en Nicholau Carchasona, de Bena
figos Ram6 Guerau, de Adzeneta Miquel Tho
mas el Martí Balziero , de la Torre n Agosti e
Vidal Masips, de Vilar de Canes en Manyu ls,
del Moline ll Mafomat Abolary, sarray, de Cuila
Berenguer Miralles et Berthomeu Angoni , vol
gueren e lingueren en bé que los Ju rats et her
batjadors de casc ún loch de la dila Tinenca, si
s esdevendra que hagen d adobar abeurador
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o abeuradors, que ls hagen acabats dins lo
seu temps abans que no vinguen al seu con
ter, et aquell dia sien linguts a donar conte y
rah ó de tol <;6 que hauran d espés en los dils
abeuradors, aix í com de les altres coses en
aix í que no s puixen tenir de aquí en avant en
alguna cosa per lo any esdevenidor.

Deis porchs que s banyaran en les Bases
d'Esparreguera y Montardi!. Item ordenaren
que nenguna persona que haura o tindr á
porcns, que aquell no leíx banyar en la Basa d
Esparreguera ne de Montardit ni en ia Font de
la Pica e si ho Iar áque pach, per cascún porch
e per cascuna vegada, dos diners per porch , la
mitat del comú e I altra mitat de acusador et
que tothom ne puxe esser acusador, et així
maleix volgueren que los dils porchs no puxen
esser abeurats en los altres abeuradors de la
Tinenca, si noes en los escorríms de aquells».

Aixó esta escrit al Maeslrat de Montesa. Vol
di r-se que és la nostra lIengua. Al Molinell
encara hi havia sarrains. Esparraguera ésuna
monlanya d 'uns 1.080 m. que divideix ellerme
de la Torre i Cuila, encara que Cuila el tras
passa fins a l'altra vessan!. Montardit, est áen
la ratlla que parteix Cuila i Atzenela, traspas
sant-Io, lambé, Cuila. La Font de la Pica,
entenc que és el que ara coneixem com el Pou
de la Pica, dins el Terme de Cuila, prop del
Montlle6 i terme d 'Atzeneta.

3. LES HERBES

Cada un deis termens deis pobles de la
Tinenc;a de Cuila, estava dividil en tres espais
per raó de les herbes de la ramaderia. El nom
d'aquests espais eren el Bovalar, la Devesa o
Redona i els Amprius o terres d 'herbatge pro
piamenl nomenades. Per completar aquesta
divisi6 cal afegir els Assagadors o camins
d 'herbatge. I també, com elements dins deis
Amprius ilo a la vora deis Assagadors, les
Mallades o Coves i els Abeuradors (pous, bas
ses, tonts...) d 'herbatge. Per lal de que totes
aquestes realitats funcionassen correcta
ment, de tant en tant, es feien unes Visures
Generals deis Termens de la Tinenc;a . Hi acu
dien els representants de cada un deis pobles,
juntament amb l'Escriv á o Notari, Aquestes
Visures eren per fitar i recomposar els
Comuns: Assagadors, Mallades i Abeuradors.
Les Deveses i Bovalars no eren objecte
d'aquestes Visures perqu é eren propis deis
pobles.



3.1: Els Assagadors

N'hi havia dues maneres d'aquests camins
d 'herbatge. Uns Assagadors eren interiors a la
Tínenca i comunicaven els Amprius, Malladas
j Abeuradors entre sí. Uns altres erenganarais
i de paso La Visura d 'aquests Assagadors
de pas o de tránsit, els nomena " ...Camins
d'herbatge deis passajants estranqers»

- aix ; a Benassal, completat per Vistabella..."
com s ón los serranos i altres estrangers. «Val
a dir que serranos s'entenen els Aragonesas.
De fet algunes Coves o Mallades eren cone
gudes com «d ets Aragonesas».

