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L’INVENTARI DELS BÉNS DE BERENGUER DE
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PER A LA HISTÒRIA D’ALAQUÀS
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Una família medieval: Els Vilaragut

Els Vilaragut és un dels llinatges medievals de Catalunya, Mallorca i València
que ha arribat a estar present en molts moments claus de la història de les terres
de la Corona d’Aragó i, concretament, en el temps de la seua expansió, arreu de
la Mediterrània. Presents, de ple, en litigis familiars, lluites nobiliàries, combats
i torneigs, escriptors prolífics de cartes de batalla, tractats de falconeria, traduc-
tors d’escriptors llatins, la vida d’aquests cavallers, com la de tants altres llinat-
ges d’aquell temps, és en alguns dels personatges una mena de novel·la de fulle-
tó, que ha omplit i omplirà moltes pàgines com aquestes que avui tractem d’es-
brinar entorn de la relació dels Vilaragut amb la vila d’Alaquàs.

Originaris - segons els vells protocols familiars, que més que història son lle-
genda-  del rei d’Hongria, es declararan descendents de Teodor I i la seua esposa
Bratildis, descendent d’Àtila, que abandonaren aquell país, seguint Carlemany en
la conquesta de la Marca Hispànica.  Van ser batejats en l’any 795 i es van esta-
blir en un lloc anomenat Vilaragut, prop de Castelló d’Empúries ( Catalunya), lloc
del  qual van prendre el cognom. El fill d’aquell Teodor I, Teodor II, rebé de
l’emperador franc les baronies de Subirats i Sant Martí de Foix (Alt Penedès) i
arribà a ser el fundador de la Casa de Vilaragut, que prengué com a armes les
mateixes del reialme d’Hongria: “En lo escut tres faixes de roig ha posat”.

La branca valenciana, originada a partir de la conquesta i creació del Regne
de València, juntament amb la branca de Sicília serà la més prolífica. Els descen-
dents valencians prengueren part en quasi totes les lluites internes del Regne de
València dels temps medievals, entre les quals la més violenta i llarga seria  aque-
lla que amb els Soler van iniciar contra  el bel·licós bisbe de València Jaume
d’Aragó i els sues partidaris, els Centelles. Aquestes guerres  portarien els
Vilaragut a la capitania del bàndol dels partidaris de Jaume d’Urgell, front als par-
tidaris de Ferran d’Antequera, dirigits pels Centelles. El  fracàs dels Vilaragut en
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el conflicte de successió a la mort del rei Martí sembla que no fou políticament
tant fort com hagués pogut ser, però, després, altres eventualitats econòmiques i
familiars els portaren a la pèrdua del poder que havien representat. 

Van ser senyors d’Albaida, Ontinyent, Biar, Sollana, Corbera, Alaquàs, Dos
Aigües i la Vall d’Olocau, però al llarg dels temps solament restaria en el seu
poder la Vall, el castell i honor de la vila d’Olocau i els llocs de Marines i Gàtova.
Tot aquest territori havia estat vinculat pel fundador d’aquesta branca, Antoni de
Vilaragut i Visconti, conegut com el Vell o el Vinclador de la Casa d’Olocau. Els
comtes d’Olocau i marquesos de Llanera serien els darrers representants d’aquest
llinatge.

El document

El document que anem a presentar tracta d’un inventari d’allò que hi ha a din-
tre  la casa senyorial d’Alaquàs en 14481. El document diu concretament: estant
en lo lloch de Alaquas dins de terme de Valencia situat en la casa apellada del
Senyor. Com en moltes altres poblacions i llogarets del voltant de la ciutat de
València, també trobem que en aquell lloc hi ha una torre, en la casa apellada la
entrada de la torre. Els àrabs havien construït una sèrie de torres als llocs que
habitaven i a l’entorn de la ciutat de València, com a atalaies vigilants que prote-
gien la ciutat i com a refugi i defensa dels habitants de les alqueries. Rastre d’a-
questes torres podem trobar encara a Silla, Torrent, Almussafes, Paterna ... Els
cavallers cristians les utilitzen després de la conquesta per establir junt a elles la
seua residència i els magatzems corresponents a les activitats agràries dels vas-
salls. Aquest  serà també el cas del lloc d’Alaquàs al segle XV.

El document el vam trobar a l’arxiu que va ser dels comtes d’Olocau, actual-
ment a Palma de Mallorca. Hi estan bona part dels fons del llinatge dels Vilaragut,
senyors que van ser de la Vall d’Olocau. L’estiu passat, amb motiu d’uns treballs
de recerca que estàvem fent per a un llibre sobre la localitat de Marines (Camp
de Túria), Abel Soler, historiador i autor de diverses monografies locals que m’a-
companyava i que té una gran facilitat per llegir les cal·ligrafies tan enrevessades
dels notaris medievals, va dir en veu alta: “Un document d’Alaquàs!”. Aleshores,
jo, que coneixia la relació històrica dels Vilaragut amb Alaquàs, i estava assaben-
tant del treball de restauració del seu castell palau per informació del meu amic

1Arxiu Comtal d’Olocau (ACO). Vilaragut Sánchez –Dalmau. Testaments. Carpeta 64.
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Vicent Garcia, vaig pensar que aquell document podia aportar noves pistes sobre
l’origen d’aquest edifici, i vaig copiar-lo. 

Com podeu pensar, tan prompte com vaig tornar de Mallorca  li vaig fer arri-
bar el CD de l’Inventari de 1448 a Vicent, que ràpidament va fer la seua trans-
cripció, que acompanya a aquest article, i va afegir una sèrie de notes a peu de
pàgina que ens ajuden a fer entenedor tot el document. Un document que ens
aporta prou informació sobre la vida d’aquells cavallers medievals.

Els personatges del document

El document parla de dos personatges, Berenguer de Vilaragut i Jaume de
Vilaragut, però, com tracta d’una herència, cal arribar al principi de l’adquisició
d’aquesta propietat d’Alaquàs; per això, citarem en primer lloc a aquell que féu
l’adquisició.

Antoni de Vilaragut i Visconti

Antoni de Vilaragut i Visconti, dit en els documents familiars el Vell o el
Vinclador, és el cap dels Vilaragut que fundà la branca dels barons i comtes
d’Olocau. Es creu que va nàixer a Sicília en 1336, estant el seu pare allí per ser
senyor del castell i vila de Tripi, i allí passarà la seua infància, com a patge de la
cort siciliana. Serà primer al servei de la  reina Isabel de Caríntia, muller del rei
Pere de Sicília; després, al tretze anys, passarà al servei de l’infanta Elionor de
Sicília, formarà part de la comitiva que l’acompanya a casar-se amb el rei Pere
el Cerimoniós i restarà al servei de la reina. Integrat a la cort del rei Pere, als 18
anys els acompanyarà en la campanya per la pacificació de Sardenya i estarà pre-
sent en la  conquesta de  la ciutat de l’Alguer i del castell de Càller en 1354.  El
6 de juliol de 1367, el rei li concedeix  la baronia de Dos Aigües, al regne de
València, i anys després, per la seua actuació en la  defensa del regne de València
en guerra contra Castella, serà recompensat amb el nomenament d’alcaid del cas-
tell de Xàtiva en 1375.

Antoni de Vilaragut  i Visconti es va casar amb Joana Mercer, filla de l’almi-
rall Mateu  Mercer, senyor de la Vall d’Olocau. A la mort d’aquest va adquirir de
la vídua i els  fills la propietat del castell, vall  i honor d’Olocau, el 30 de juny de
1368. Era per tant a partir d’aquell moment senyor del castell d’Olocau i dels
llocs d’aquell terme, que eren Pardines (actual Olocau), Marines, Gàtova, Torres,
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la Garrofera, l’Olla i Pitxiri, amb tots els drets i jurisdiccions. En agost de 1398,
aquest personatge, com a bon guerrer i  servidor dels monarques  aragonesos,
aconseguí alguns privilegis per als seus vassalls i per a ell, i decidí crear el vincle
del llinatge. Aquest acte jurídic, realitzat alhora de fer el testament, unia el terri-
tori de la Vall i honor d’Olocau als descendents dels  Vilaragut. 