Dos eren els Assagadors de transito I un ter
cer que intercomunicava els dos. Un era elque
entrava pel Coll d 'lvol, travessava el Riu Sec,
passava per Bennassal, per l'Algar i entrava al
Pla del Vilar de Canes, Rambla avall a I'Hospi
talet de la Punta i Albocásser i fela cap a Sant
Mateu i Benicarló. L'altre entrava al Terme de
Vistabella pel pont de Mosquerola, travessava
el Pla de Vistabella, pel poble de Vistabella
cap als Mollns, d'allí a la Font del Pi i entrava
al Terme d'Atzeneta. Baixava per entre Atze
neta i Benatigos, per la Cormana, passava pel
Canar i les Piques d'Atzeneta, al Forcall del
Montlleó i la Rambla d'Atzeneta, entrava al
Terme de Culia, pel Surco a la Rambla Carbo
nera i els Ivarsos. Aquest cam í teia cap a Cas
telló. Tant aquest Castelló com I'anterior Beni
carló, vol dir-se al mar. La gent d'aquests
indrets parlen de la comunicaci6 entre el mar
de dalt (el Cantábric) i el mar de baix (el Medi
terrani. ..).

Més concrecions podem donar:...el Cami que
entra pel Coll d'lvol (ara la gent diu , Collivol).
El ColI d 'Ivol es queda a I'esquerra de I'actual
carretera de Benassal a Vilatranca i és partició
de terme entre els dos pobles. Está a uns
1.186 mts. del nivell del mar i continua per Vila
franca junt al barranc de la Fos. Dins delterme
de Benassal passa pel Pou Nou, travessa
també el Riu deis Albers, passa pel Mas deis
Orns, Benassal el travessa pel Raval , al Plá
del Vi lar de Canes entra per I'Aljubás, cami
avall de la Segarra...

Aquests dos camins ganaraIs es comunica
ven entre si per un tercer camí. Aquest tercer
camí es separa narnés entrar al terma de
Benassal pel ColI d'Ivol. Pren la direcció sud ,
per prop deis Covarxos va a buscar la partició
delterme de Benassal i Cuila junt a la Mangra
nera, travessa el Riu Sec abans d'ajuntar-se
aquest amb el Monlleó, puja pel costat del Mas

de les Ombries, font de l 'Auzell , per I'Ermita
de Sant Roc de Cuila, per Cuila a les Fontane
lIes, Mas d'En Campos a Mercades, al Pla del
Sabater, a Montllat, tot vora del cami de Cuila
a Castelló , per Montardit cap a la Torreta de
Matella i el Surco on s'ajunta a I'altre camí que
baixava de Vistabella per Atzeneta.

Els Assagadors, o camins d'herbatge , inte
riors a cada poble, els deixarem perqué I'em
bolle és gran. Els noms que porten ats lIibres,
escrits fa de dos-cents anys en amunt, molts
han canviat. Caldria molt de treball per tal
d 'identificar-los.. .

3.2: Les Mallades i els Abeuradors

Les Mallades són 1I0cs arrecerats per a
reposar, tins a passar la nit i tot, els pastors i
lIurs bestiars. Allí on es podía fer, s'aprofitaven
coves naturals . És per aixó que en nomenar
les Mallades sol afeglr-se el nom de Cova.
L'espai que ocupaven es fitavai era visurat
per veure si els qui tenien terra pels seus vol
tants se n'entraven al 1I0c de la Mallada. De
vegades diu I'amplária que havien de tenlr: de
70 a 100 mts. en volta.

Els Abeuradors solien ter-se aprofitant les
fonts. De vegades. si en un tros massa lIarg no
n'hi havia de fonts , es feien bassots artificials
per aprofitar I'aigua de les pluges. Iguaí les
mallades que els abeuradors eren comuns.

A continuació donarem el nom de les Malla
des i Abeuradors que nomenen els IIibres de
cada poble.

3.2.1: CULLA

MALLADES

a) Partida del Riu Sec

Bustal d 'en Aliaga
De la Ombría
Del L1adre
Castellalbo
Coveta de Cuila

b) Riu Montlfeó

Les Barraques
Els L1edoners
Les Ferritges
Coveta del Pas (frontI'Ortissella)
Cova Redona
Morral Roig
El L1antisclar
Cova de la Pica

c) Plá de les Vinyes
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Cap del Pla:
Ametller (pel ColI de la Manxa)

d) Sobalma i Pou d 'en Boix

Foreallet
Covassa

e) Matella

Cova del Siglet
Matissal de Montardit
Del Sulco
Rodejador de la garrofereta
Vol ta Na Vidala (ara : de Fandos?)