Aquest personatge amb fama de bon guerrer, i gràcies als seus serveis, anirà
enlairant el llinatge amb la compra de noves possessions, entre les quals assen-
yalem el lloc i torre d’Alaquàs, motiu d’aquest article.  Serà per compra com els
Vilaraguts aconseguiran  la propietat d’Alaquàs. El 11 de juliol de 13732,
Raimundo de Tous, curador de Maria Ximénez de Tous, ven a Antoni de
Vilaragut, senyor d’Olocau i Dos Aigües, el lloc i torre d’Alaquàs. Antoni de
Vilaragut i Visconti serà el primer Vilaragut propietari d’Alaquàs.

El 26 de novembre de 1388, el rei Joan I li vendrà per cent florins d’or la juris-
dicció civil i el mer imperi sobre el lloc d’Alaquàs, que tenia el Governador de
València, amb la qual cosa acabarà de completar la compra. En maig de 13933, el
rei li va concedir la jurisdicció criminal sobre els sarraïns d’Alaquàs. Així, doncs,
posseïa la jurisdicció criminal i el mer imperi amb tots els drets que comportaven
i podia condemnar-los a la pena capital; el monarca, però, li prohibia expressa-
ment alçar forques en el lloc d’Alaquàs. Podia portar-los a la mort, però mai en
forques pròpies. Podia dur-los a les forques de la ciutat de València, però havia de
fer-ho sense passar pel centre de la ciutat. 

Antoni de Vilaragut tingué tres fills: Ramon, Berenguer i Jaume. Aquest ter-
cer morirà abans que el seu pare i deixarà una filla anomenada Joana.  Ramon de
Vilaragut i Mercer serà el primogènit i hereu de la Vall d’Olocau. Les relacions
entre els germans Vilaragut i Mercer seran molt estretes, i els veiem actuar junts
en alguns combats contra altres cavallers i, especialment, en les bandositats de la
seua família amb els Centelles. La lluita s’intensificarà a partir de la mort sense
descendència del rei Martí, ja que Ramon serà el cap dels partidaris valencians
del Duc d’Urgell, front al partidaris de Ferran d’Antequera, defensats pels
Centelles. 

2Arxiu Regne de València (ARV). Manaments i empars, 1678.
3ARV. Reial Patrimoni, 496, fols. 228v – 234v. 
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Berenguer de Vilaragut i Mercer

Berenguer, el segon fill d’Antoni de Vilaragut, com tants altres membres de la
família participa en nombroses batalles particulars, entre les qual cal assenyalar
la que  va lliurar el 1404, contra mossèn Pere Pardo de la Casta  sobre el valor
dels seus llinatges. Berenguer de Vilaragut proposà com escenari de la batalla la
Vega de Fortunes, prop de Requena, en el regne de Castella. En 1411 el trobem
amb el seu germà Ramon en el reforç militar de la ciutat de València. L’any 1413
Berenguer és present a l’entrada del rei Ferran a València i el 1425 jura la concòr-
dia entre Joan II de Castella i Alfons V. Després serà una de les persones desig-
nades pel Regne d’Aragó per a mantenir la treva entre Aragó i Castellà. És va
casar en 13964 amb Maria Ximénez de Tous, que havia estat propietària
d’Alaquàs. Amb  motiu d’aquell casament, Antoni de Vilaragut li fa donació de
80.000 i 20.000 sous consignats sobre el lloc d’Alaquàs, dels quals Berenguer
haurà de cobrar una renda anual de 4.000 sous fins arribar als 100.000, objecte de
la donació.

En el moment de testar, Antoni de Vilaragut ofereix a Berenguer la possibili-
tat d’elegir plenament la propietat del lloc d’Alaquàs, valorada en 150.000 sous,
pagant 50.000 d’aquests al primogènit Ramon. També oferia a l’hereu Ramon la
possibilitat de pagar els 100.000 sous i mantenir la propietat del lloc d’Alaquàs.
No sabem a quin acord van arribar els germans, però el cas és que l’hereu Ramon
testà a Alaquàs el 25 d’agost de 1410 - testament que va ser publicat post obitum
el 20 de juliol de 1417-, deixant com hereu el primogènit Antoni de Vilaragut i
Vilanova.

Berenguer de Vilaragut i Mercer, en testament fet el 2 setembre de 14465, dei-
xava com hereu, ja que del seu matrimoni no tenia fills, el nebot Jaume de
Vilaragut i Vilanova - fill tercer de Ramon de Vilaragut i Mercer, lo Antich, i
Felipa Vilanova -, el qual veiem que mana fer: Inventari dels bens de Berenguer
de Vilaragut fet en Alaquàs, davant el procurador del noble Mossèn Jaume de
Vilaragut, com a hereu i malmesor  d’aquell. Dinou de desembre de 1448.

La qual cosa fa pensar que dels acords anteriors Berenguer s’havia quedat amb
algunes de les propietats d’Alaquàs. Bo, el fet és que saber ara si Berenguer tenia
o no la plena propietat del lloc d’Alaquàs no canvia gens el propòsit d’aquest arti-
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4ARV. Manaments i empars, 1689. Mestre Racional 9653 f.XII v.(1r. expedient), f. XVII r.(2n.
expedient), f.XII r. (3r. expedient).

5ARV. Real 701
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cle de donar a conèixer la relació d’Alaquàs amb els Vilaragut, relació que queda
demostrada en entrar de ple en el comentari de l’Inventari de 1448, que dóna peu
a aquest article i que ens descriu com era la casa de la senyoria d’Alaquàs molt
abans de construir l’actual palau - castell. 

Jaume de Vilaragut i Vilanova

Jaume de Vilaragut i Vilanova és un dels personatges més interessants, per les
aventures que va viure. A més a més, era amic de Joanot Martorell, l’autor del
Tirant lo Blanc. Alguns estudiosos de aquesta novel·la, com Martí de Riquer o
Vargas Llosa, creuen que alguns episodis del Tirant semblen la vida de Jaume de
Vilaragut.  En aquella època alguns cavallers medievals solen dedicar-se a fer el
cors, és a dir, fer de corsaris per la Mediterrània, atacant els enemics del Casal
d’Aragó, concretament els turcs i els genovesos, amb els quals lluiten pel poder
en aquesta mar.  En 14366, el trobem que compra a València una galera de 14
bancs, anomenada Santa Maria de Sant Antoni, per anar a fer el cors per la
Mediterrània. En 1437, Joanot Martorell  l’anomena com a testimoni d’una carta
de batalla. En 1441, emparat en tres galeres, intenta apoderar-se del port de
Famagusta (Xipre), en poder dels venecians, per ordre del rei Joan III d’aquella
illa, però no aconsegueix expulsar-los.  En 1444 s’apodera del vaixell Doria, el
més important de l’armada de Gènova, quan aquests intentaven ajudar els turcs
per apoderar-se de la ciutat de Rodes (Grècia). En aquells combats dels cavallers
santjoanistes en la defensa de l’illa de Rodes també hi participa, i en un d’aquests
combats serà fet presoner i portat a les presons d’Alexandria (Egipte), però,
segons conta el Capella d’Alfons V7, lo dit mossén Jaume no estigué en la presó
sinó dos jorns e set hores, ja que va aconseguir evadir-se juntament amb uns mer-
caders catalans i retornà a Rodes. En 1447 està a València, on segurament va con-
tar a Martorell les aventures que havia viscut en  la defensa de Rodes. Aquest,
amb les imatges donades pel Vilaragut, crearà el capítol CIV del Tirant, en el
qual Tirant aconseguirà trencar el setge i perseguirà i derrotarà el soldà. Segons
Martí de Riquer8: “És de presumir que gran part dels noms i fets que al Tirant
esdevenen en terres orientals d’infidels hagin arribat a Martorell a través d’infor-
macions de Jaume de Vilaragut”. 

6ARV. Manaments i empars, 1520.
7Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim,(1436- 1478 ).
8MARTÍ DE RIQUER. “Introducció”. Tirant lo Blanc. Edició 1947.
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Jaume de Vilaragut serà per poc temps senyor d’Alaquàs, ja que, amb objec-
te de pagar un deute que té amb Úrsula d’Aguilar i Colibre, li ven el lloc i torre
d’Alaquàs en 1448.  Finalitza d’aquesta forma el senyoriu dels Vilaraguts  sobre
el lloc d’Alaquàs.  

Comentaris entorn del document

El document del segle XV descriu una casa del senyors del territori, com mol-
tes altres semblants existents a altres localitats valencianes. En ella estan, a part
de les  estances que habiten els senyors, les dels criats i les dedicades a la reco-
llida de les collites que es recapten dels vassalls, juntament, moltes vegades, amb
els trulls de fer el vi i els de l’almàssera.  Així, tenim la casa del senyor, la casa
de la Pinada, la casa dels trulls i pallissa i la casa apellada de la entrada de la
Torre.

Entre els béns, són d’assenyalar els nombrosos cofres o caixes que formen
part del mobiliari d’aquell temps. En el cas del present inventari en destaca un on
hi ha guardats un bon estol de teixits, la qual cosa ens fa pensar en una activitat
comercial, tal volta d’importació i exportació de teixits, aprofitant els seus viat-
ges arreu de la Mediterrània, o tal volta resultat de la seua activitat corsària. Tot
això ho trobem en un cofre cubert de cuyro vermell de bou forrat e faxat de cau-
nes de ferro ab son pany i clau.

L’altre gran conjunt és el que representen les armes dels cavallers i altres com-
ponents de l’art del combat propi de les ordres de cavalleria, les quals podem tro-
bar tant en algunes cambres de la casa com en el caixons on es guarden. Així, tro-
bem: set ballestes de fusta una de àcer; dues confonses; una espas de quit pera
entrar en camp clos; una daga gran per a fer armes..., tot en una recambra des-
prés de la cambra de les dones. En altres llocs com la cambra apellada de Sicília
fon trobat: una tenda de tela ab sos arreus; un llit portatil de singles ab sos
arreus; una portadora de sercols de ferro... No cal imaginar-nos les tendes que
veiem al voltant dels campaments de cavallers medievals en el combats o torneus
o en les guerres d’aquell temps. Son elements necessaris d’un cavaller i noble que
ha d’estar disposat a marxar quan el rei el necessita i  al lloc on li diga, que pot
ser  qualsevol dels territoris de la Mediterrània.

Altres senyals que ens mostren els detalls d’un llinatge noble són alguns dels
tapissos o objectes, com el següents: un estandart de armes de Vilaragut chic, un
oratori vell ab la figura de la Pietat; dues tauletes de oratori in serter la una ab la

-21-

inventarii  2/8/05  18:46  Página 21



-22-

figura de la Verge Maria ab son fill al bras e la altra ab Christ Crusificat; un drap
de paret de lana de la terra ab armes de Vilaragut i Perellós de larcs vint y quatre
palms e deu de cayguda; sis pavesos ya vells ab armes de Vilaragut; sis canelobres
de llauto morisch de punta antich e chic ... i en la caixa gran que el procurador
d’Elionor de Perellós, segona muller de Berenguer, diu que són coses d’ella, trobem
dos llibres: un llibre escrit en pergamins apellat Breviavi damus algun ordenat en
llemosi, altre llibre escrit en paper apellat Soliloqui de Sent Agostí.

A la cambra major de la casa del senyor trobem altres detalls de la casa: un
llit amb peus de pi xiprer, amb màrfegues, un parell de caixes de pi, un cofre
cobert de cuiro vermell, un altre cofre, una gran caixa de pi ab son pany e clau.
Després, en lo menjador de la dita casa fon atrobat: un drap de pinsell ab figu-
res de la Guerra del Taburla (és una mena de tapís), una taula gran de pi vella,
un altra taula de pi trencada, un altra chica de pi, tres bancs de pi vells, una cadi-
ra de noguer ab armes de Vilaragut, una conca de aram mijansera e un tinell de
fust (moble de luxe destinat a guardar i a exposar les vaixelles dels grans senyors,
que era posat generalment a les sales de recepció).

Finalment, també per l’inventari podem aproximar-nos als conreus i activitats
a les quals es dedicaven els habitants d’aquell Alaquàs de 1448, on les vinyes, les
oliveres i els camps de blat i lli devien omplir el paisatge de l’entorn del poble. 

En la casa de la Pinada, fon a trobats vint dos cafisos de sevada, en la cam-
bra del forment forent atrobats trenta cafisos de forment; en lo seller foren atro-
bades, dues miches botes de vi blans la una plena la altra poc mesde micha, una
quarterola en que pot haver cinc canters de vi e moscat... dues botes plenes de
malvasia... Aquell paisatge del voltant d’Alaquàs anirà mudant amb el pas de les
estacions. Per una part, els rostolls del forment, per una altra els camps daurats de
la collita i, finalment, els camps descansats de l’hivern, les vinyes que broten amb
la primavera i tot l’enrenou de la verema a setembre. Després recolliran les oli-
ves i les almasseres s’ompliran del caliu de l’oli. 

Un final per aquesta història

Algunes vegades els llinatges es creuen i teixeixen xarxes que mai s’acaben.
Quan estava preparant aquestes pàgines i mirava alguns documents, descobria en
un arbre genealògic dels Vilaragut com la filla d’aquell Jaume que ven el lloc
d’Alaquàs en 1448, Joana de Vilaragut, també coneguda com Carrossa de
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Vilaragut, crearà un llinatge que un dia tornarà a ser senyor d’Alaquàs. Conten les
cròniques familiars que es va casar amb un Pere Pardo de la Casta, senyor de la
Casta i Aviego, en el regne d’Aragó, i d’aquell llinatge naixeran després els que
un dia, al segle XVII, seran marquesos de la Casta i comtes d’Alaquàs.

Resum de l’inventari

Parts de l’edifici:
Casa apellada de senyor

- la cambra major de la dita casa 
- la recambra après la propdita cambra apellada de les dones
- la sala de la dita casa
- la cambra de la dita señera apellada
- lo menjador de la dita casa
- lo rebost apres lo menjador
- la cuyna de la dita casa
- la entrada de la dita casa
- la cambra de villaragut apellada
- la cambra dels escuders 
- la casa de la pinada
- la cambra del forment
- la cassa dels trulls e pallissa
- la casa apellada la entrada de la torre
- la cambra apellada de Sicilia 
- lo seller
- la entrada de la dita casa 

1. Zona domèstica de l’edifici:

-Cambra major de la dita casa 

Mobles:
.1 llit amb peus de pi i xiprer
.4 màrfegues ja usades, una d’elles xica, del llit de repòs
.1 cadira de pi
.1 marfa portàtil, de fusta 

Tapissos i cortines:
.1 cortinatge amb bastiment d’obra de Sicília, vell
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Cofres, caixes i caixons:
.1 cofre cobert de cuiro vermell de bou, forrat i faxat de caunes
de ferro amb son pany i clau dins el qual fon trobat:

.1 peça de llenç (0,70x10,50)

.1 peça de lli (0,70x  6,00)

.1 peça de lli (0,70x  6,00)

.1 peça de lli (0,70x  5,50)

.1 peça de lli (0,70x  5,00)

.1 peça de lli (0,70x  5,00)

.1 peça de lli (0,70x  5,00)

.1 peça de lli(0,70x  4,50)

.1 peça de lli (0,70x  4,00)

.1 peça de lli (0,70x  4,00)

.1 peça de lli (0,70x  4,00)

.1 peça de lli (0,70x  4,00)

.1 peça de lli (0,70x  3,50)

.1 peça de lli (0,70x  3,50)

.1 peça de lli (0,70x  3,50)

.1 peça de lli (0,70x  3,00)
.1 cofre de talla mitjana semblant a l’anterior amb son pany i
clau, dins el qual fon trobat:

.1 peça d’ estopa (0,70x 5,00)

.1 peça d’ estopa (0,70x 5,00)

.1 peça d’ estopa (0,70x 4,50)

.1 peça d’ estopa (0,70x 4,50)

.1 peça d’ estopa (0,70x 4,00)

.1 peça d’ estopa (0,70x 4,00)

.1 peça d’ estopa (0,70x 4,00)

.1 peça d’ estopa (0,70x 2,50)

.1 peça de lli (0,80x  4,50)

.1 peça de lli groset (0,70x  4,50)

.1 peça de lli groset (0,70x  4,50)

.1 peça de lli (0,70x  4,50)