ABEURADORS

a) Partida Riu Sec

Font de les Ombries
Font de l' Auzell (ara Onsell)

b) Gami vell de Gas/elló

Font Na Gelida (ara: La Teuleria)
Fonl de Mereades
Bassa Plá del Sabater

e) Riu de Montlleó

Pou de la Pica

d) Mas de les Roques

La Ferrerola

e) Tossal de Monlardil

Bassa de Montardit

NOTA: Cal d ir que de les ful les dedieades a
Cuila, en manquen una vinlena. És per aix ó
que consten poes Abeuradors.

3.2.2: BENASSAL

MALLADES
Del Cervo (Particl ó arnb Vilar de C.)
D'En Girona (ColI de la Rigualda)
D'En Juliá (Mas de Maurieio)
D'En Gasto (Riu del Bose)
La Trencada (Barrane d 'en Ramos)
Cova de Corbó
Cova del Castell de Corbó
Foguerals del Castell de Corbó
Era de J. Faleó (envés la Fos)
Cova d'en Quilis (pet Mas de Gareés)
Cova del Senallo (pel Montl leó)
Deis Oms (pel Mas deis Oms)
Fo'ieta de I'Avenar. Els Torrnacals i Cova
Na Saborida: les tres sense identificar,
demés del Raeó del Pe llieer.

ABEURADORS

Font NA CAGUDA. (És la famosa Font
Ensegures)
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L'Algar (Assagador deis Aragonesos)
Ombría (dalt del ColI de la Rigualda)
Penella (ara La Pinella. Carrel. Cu ila)
Font del Comanador (Mas de Monterde)
Pou de Corbó
Fonts del Riu del Bose
Fonts de la Cova d'En Qu ilis
Pou Nou (Pels Covarxos i Riu See)
Del Prat (Pel ColI d 'lvol)
Na Osset (ara: La Doreela Monfort) .

NOTA: El que va entre ( ) assenyala els
lIoes al vol tant deis quals s'identifiquen les
mallades i abeuradors.

3.2.3: VISTABELLA

MALLADES
a) Partida del Boy

Cova d 'en Fabregal (ara: La Munda)
La Pedreguera
Les Saleres
Saltador de S. Mart i (ara: El Saltador)
Dentell de la Dresera
Les Molatelles (ara: Novatelles)

b) Per L 'Atzevar (ara: Algevá)

Mas de Mon9ó
Sena del Portillo
Cabanyils (?)
Mansanar

e) Penyagolosa

Moleta del Mas Roig
Lioma Plana
Mareén
Teixeda Redona
De Belart (per la Cambreta)

d) Albagés (?)

Mallada de la Pedra

Plá.: Bustal d 'En Canel. (Pel Mas de
Mossén Joan. Ara nemenat: Mas de
Mosjuan) .

ABEURADORS
a) Pel Boy

Font la Foresa
La Sclaramunda (ara: La Munda)
La Travera
D'en Liansola
Baeis del Farder

b) Pla

Fontanal
Altor!



e) Penyagolosa - Atzevar

Font de I'Espino
Atzevar (ara: Algevá)
De la Rabosa (pel Mas de Gual)
De l'Avallanar

d) Foya d'Ores-Coll del Vidre

Font del Pi
Font de la Perera (entre tosses i Hoque
ta)

3.2.4: ATZENETA
MALLAOES
Moregot (ara: L'Hortas)
La Crebada
Cova deis Aragonesos (pel Regall)
Del Mas d'en Ossel (ara: Nosell)
Cirer Bort
Cova del Coseollar

b) Les Cabreres

Cova Na Segarra

e) Meanes - MontIJeó

Cova del Pont
Cova La Marquesa
Raeó de Portalés
Cova Llonqa
Cova Monterrera
Bustal N'Arlanda
Cova L1edonera
Cova del Fumero
Coveta de I'Avanaret (?)
Cova d'En Roquls
Cambrelles
Cova la Edra