.1 peça de lli (0,70x  4,50)

.1 peça de lli (0,70x  4,50)
.1 cofre semblant a l’anterior, dins el qual fon trobat:

.1 papalló de drap de lli prim

.1 tros de drap blau domasqui vell

.1 cortina de fil de lli grosset ratllada que és dors de altra
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.1 caixa de pi coberta de drap vermell amb pany i clau, buida

.1 caixa de pi coberta de drap vermell amb pany i clau, conte-
nint;

.1 coltell llarg amb dolces i banya negra

.1 coset vell del dit noble, blanc. de cotonin

.1 carta feta a València a 16 octubre de 1438 ..continent
certs actes....fetes als nobles mossèn Pero Pardo mossèn
Joan Pardo e mossèn Carròs de Vilaragut sobre la 
questió que entre ells...per les viles de Albayda e de
Corbera

.1 gran caixa de pi amb son pany i clau en la qual foren trobats:
.1 cobertor amb barres de seda de setí blau i barres de bro-
cat de or antic 
.2 coxinals de la manera mateixa
.1 cobertor blanc i blau de obra morisca
.1 vanova de drap de lli 
.6 canelobres de llautó morisc
.1 llibre escrit en pergamins apel·lat brevia vidamus algun
ordenat en llemosi
.1 llibre escrit en paper apel·lat Soliloqui de Sant Agustí 

[el procurador de Elionor de Perellós, segona muller de
Berenguer de Vilaragut, va dir que les anteriors coses
que hi havia a la gran caixa eren pròpies d’ella] 

.1 vanova brotonada d’obra siciliana

.1 vanova de mortras
.1 trosell dins el qual hi havia

.80 madeixes de lli i estopa

Roba, vestits:
.1 capell de fil de ploma de pago forrat de cotonina de Xipre
negra

-Recambra, après la anterior cambra, apel·lada de les dones

Mobles:
.1 llit de cinc posts de llit 
.4 màrfegues
.1 matalap
.1 travesser blau, de ploma

-25-
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Armes:
.7 ballestes de fusta 
.1 ballesta d’acer
.1 espasa de quit per a entrar en camp clos
.1 espasa
.1 daga gran per a fer armes
.2 masses de guerra antigues

Falconeria:
.1 cofrenet xic d’arreus de falcons

Altres:
.1 vanova
.1 choc de cotonina 
.2 canfonses
.1 freteri
.4 mosses vells
.1 caixeta redona argentera buida forrada de drap

-Sala de la dita casa

Cofres, caixes i caixons:
.1 cofre vell xic, dins el qual hi havia:

.1 cobertor vermell i blau ja usat

.1 estandart d’armes de Vilaragut, xic

.1 cortinatge o papallo de drap de lli

.1 tovallola de papallo de drap verd i blau
.1 cofre vell forrat i buit
.1 caixeta, petita nova, de tenir diners amb tres panys i clau,
buida

Oratoris, capella:
.1 caixeta de pi sens pany per a tenir los arreus de la capella,
buida
.1 oratori vell amb la figura de la Pietat
.1 tauleta d’oratori amb la figura de la Verge Maria amb son
fill al braç 
.1 tauleta d’oratori amb la figura de christ crusificat
.1 drap amb pincell amb imatge francesa, vell

Armes:
.1 caixó d’ armes amb son pany i clau dins el qual fon trobat:

.1 faserant d’acer
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.1 bacinet ab panera

.1 pesa ab lagosta

.1 parell de mayopes

.1 arnés de cama de cuixa

.1 parell d’ amanbraços

.uns patlços

.unes cuirasses antigues cobertes de cotonina  

.1 casot vell d’armar
.1 caixó semblant disn el qual fou trobat:

.1 parell de payopes

.1parell de mambraços

.2 arnesos de cama i de cuixa

.2 patlaços

.1 peça ab lagosta

.1 gentil celada

Tapissos i cortines:
.1 drap de paret de llana de la terra amb armes de Vilaragut
i Perelló de vint i quatre pams de llargària i deu de caiguda
(5,50x2,30)

Altres:
.1 scabel, verd

-Cambra de la dita señera apellada

Mobles i roba de casa:
.1 llit amb sis posts de pi, xic, vell
.1 màrfega vella
.1 artibanc de pi de tres caixons...amb sos panys i claus
.1 canelobre de llautó
.2 coixins i les cobertes dels coixins de lli
.1 tovalles d’ estopa ja velles
.1 tovalles de lli estopa ja usades
.1 tovalles d’ estopa noves
.1 tovalló d’ estopa xic
.1 tovalles de lli
.1 davantal de lli

Tapissos i cortines:
.unes cortines de drap de llenç verd picat en que son quatre.... 
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Altres:
.1 estoig de gosera
.4 recolsadors vells de canemas
.1 estoig de cuiro per a tenir lletres a manera de ferrea

-Menjador de la dita casa

Mobles i roba de casa:
.1 taula gran de pi, vella
.1 altra taula de pi, trencada
.1 altra taula de pi, xica
.3 bancs de pi, vells
.1 cadira de noguer amb armes de Vilaragut
.1 conca d’aram mijansera
.1 tinell de fust

Tapissos i cortines:
.1 drap de pincell amb figures de la guerra del tabur la

-Rebost  apres lo menjador
.1 pastera vella sotil
.3 gerres farineres xiques
.1 llibrell de pastar
.1 post de portar pa
.1 portadora amb cèrcols de ferro, coberta
.1 gran tallador de fusta
.1 foguer de ferro michanser 
.1 banc de pi, vell

-Cuina  de la dita casa
.5 canelobres de ferro, vells i sotils
.1 morter de pedra xic
.1 caixa gran i buida

-Entrada de la dita casa 
.9 gerres per a oli, buides
.1 gerra oliera de 20 cànters en la qual pot haver 10 cànters de
oli 
.1 gerra de 5 canters, plena d’oli
. cafissos de dacxa blanca  (en la dita casa)
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-Cambra apel·lada de Vilaragut

Mobles i roba de casa:
.1 llit de 6 pots de pi, vell 
.1 màrfega sotil
.1 taula de pi, trencada

-Cambra dels escuders 

Mobles i roba de casa:
.2 llits encaxats, de poc valor
.1 matalaf amb la cara blanca i la vora blava
.1 matalaf de canemas amb la coberta vermella i la sotana
blava ple de llana, sotil
.1 travesser de cotonina blanca sotil ple de ploma
.1 travesser de tela vermella sotil ple de ploma
.1 travesser, sotil, ple de ploma

2. Zones de servei de l’edifici 

-Casa de la pinada 

Productes del camp:
.22 cafissos de civada

-Cambra del forment

Productes del camp:
.30 cafissos de forment

-Casa dels trulls i pallissa
.2  folladors, un gran i un xic, vells

-Casa  apellada la entrada de la torre

Productes del camp:
.10 cafissos d’arròs vermell

Elaboració dels productes agrícoles:
.2 trascoladores fetes de mitges botes
.2 parells de portadores
.1 bota vinagrera, buida
.3 barrals sicilians, grans
.1 barril de fusta, buit

Altres:
.1 cep de presó amb son pany i clau
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-Cambra apellada de Sicília 
.1 tenda de tela amb sos arreus
.1 llit portàtil de singles amb sos arreus
.1 portadora de cèrcols de ferro
.1 caixó ple de passadors de mar sem
.4 trossos d’ estores
.5 feixos de lli que poden fer quatre arrobes (~ 48 kilos)

-Celler 

Elaboració dels productes agrícoles:
.2 mitges bótes de vi blanc la una plena i l’altra poc més de
mitja
.1 quarterola en la que pot haver cinc cànters de vi i moscat
.14 gerres plenes de vi most que coben en les que hi ha:
.3 de 50 cànters les restants de 40 cànters
.1 gerra de 35 cànters de vimost
.1 gerra de ayguades totes de les dues son man levades segons
digueren els que estaven en dita casa
.2 bótes plenes de malvesia
.1 bóta plena de vi vermell, tremoscat 
.1 bóta plena de vi vermell, vell 
.1 bóta amb 10 cànters de malvesia
.1 bóta 10 cànters de vi vermell

-Entrada de la dita casa 

Elaboració dels productes agrícoles:
.1 premsa de premsar vi, vella i trencada

Altres:
.1 caldereta de aram per a pouar aigua de la cisterna de la dita
casa
.6 pavesos ja vells amb armes de Vilaragut
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ANNEX 1

INVENTARI DELS BÉNS DE BERENGUER DE VILARAGUT FET A
ALAQUÀS, DAVANT EL PROCURADOR DEL NOBLE  MOSSÈN JAUME
DE VILARAGUT, COM A HEREU I MARMESSOR D’AQUELL. DINOU de
DESEMBRE de 1448.

Document inèdit aportat per Ferran Zurriaga. 
(Arxiu dels Vilaragut a Mallorca).
Transcripció de Vicent Garcia.

En après dijous que era comptat denou del mes de dehembre del damunt dit
any mil quatre sents quaranta huyt en bernat Cervera procurador del dit noble
mossen Jacme de vilaragut en nom e aixi com a hereu e marmessor del dit noble
mossen berenguer segons de la sua procura se mostra ab carta feta en valencia
a dihuyt del present mes e any en poder del notari davall escrit personalment
estant en lo lloch de alaquas dins terme de valencia situat en la casa apellada de
senyor continuant lo dit inventari fon atrobat en la cambra major de la dita cassa
los bens ultra seguents

.primo un llit ab sos peus de pi ab xipres

.una marfega1 ja ussada

.una altra marfega chica del llit de repos

.una altra marfega ja ussada.una altra ja sotil

.un cortinatge vell de obra de scicilia ab bastiment

.una cadira de pi

.una marfa de fusta portatil

.un parell de caixes de pi cobertes de drap vellmell envelades ja ussades
ab sos panys e una clau la una de les quals es buyda e en la altra
fon atrobat un coltell2 llarch ab dolces e banya negra

.un coset3 vell del dit noble blancs de cotonina4

1màrfega / 1 Sac gros, farcit generalment de palla, que serveix de matalàs (GEC)
2coltell m 1 Instrument que consisteix en una fulla d’acer relativament curta, amb un sol tall i amb

un mànec de fusta, de metall, etc, a vegades formant una sola peça amb la fulla; ganivet. 2 OF1C Eina
consistent generalment en una fulla d’acer amb un o dos mànecs, usada en diversos oficis. (GEC)

3cosset m 2 Peça de vestir que cobreix el cos o bust, generalment sense mànigues. (GEC)
4cotonina / TEXT Tela de cotó gruixuda, que forma llistes, produïdes per les diferents direccions

del lligat de sarja a retorn amb què és teixida; generalment hom la tenyeix o blanqueja en peça. (GEC)
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.una carta feta en Valencia a setse de octubre del any mil quatresents tren-
ta huyt...continent certs actes....fetes als nobles mossen Pero Pardo
mossen Joan Pardo e mossen Carròs de Vilaragut sobre la questió
que entre ells...per les viles de Albayda e de Corbera

.un cofre cubert de cuyro vermell de bou forrat e faxat de caunes de ferro
ab son pany e clau dins lo qual fon atrobat una peca de leñç de
pinte de tres palms5 de llarc de vint y una alna.6

.una altra peca de lli depinte de tres palms que tira huyt alnes

.una altra peça del pinte mateix de llars de set alnes

.una altra peca de a pinte de tres palms de llens que tira set alnes

.unaltra peça del damunt dit pinte que tira sis alnes

.una altra peça del dit pinte de llarchs de set alnes

.unaltra peça de lli del pinte mateix que tira onze alnes

.altra peça de lli del  pinte mateix que tira deu alnes

.una altra peça de lli grosut que tira huyt alnes

.una altra peca de lli del pinte mateix que tira deu alnes

.unaltra peça de lli de la mesura e mida propdites

.unaltra peca del pinte mateix de lli que tira huyt alnes

.una altra peça de lli de la mesura mateixa

.una altra peca delli del pinte mateix que tira dotse alnes

.altra de larch de nou alnes e altra peca de lli del pinte mateix de llarc de
dotse alnes

.un altre cofre de talla michana semblant al propdit ab son pany e clau
dins lo qual fon atrobat una peça destopa7 de pinte de tres pams de
llarc deu alnes

.una peça consemblant a la prop dita

.una altra peca de estopa  del dit pinte que tira nou alnes

.altra peça de stopa del dit pinte que tira cinc alnes

.altra peca de estopa del dit pinte que tira huyt alnes

5pam: Mesura lineal aproximativa, consistent en la distància que hi ha entre el cap del dit polze i
el del dit petit, tenint la mà oberta i els dits estesos. A València i Castelló el pam equival a 22,66 cm

6alna / METR Antiga mesura de longitud equivalent, aproximadament, a mig metre, Els segles X-
XII fou emprada com a mesura agrària a la Catalunya Vella. Representava, aproximadament, la distàn-
cia del colze a la mà. Mes tard fou usada com a mesura de superfície, i també per a amidar teixits.
(GEC)

7estopa f TEXT 1 Filaments de rebuig de l’operació de pentinar el lli o el cànem que hom aprofi-
ta per a fer-ne un fil de baixa qualitat. 2 Drap teixit amb aquest fil (GEC)
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.altra peça de estopa que tira huyt alnes

.altra peça de estopa que tira huyt alnes

.altra peca de estopa del dit pinte que tira nou alnes

.una altra peca de lli de pinte de tres pams e mig que tira nou alnes

.unaltra peça de lli grosset de pinte de tres pams que tira nou alnes

.una altra peca del dit pinte de lli grosset que tira nou alnes

.una altra peca del dit pinte de lli grosset que tira nou alnes

.una altra pessa de la missura e manera propdita e unaltra pessa de lli que
tira nou alnes

.un altre cofre de la manera damunt dita dins lo qual fon atrobat un papa-
llo de drap de lli prim

.un tros de drap blau domasqui vell

.una cortina de fil de lli grosset raxada que es dorser de altra

.una gran caixa de pi ab son pany  e clau en la qual foren trobades les
coses seguents

.un cubertor ab barres de seda de setí blau e barres de brocat de or antic
for de tela vert

.dos coxinals de la manera matexa

.un cubertor blanch e blau de obra morisca

.una vanova de drap de lli bastada ya ussada

.sis canelobres8 de llauto morisch depunta antich e chic

.un llibre escrit en pergamins apellat brevia vi damus algun ordenat en lle-
mosi

.altre llibre escrit en paper apellat soliloqui de sent Agostí 

[a l’inventari consta que el procurador de Elionor de Perellòs, sego-
na muller de Berenguer de Vilaragut, va dir que les anteriors coses
que hi havia a la gran caixa eren pròpies d’ella] 

.una vanova9 brotonada de obra siciliana ya usada

.altra vanova de mortras de punc tos repuntada ja ussada

.fon atrobat en la dita cambra un trosell10 dins lo qual y havia entre lli y
estopas huytanta madexes

8canelobre m Utensili consistent en un peu  o columna més o menys llarg, de dos o més braços,
amb dolles per a aguantar dretes altres tantes candeles (GEC)

9vànova / Cobrellit d’abric i d’ornament, de teixit gruixut, de punt o de ganxet, generalment for-
mant mostres o dibuixos i guarnit amb serrell (GEC)

10trossell  m 1 Bolic, farcell. 2 reg Bolquer (GEC)
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.un capell de fil de ploma de pago forrat de cotonina de chipre negra

.en la recambra après la propdita cambra apellada de les dones foren
atrobats

.un llit de cinc pots de llit ya vell e una marfega e matalaf11 chics e sotil
vermell e blau sotil e un traveser blau sotil de ploma

.tres marfegues chiques ya velles e ussades 

.una vanova yamqim cada de mostra de puctes

.un choc de cotonina para ma..