ABEURAOORS
a) Cap de Terme i Mangranar

Pou de Mingo Andrés (ara: L'Hortás)
Pou de la RIba
Regall de Vinyoles
El Raudor
Font del Mas d'en Ossell

b) EICanar

Les Piques
El Canar

e) Meanes - MontIJeó

Bassa d'en Miralles (Mas del Pont)
Pou Nou

d) Per les Roques Negres

Ullastre de la Bragada

e) Sense identificar

De la Sarsa i Bustal d'en Nebot

3.2.5: BENAFIGOS

MALLAOES
a) Pel MontIJeó

Bancal Taneat
La Mangranera
El Canalís
La Cabessola (ara: el Cabessolo)
Cova de la Figuera (pel barrane eami

d'Alboeásser)
Volteta del Barrane del Juglar

(ara dit del Xiulá)
Les Cambrelles
La Soterranya del Rebollar
Cova Llonqa
Rodejador (ara: el Voleador)

b) La garrovera

Cova deis Coeoms

e) Marfullar - Foreall d'Atzeneta

Soterranya del Mar1ullar

ABEURAOORS
Baeis de Gombau. (Pel Camí de Vistabella
Font de la Solana)
ORTISSELA. (Font i Ermita de la Patro
na).
La Cormana. (Per la Pertieió de Terme
amb Atzeneta a la carretera de Vistabe.)
Pou de la Garrovera. (Semblant a I'ante
rior)
Pou del Mar1ullar. (Pel Mar1ullar)
Pou d'en Esteve. (Pel Mas de Coves)

3.2.6: LA TORRE O'EN BESORA
MALLAOES
Només en nomena dues de Mallades, una la
del Barrane d'En Eximeno, cap als Estrets i
I'altra, Cova Vilamanya, prop del Terme de
Cuila pel cantó de la Mina de terro.

ABEURAOORS
- Bassa del Castellar, (per Esparreguera)
- Pou de Sant L1orens, (junt a la Cova Vila-

manya)
- Pou del Cami, (a la dreta de I'aetual carre

tera d'Atzeneta , pujant als Pous de S. llo
rene,

Pou de la Roureda, (per Esparraguera,
cap a la Rambla).

- Pou del Pral.
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3.2.7: VILAR DE CANES

La Visura de I'any 1754 només dóna un
abeurador d 'herbatge: els POUS de Vilar de
Canes. pels voltants del que ara en diuen
I'hostal de I'Esquerrera. No n'hi ha cap més
referéncia ni a abeuradors ni a mailades en tot
el terme del Vilar de Canes.

3.3 Els Amprius. Les Deveses. Els Bova
tars

El nostre objectiu és descriptiu ; no entrarem
en I'estudi histórico-jurídico La Documentació
existent a I'Arxiu Municipal de Cuila seria un
Testimoni si s'estudiés en profunditat: Drets
deis vehins, avehinament...

És per aixó que només donaré les particions
d'aquests tres elements de les terres d'hergat
ge, i, encara ha reduiré a les limitacions entre
ets Amprius i Deveses. Deis Bovalars no par
len els IIibres de la Setena per ser propietats
de cada poble i la Setena norn és entenia deis
Comuns.

Sabem que els Bovalars eren trossos de
territori acotats on podien pasturar tots ets ani
mals de llauranca de cada poble.

N'hi ha malta de documentació sobre les
Terres Comunes, nornenaoes Arnprlus, i la
partició amb les Deveses o Redondes. Aques
tes eren les terres reservades a la rarnaderia
de cada poble i els Amprius o Terres Comunes
a tots els ramats de la Tinenca o Setena.

3.3.1 CULLA

Les Visures deis Amprius de Cuila solien
cornencar pel Pou d'En Camanyes, al barranc
que baixa de la Font de I'Auzeil, ara norne
nada Font de 1'0nsell. Tot faldejant prenien la
direcció de Vistabella, per de sota I'Alar, per
enfront de la Cava la Paila Rossa, tot Riu Mon
tileó avall faldejant a unes cinquanta passes
del Riu per la Selleta de Casteilalbo , per la
Cava de les Cabres, travessant el camí de
Cuila a Benafigos, pel Bustai (Cava del Pas),
cap al Pou de la Pica, pel cam í de les Reverte
res cap al Mas de la Serra, per damunt de l'Ar
gilaret, travessant el barranc de les Clotxes
que baixa del Mas d 'en Sahera cap a la Sola
na, travessant el cami d'Atzeneta, per la
Costa en vista de I'Escrivania, travessant el
Pla del Sabater, pel riu d'Arnes avail i per la
Mesquita a la Pedrissa i al Molinell. Passat el
Riu del Molineil i creuant el cam í de Benassal
a la Torre i Vilar de Canes, barranc d'en tvars
amunt al Mas d'lnsa i partició amb Benassal.
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"E donaren fi, denotant tot lo que es deis
mollons en fora esser amprius y terra de her
batge».