.set ballestes de fusta una de àcer

.dues canfonses

.una espasa de quit pera entrar en camp clos

.una daga gran per a fer armes

.una altra espasa obrada ....stranyes

.un freteri e quatre mosses vells

.dues mases de guerra antigues

.una caxeta redona argentera buyda forrada de drap

.un cofrenet chich de areus de falcons

.en la sala de la dita casa

.un cofre vell chic dins lo qual havia un cubertor vermell e blau ja ussat

.un estandart de armes de vilaragut chic

.un cortinatge o papallo de drap de lli ab brocadura de fil de li ya ussat e
una tovallola de papallo de drap vert e blau

.una caxeta de pi sens pany pera tenir los areus de la capella buyda

.un oratori vell ab la figura de la pietat

.dues tauletes de oratori in serter la una ab la figura de la verge maria ab
son fill al bras e la altra ab christ crusificat

.una caxeta petita nova de tenir dines ab tres panys e clau buyda

.un drap ab pinsell ab imatges francessa vell

.un caxo de armes ab son pany y clau dins lo qual fon atrobat un fa serant
dacer marcat francat entorn ab tres parges tres suie ller caps e pla-
tons dargent daurat

.un bacinet12 ab panera

.una pesa ab lagos ta13

11matalàs [pl -assos] m Sac rectangular de tela cosit de tots costats, ple de llana,, crin, ploma,
escuma de niló, etc, que serveix ordinàriament, estès sobre un llit, per a jeure-hi al damunt (GEC)

12Vore ANNEX: veu arnès (GEC)
13Vore ANNEX: veu arnès (GEC)
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.un parell de mayopes14

.un arnes de cama de cuxa15

.un parell de amanbraços16

.uns patlços

.unes cuirases17 antigues cubertes de cotonina vergada e un casot vell
d’armar

.altre caxo de la manera propdita dins lo qual fon atrobat un parell de
payopes

.un parell de mambraços

.dos arnesos de cama e de cuxa

.dos patlaços

.una peça ab lagosta

.una gentil celada18

.fon atrobat en la dita sala

.un drap de paret de lana de la terra ab armes de vilaragut e perellos de
larcs vint y quatre palms e deu de cayguda

.un cofre vell forrat e buit

.un scabel vert

.fon atrobat en la cambra de la dita señera apellada

.un llit ab sis pots de pi chic vell

.una marfega vella

.unes cortines de drap de llens vert picat en que son quatre.... de quatre e
elles.....

.un artibanc19 de pi de tres caxòns...ab sos panys e claus

.un canelobre de llautò ja sotil

.dos coxins e scubertes de coxins de lli sotils

.un estoig de gosera de

.unes stovalles de estopa ya velles

-35-

14Vore ANNEX: veu arnès (GEC)
15Vore ANNEX: veu arnès (GEC)
16Vore ANNEX: veu arnès (GEC)
17Vore ANNEX: veu arnès (GEC)
18Vore ANNEX: veu arnès (GEC)
19arquibanc m Banc amb respatller o sense i amb dos o mes caixons, les tapes dels quals servei-

xen de seient (GEC)
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.altres tovalles de lli estopa escacades ya ussades

.altres tovalles de estopa noves

.un tovallo de estopa chics

.unes tovalles de lli pallolades e un davantal de lli

.quatre recolsadors vells de canemas20

.un estoig de cuyro per a tenir lletres amanera de ferrea

.en lo menjador de la dita cassa fon atrobat

.un drap de pinsell ab figures de la guerra del tabur la

.una taula gran de pi vella

.una altra taula de pi trencada

.una altra chica de pi

.tres banc de pi vells

.una cadira de noguer ab armes de vilaragut

.una conca21 de aram mijansera e un tinell22 de fust

.en lo rebost apres lo menjador

.una pastera23 vella sotil

.tres gerres24 farineres chiques

.un llibrell25 de pastar

.una post de portar pa

20canemàs [pl -assos] m 1 text Teixit groller i molt clar de fils i passades, fet amb fil de cànem,
que forma una mena de reixat el qual serveix de suport a labors casolanes brodades amb fils de seda
o de llana i com a guia per a brodar damunt d’altra roba Hom en fa una imitació amb fil de cotó molt
aprestat, per tal que els fils mantinguin llur posició. 2 FIG Fons sobre el qual hom fa desenvolupa-
ments, esbós. 3 TEXT Tela grollera emprada per a embalar (GEC)

21conca  Recipient portàtil rodó destinat a contenir aigua, emprat per a rentar els plats, els peus,
etc. (GEC)

22tinell m 1 Tina petita. 2 esp Recipient on hom recull el most o l’oli de la premsa. 2 / Lleixa, pres-
tatge, per a tenir-hi plats, olles  i altres atuells, escudeller. 2 reg Escorreplats. 3 ant Moble de luxe des-
tinat a guardar i a exposar les vaixelles dels grans senyors, que era posat generalment a les sales de
recepció. 4 p ext Sala gran de les cases senyorials on es trobava situat el tinell i on hom feia els grans
àpats i les festes solemnes. Tot el poble de  Barcelona s’havia aplegat al tinell major (GEC)

23pastera / OFIC I Caixa rectangular amb tapa, on el flequer fa la barreja de farina, aigua, sal i
llevat, per fer després el pastament a mà fins a obtenir la massa al punt desitjat i deixar-la fermentar
el temps necessari abans de continuar el procés de panificació (GEC)

24gerra / 1 Atuell de terrissa cuita, vidre o metall de boca ampla, la secció circular del qual va
augmentant fins a una certa distància de la boca i després va disminuint fins a la base. Serveix per a
tenir-hi líquids, especialment oli o vi, fruita, confitura, etc. (GEC)

25gibrell m Vas rodó de terrissa, metall, plàstic etc, de poca alçaria i més ample de la boca que de
la base, emprat per a rentar-hi plats i per a altres usos diversos (GEC)
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.una portadora ab sercols de ferro cuberta

.un gran tallador de fust

.un foguer de ferro michanser e un banc de pi vell

.en la cuyna de la dita cassa fon atrobat

.cinc canelobres de ferro vells e sotils

.un morter de pedra chic

.una caxa gran e buyda

.en la entrada de la dita casa fon atrobat

.nou jarres per a oli buydes

.una charra oliera de vint canters en que pot haver deu canters de oli poc
mes o menys

.altra jarra de cinc canters en que por haver cinc canters de oli poc mes
o menys

.en la dita cassa cafissos de dacxa blanca 

.en una cambra la cambra de villaragut apellada dins la qual havia un llit
de sis pots de pi velles e una marfega sotil

.una taula de pi trencada

.en la cambra dels escuders fon atrobat dos llits encaxats de poca valor

.un matalaf ab la cara blanca e la borana blava

.un traveser de cotonina blanca sotil ple de ploma

.un traveser de tela vermella sotil ple de ploma

.altre matalaf de canemas ab la cuberta vermella e la sotana blava ple de
llana sotil

.un travesser al la botana blanca sotil ple de ploma

.en la cassa de la pinada fon atrobats vint dos cafisos de sevada

.en la cambra del forment foren atrobats trenta cafisos de forment

.en la cassa dels trulls e pallissa foren atrobats dos folladors un gran e un
chic vells

.en la casa apellada la entrada de la torre fon atrobat

.dues trascoladores26 fetes de miches botes

-37-

26trascolar v tr 1 Trafegar . 

trafegar v tr Mudar una cosa d’un lloc a un altre, especialment un líquid d’un recipient a un
altre. Aquest vi aviat caldrà trafregar-lo  GEC)

vi de trascol HlST Tribut de vi que en trascolar havia d’ésser lliurat pel pagès al senyor feudal.
Era un dels mals usos que foren abolits en la pragmàtica donada per Ferran II de Catalunya Aragó
l’any 1486 (sentència arbitral de Guadalupe) (GEC)
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.dos parells de portadores

.una bota27 vinagrera buyda

.un sep de preso ab son pany e clau

.tres barrals28 scicilians grans

.deu cafisos29 de arros vermell

.un barril de fusta buit

.en la cambra apellada de sicilia fon atrobat

.una tenda de tela ab sos arreus

.un llit portatil de singles ab sos arreus

.una portadora de sercols de ferro

.un caxó ple de pasadors de mar sem

.quatre trocos de estores

.cinc fexos de lli que poden fer quatre arrobes

.en lo seller foren atrobades

.dues miches botes de vi blanc la una plena la altra poc mes de micha

.una quarterola en que pot haver cinc canters de vi e moscat

.catorse jarres plenes de vi most que coben en que nia tres de cinquanta
canters poc mes o menys les dotçe restants de quaranta canters

.una jarra de trenta cinc canters de vimost

.altra de ayguades de les quals jarres totes de les dues son man levades
segons dixeren los que estaven en la dita cassa

27bóta / 1  1 FUST/EMBAL Recipient destinat a contenir líquids (generalment begudes alcohòli-
ques), fet de fusta, més llarg que ample, de secció transversal circular o oval i més gran al ventre que
a les testes, que és format per dogues encorbades a la superfície lateral i per dogues de fons a les bases,
unides per 6 ó 8 cèrcols de fusta o més generalment d’acer. Per a l’envelliment de begudes alcohòli-
ques hom empra exclusivament bótes de roure de dogues primes, i per al transport bótes més resis-
tents, també de roure o, especialment, de  castanyer, més econòmiques. D’una manera general i
segons llurs capacitat i característiques les bótes són anomenades barril (botall, barral, barraló,
carretell, etc) en tenir una cabuda de 7 a 150 litres, barrica, mig bocoi i pipa de 200 a 500, i bocoi,
tona i tonell de 500 a 700 litres i fins i tot més. La distinció entre aquests tipus de bóta, però, no és
pas una cosa clara i ben establerta. D’una manera més concreta, i atenent als mercats on són destina-
des, a la procedència dels vins que han de contenir, etc, hom parla de bótes portugueses, holandeses,
bordeleses, etc. (GEC)

28barral: barril, bóta menuda (entre 7 i 150 litres)
29cafís: Mesura antiga de volum1 CAFÍS=2 QUARTERES=12 BARCELLES. CAFISSADA:

Superfície de terreny que pot ésser sembrada amb un CAFÍS de gra
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.dues botes plenes de malvesia30

.altres dues botes plenes de vi vermell luna de les quals es de vi tremoscat
e laltra vell

.una bota en quem y a deu canters de malvesia poc mes o menys

.altra bota en que y a deu canters de vi vermell

.mes en la entrada de la dita cassa fòn atrobat una prempsa de premsar
vi vella e trencada

.una caldereta de aram per a puar aygua de la sisterna de la dita cassa

.sis pavesos31 ya vells ab armes de vilaragut

testimonis foren presents a la confessió de dit inventari en lo pre-
sent dia de huy genis namau Castell e en garcia de robre escuders
de la ciutat de valencia

En apres divendres que era comptat vint del dit mes de dehembre
lany sobredit de la nativitat del nostre senyor mil quatresents qua-
ranta huyt en la dita ciutat de valencia personalment estant lo dit
noble mossen jacme de Vilaragut hereu e marmessor qui desut con-
tinuant lo dit inventari de bens del dit noble mossen berenguer

-39-

30malvasia f VITIC Raïm molt dolç i fragant, de grans grossos, tendres i ovoides. Es conreat espe-
cialment a la Península Ibèrica, Grècia, Occitània i el sud d’Itàlia. El nom prové del port del Peloponès
de Monembasía, que els venecians anomenaven Napoli di Malvasia. 2 Vi obtingut del raïm dit mal-
vasia. És licorós, fi i olorós. Constitueix un excel·lent vi de postres, i hom el considera un dels millors
del món.

31pavès m ARM En la milícia medieval, escut llarg rectangular i oblong que posat a terra i sos-
tingut per un soldat, emparava els ballesters durant l’atac. En la marina, aquest escut, disposat al llarg
de les muralles, sarvia de defensa de l’equipatge.

inventarii  2/8/05  18:46  Página 39



-40-

ANNEX II

VEU ARNÈS DE LA GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA

arnès1 m \ ARM 1 Conjunt d’armes defensives (llevat de l’escut) de l’home o
del cavall. Aplicat especialment al revestiment protector del cos del combatent a
l’edat mitjana i al Renaixement. A Catalunya, des del segle IX fins al XIII, els
guerrers es protegiren el cos amb l’ausberg, túnica d’escates i molt mes sovint de
malles, i el cap amb l’elm primitiu, casc punxegut amb una certa tendència còni-
ca, sovint proveït del nasal, que defensava gran part del rostre. A mitjan segle XII
és possible que determinades  parts  del  cos (braços, mans  i cames) rebessin
unes proteccions especials i supletòries, de cuir o potser ja de metall rígid. El
segle XIII, l’ausberg, dit també gonió, era encara la defensa principal i, o bé fou
prolongada per a cobrir el cap deixant la faç lliure mercès a la ventalla, o bé hom
el combinà amb el capmall, que protegia el cap, el pit i la part superior de l’es-
quena com una esclavina. Per damunt de l’ausberg, per tal d’evitar que es rove-
llés amb la pluja o que es fes insuportable en escalfar-se les malles amb el sol,
hom duia el perpunt, túnica enconxada i repuntejada, prou forta perquè alguns la
portessin com a única protecció en prescindir de l’ausberg. L’antic elm punxegut
havia desaparegut, i al seu lloc aparegué el gran elm en forma de bóta o tonell,
que cobria totalment el cap i que era tan incòmode que cada vegada es reservà
més per a manifestacions ostentoses (apareix en bon nombre de segells reials),
mentre en acció de guerra era preferit el lleuger capell de ferro, casc semblant al
dels tommies anglesos de les darreres guerres mundials (com per exemple el bell
capell de ferro que porta el cavaller de la porta de Sant Ivó de la catedral de
Barcelona), o bé la cervellera, casc semisfèric i molt cenyit, a vegades pintat o
folrat amb tela amb senyals heràldics (tal com apareixen en els cavallers dels
frescs de la casa de Berenguer d’Aguilar del carrer de Montcada de Barcelona).
Les defenses subsidiàries augmentaren cada vegada més, per tal de protegir
cames i braços (amb peces de cuir bullit i de metall  rígid).  El segle XIV  l’ar-
mament sofrí grans canvis, provocats per l’aparició de noves armes ofensives que
denunciaven la feblesa de l’ausberg. Seguí en ús  l’ausberg, però per damunt
hom vestí unes defenses de tors cenyides, compostes de diverses teles de cànem
i d’una coberta superior de cuir dins les quals eren fixades unes plaques de ferro,
clavades amb claus (les cabotes dels quals exteriorment adquirien formes decora-
tives), que són  sens dubte les primitives cuirasses. Una túnica més llarga, però
també enconxada i embotida de llaunes, dita jaquès apareix en alguns monu-
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ments funeraris, com en el sepulcre d’Àlvar de Cabrera, vescomte  d’Àger (cons-
truït entre el 1299  i el  1314). Aquesta estàtua jacent  és notable, encara, per la
gran gorgera que li defensa el coll. Entre el 1370 i el 1390 l’armament cavalle-
resc usat pels catalans rebé la influència del que en deien l’arnès complit a la
manera francesa, introduït principalment per les companyies franceses de
Bertrand du Guesclin i les angleses  del  Príncep Negre, que portaren les grans
innovacions de la primera part de la Guerra dels Cent Anys. Com que en aquesta
època hom cercava, en les batalles, més que no pas occir els capitans enemics fer-
los presoners per tal de cobrar-ne un bon rescat, els cavallers més poderosos s’a-
billaven de manera rica i llampant per tal d’ésser reconeguts i no ésser morts.
Hom es  cobria el cap  amb  el bacinet, casc sobre el qual, en determinats
moments, es podia posar el gran elm de tonell, amb cimeres ben visibles. Els
braços i les cames eren protegits amb defenses tubulars de ferro o d’acer, les mans
amb guantellets ben articulats i al pit, per damunt de l’imprescindible ausberg,
hom col·locava un fort plastró metàl·lic, dit peça, damunt la qual anava el rest,
ganxo eficacíssim per al suport de la llança. Val a dir que Francesc Eiximenis, el
1385, és un dels primers europeus que  fan esment  del rest, element usat molt
d’hora  pels cavallers catalans.  Per damunt de  tot, el cavaller duia una túnica
lleugera, dita  sobrevesta, sobresenyals o cota d’armes, de vius colors, amb els
senyals heràldics. El segle XV hom introduí l’arnès blanc, que cobria de cap a
peus el cos del cavaller amb peces de ferro o d’acer polit, armadures sovint
importades d’Itàlia, principalment de Milà. Aquest tipus d’arnès, que en total
pesava de 20 a 30 kg, era compost dels elements següents: quant al casc, l’elm era
reservat als torneigs o a les festes ostentoses i era evitat  en la lluita en la qual
encara hom portava la cervellera i el bacinet, però feren llur aparició (entre el
1415 i el 1425) l’ elmet i la celada, peces més còmodes i més eficaces. El tors
del cavaller era protegit per les plates o cuirasses, ara ja de ferro o acer, de les
quals la part del davant era dita peto i la del darrera dorsal. Ambdues rebien
reforços o dobladures, i la del peto, que cobria el ventre i la cintura, era anome-
nada pansera. Sota el peto, i també per darrera, venien una mena de faldilles de
llaunes metàl·liques, anomenades faldatge o llagosta, de les quals penjaven unes
defenses de les cuixes dites escarselles, escarsellons, flancals o flancalets. Els
espatllassos eren unes grans peces que defensaven les espatlles i que es prolon-
gaven a protegir la part superior de l’esquena i els pectorals. A mitjan segle XV
l’espatllàs esquerre era molt més gran que el dret, car en la lluita hom solia pres-
cindir de l’escut i hom rebia els cops de l’enemic per l’esquerra (la dreta garfia
l’espasa o la llança). Quan el cavaller no portava espatllassos portava guarda-
braços, que defensaven el braç des de l’espatlla fins al colze. Els colzes eren pro-
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tegits per les colzeres o guardes de colze, que a vegades adquirien una forma de
cresta de gall que els  atorgava  el nom de gallardets. Del colze al puny anava pro-
tegit pels amantbraços, dits també braçals i braçalets, i les mans les defensaven
els guantellets i les manyopes. Les extremitats inferiors anaven protegides per
l’arnès de  cama i  de cuixa (cuixots o cuixeres) i  les  sabates de malla  o de ferro
sabatons o escarpes. Un disc anomenat vairescut augmentava les defenses del
pit i protegia possibles escletxes, sobretot a les aixelles i als interiors del colze.
Per sota, el cavaller a vegades portava una curta cota de malles o, si no, un gipó
o jupó, túnica de tela enconxada, combinada amb bragues de malles o faldes de
malles. Els gossets, petites peces de malles, protegien, encara, les aixelles, la part
interior del colze i del genoll. [Marti de Riquer] 