3.2.2: VISTABELLA

En primer uoc i per I'interés históric per a
Vistabeila i també per a la Setena de Cuila,
donarem la pertició deis termens entre Vista
bella i el Boy.

a) Alrantacions Bou-Vistabella

Cornenca a la Penya Roja (a la dreta del Coil
del Vidre), puja barranc amunt cap a la Rebo
i1eda (ara nomenada Ceboilera). Travessa pel
cap del barranc de Na Climenta (ara la Cle
menta) i passa per lo s ól de les Crabades a la
seileta del barranquet. Puja barranc amunt del
Conseil al cap de la Serrada del Mas de Coila
do. D'ailí coilet amunt eix al T09al més alt
sobre ei Coilado. Per la serra en davant,
aigües vessants. Baixa coilet avail de les
Roques Pardes. De dites Roques Pardes eix
als Casteilets del Cid. (Aquests Casteilets
també els nomena del Crist i del Sant Crist).
Deis Casteilets baixa al Riu Montileó: "e de
aqui avail és tot terme del Boy».

b) Amprius i Terra Comuna

Els amprius de Vistabeila estaven partits en
tres espais per tot el terme.

Un primer ampriu era al voltant de Penyago
losa. Cornencava a I'Azor, es pot dir que
pujava tot el barranc de l'Azor cap al cornenca
ment de dit barranc, passant pel Mas de Mon
9Ó, pel sol de la Serra Bataila, pel Mas de Gual
a l'Ageva, per entre mig del Mas Roig i Sant
Joan, travessa el barranc de la Teixeda, cap al
Mas de Les Mailades. (Val a dir que he posat
els noms actuals, és per aixó que no cal rei
dentificar-Ios).

Un segon ampriu estava a I'Albagés. Era un
rodal que cornencava a la partició de Xodos i
Vistabella, dalt del Mas del Zurdo actual, cap
al Mas de Manzanares, Mas del Coilet, girava
cap a les cases del Mas de l'Albagés, per
darrere del Mas de Marimón a la partició de
terme amb Xodos. (També utilitzo noms
actuals) .

El tercer ampriu era a I'Alfarder, tal com ha
diuen ara. Ben dit és El Farder. Es pot dir que
eren els arnprius corresponent al Boy quan era
Universitat distinta de la de Vistabeila. l.imi
tava pel Montlleó, partició de terme arnb Vista-



bella i, quedanl-se dms lot el Farder, cap al
Moli la Vinya.

En el primer d 'aquesls amprius de Vistabe
lIa, la visura de I'any 1535, acaba amb aques
les paraules : «De aqueslos rnollons e files
amunl fins allerme de Vilafermosa, e del Port ,
Xodos, Mosquerola és tot lerra de herbalge y
comuna, per a poder paixer e Ampriuar, sens
contradicci ó alguna, lots los ganados grosos e
rnenuts, de lots los vehins e habitadors de dita
Tinenca e Selena de Cuila, e de dites creus y
mollons devés la dila Vila de Vistabella, queda
Redonda de aquella».

3.3.3 AMPRIU O TERRA COMUNA DE
BENASSAL

La partici6 entre la Devesa i l'Ampriu de
Benassal, cornencava pel barranc del Marlu
llar, en la divisió entre ellerme d'Ares i Benas
sal , entre els masas de Monlerde i Xisqueral
cap a I'envista de Corb6, d'alli cap al Pou Nou
i els Covarxos, travessava el barranc de la Pit
ja, per baix de la Roca de migdia cap al Mol í de
la Vinya i Montlle6. Aquesta partici6 és seguint
la nomenclatura actual, Segons els noms
antics, el Mas de Monterde és el Mas del
Comanador. El mas de Xisqueral seria el Mas
de Sent Marti. La Font que als Mapes de l'
«Instituto Geográfico y Catastral» consta com
Font de la Comuna, seria la Fonl del Ginebre.
Pels indrets de la Font de la Comuna (del
Ginebre) estarien el ColI de les Visles i el Mas
de N'Arbis. Als lIibres no consten ni la Roca de
Mlgdia ni el Moli de la Vinya.

3,3,4: AMPRIU O TERRA COMUNA
D'ATZENETA

Comenc;ava peron s'ajunten els termens de
Xodos, L1ucena i Atzeneta (Masos de L'Este
par i d 'Aycart) direcci6 cap al Pou de la Riba
passanl per dalt del Mas de Vidal i Mas de
Vicent, travessava el barranc que baixa del

NOTES

(1) Sobre el ca r ác t e r jurídic de les ca rtes
pobles, con íer «Estado económico-social d e los
vasallos en la Gobernación foral de Castell én»
d'Hon ori Garcia.

Collado a la partici6 d 'Atzenela i Benafigos,
per la Garrovera. D'aquesta linía amunt, cap a
Vislabella, era un deis Amprius d'Atzeneta.
L'altre Ampriu comprenia 101 el Pl á de Mea
nes. Partia pel Carrascalel, travessava la
Rambla cap al Terme de Les Useres per la
Mallada de la Bragada.

3.3.5: AMPRIU O TERRA COMUNA DE
BENAFIGOS

Era Ampriu tot elllit del Rlu Monllle6 des del
comencament del Terme per la Vall d'Ossera
fins a la desembocadura amb la Rambla d'At
zeneta. Per la banda de Vislabella cornencava
pel dall del Mas de Marin , tirant cap a la parti
cíó amb Atzenela per de sota el Mas d'lsidro ,
per damunt del Mas Pla cap a la Selleta.
També era Ampriu la part del sol del terme
cornencant per baix del Marlullar cap al Mas
de I'Olivera i a la Garrovera quedant aquests
masas en la Devesa i no en I'ampriu.

3.3.6: AMPRIU DEL VILARDE CANES

L'Ampriu del Vilar de Canes és al que més Ii
va el nom de Redona perqué quasi ho era per
tal com pegava la volta a lot el terme deixant
tots els limits amb els allres pobles com a
Terra Comuna. Les Visuras comencaven per
la Sellela del Camp d'en Forner, baixava pel
barranc del Ginebral cap al Mas del Senyor,
d'allí cap al Tossal Red6, pel tossal de l'Olive
ra, per darrere del Mas del Cubil á (en les Visu
res se 'l nornena del Codotlar) , travessava el
cam i de Catí i el PIa, nomenat deis Avenars, i
cap a la partici6 amb Benassal , per de sota la
serra del Cervo i lornaven a la Selleta.

3.3.7: AMPRIU DE LA TORRE D'EN
BESORA

De la Torre no parla mai de Terra Comuna.
Per la poca extensi6 del seu Terme no en
devia tenir , encara que no es diu.

VOCABULARI:

Per tal com alg unes paraules són poc usades i
d 'altre s han ca ig u t en l' oblit, p oso e l s ig n ifica t
d' a lg u n e s d 'elles :

ALMUDATGE : d'Almud. Dret que es pagava
sobre la quantitat de grans que e s mesurava. És
semblant a
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MESURATGE : Dret que es paqava sobre la
quantitat de cereals mesurada, el mesurament
dels quals havia de ter-se amb la mesura pública.

BATLLE : Oficial encarregat de rebre les ren
des .

CALONIA: Pena pecuniaria i dret d'imposar
la.

ESMENA: d'esmenar: corregir, posar bé alló
que estava malament.

HERBATJAR: Herbejar: Pasturar.

HERBATGE: Impost damunt el consum de
I'herba deis prats.

LLEUDA: Tribut que e s pagaya per l'entrada
de mercaderies dins una Vila .

LLEUDER: Funcíonarí encarreqat de cobrar la
lleuda.
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MESSIÓ: MISSIÓ. Despesa feta en les esme
nes.

PASSATGE : Dret de passat per un lloc.

PEATGE: Tribut que es pagaya pel dret de
transitar pels camins (Ara novament recuperat
per les Autopistes ... ).

PENYORAR: Prendre en penyora.

PREAR: Posar preu a una cosa.

NOTA BENE: Aquest treball és un resum del
material con se rva t a l' Arxiu Municipal de Cuila,
el contingut del qual publicarem en el Butlletí del
C.E.M. Les possibilitats que dóna són molt més
grans : sobre identificació de noms. sobre orde
nació del territori, sobre l'economia de la Tinenca
de Cuila, etc.
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