2 arnès blanc Expressió emprada a
partir dol segle XV per a designar l’arma-
dura de ferro rígid o d’acer polit.

Parts de què es compon l’arnès blanc:

1 bacinet; 2 gorgera; 3 cuirassa; 4 pan-
sera; 5 faldatge; 6 escarselló; 7 espatllàs; 8
colzera; 9 amantbraç; 10 manyopa; 11
guantellet; 12 cuixot; 13 genollera; 14
gambera; 15 sabató.

Estàtua d’argent de sant Jordi, ~ 1425, capella del palau
de la  Generalitat, Barcelona
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ANNEX III

L’inventari dels béns de Berenguer de Vilaragut en la memòria arqui-
tectònica del pla director del palau senyorial d’Alaquàs.

Transcripció: “...Si bien no podemos asegurar que los datos que nos aporta
este documento se refieran a un edificio señorial situado exactamente en el mismo
lugar en el que se encuentra el actual palacio, existe bastante probabilidad de que
así sea y que parte de los restos arqueológicos encontrados pertenezcan a dicho
edificio.

El edificio se denomina en el documento la casa de senyor. Vemos que se trata
de una construcción grande, con numerosas habitaciones, en el cual quedan cla-
ramente diferenciadas las dependencias de carácter doméstico de aquellas desti-
nadas a albergar las labores relacionadas con la agricultura, tanto para almacenar
los productos del campo como para proceder a su transformación.

En la zona doméstica se hace referencia a una Cambra Major, sala sin duda
de dimensiones grandes, tal vez el dormitorio principal, (en la misma había una
cama con pies de pino y ciprés), pero de la que cabe destacar el hecho de que en
ella se encontraron diversos cofres, cajas y cajones con gran cantidad de piezas
de tela (fundamentalmente de lino y de estopa). También en esta sala había un
cortinaje obra de Sicília, correspondencia escrita del señor, algunos libros y ropa
diversa.

Junto a dicho salón estaba la recámara de las mujeres (la recambra dita de les
dones) en la que había una cama de 5 tablas y los correspondientes colchones.
También se encontraron en esta sala gran cantidad de armas (8 ballestas, espadas,
dagas, etc) y útiles para practicar la cetrería.

A continuación se menciona en el documento otra Sala, probablemente el
salón principal del edificio (en la sala de la dita casa). Sin duda era un salón
grande y representativo. En el mismo se encontraba el estandarte de la familia
Vilaragut, un tapiz de grandes dimensiones (5,50 x 2,30 m) de lana con las armas
de Vilaragut y Perelló, algún otro cuadro, dos tablillas oratorio, otro oratorio y
una pequeña caja para guardar els arreus de la capella, diversos cofres y cajas
con armaduras y una pequeña caja para guardar el dinero. 

Probablemente cerca de este salón principal se encontraba la denominada
Cambra de la señera en la cual había una cama de 6 tablas, ropa de cama, corti-
nas, un arquibanc o arcón y un estuche de cuero per a tenir lletres.
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En el comedor (menjador) había una mesa grande y otras dos mesas más
pequeñas, tres bancos, una silla con las armas de Vilaragut y un tinell, especie de
mueble de lujo destinado a guardar y exponer las vajillas, (que solían tener úni-
camente los grandes señores) y que por cuestión de prestigio solía ponerse en las
salas de recepción. Las paredes del comedor estaban decoradas con un cuadro con
motivos guerreros (un drap de pinsell ab figures de la guerra del taburla). 

Junto al comedor se encontraba la despensa o Rebost, en el cual se guardaba
la harina y se preparaba el pan. Había una pastadora, una tabla per a portar el pa
y otros elementos. La cocina (cuyna) debía estar situada junto al rebost. Hace
mención también el inventario a una entrada de la casa, probablemente una
entrada de servicio, o porchada previa, amplia puesto que en la misma se encon-
traron 11 tinajas (gerres) de aceite y cafissos de maíz blanco (dacxa blanca).

En otro punto de la casa se encontraba el estudi del señor (la cambra de
Vilaragut), en el cual había una cama de 6 tablas y una mesa.

Muy cerca de esta habitación estaría la sala-dormitorio de los escuderos (cam-
bra dels escuders), con dos camas.

Todas las partes descritas anteriormente debían encontrarse en las plantas
altas del edifico o en el cuerpo principal del mismo. 

El inventario relaciona a continuación las dependencias que podemos consi-
derar de servicio y que debían estar situadas en la planta baja (casa baixa) o bien
en cuerpos de edificación de servicio estructurados en torno a un corral o patio.
Estas dependencias de servicio estaban relacionadas con la actividad agrícola y
con la transformación de sus productos. 

Se menciona en primer lugar la casa de la pinada en la cual había 22 cafisos
de cebada. 

También había una cambra del forment en la cual se almacenaba el grano de
trigo (30 cafisos). 

Había una cambra dels trulls i pallissa (la almazara y el pajar).

Probablemente junto a la misma se hallaba la denominada casa apellada la
entrada a la torre en la cual se encontraron 10 cafisos d’arros vermell y diversos
recipientes (botes, barrals, barrils) que contenían vinagre y vino, 2 trascolado-
res, recipientes que servían para trasegar el vino y un cepo de prisión (sep de
presó), con su candado y llave.
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En una dependencia contigua, la cambra apellada de Sicília, se encontró una
tienda de campaña, una cama portátil, esteras, y algún otro elemento propio de
campañas guerreras o cinegéticas.

En la bodega (celler) había 9 botes y 16 tinajas, algunas de gran capacidad,
llenas de vino.

En lo que probablemente sería un porche previo a la bodega (la entrada de la
dita casa) estaba situada una prensa de prensar vino. Allí se encontró también un
pozal de cobre (caldereta de aram) destinada a sacar agua de la cisterna de la casa
y 6 pavesos, escudos metálicos largos y grandes, con las armas de los Vilaragut.

Vemos pues, que en la zona que podríamos considerar doméstica la casa dis-
ponía al menos de 4 salas en las que había 1 cama en cada una de ellas (la cam-
bra major, la recambra de les dones, la cambra de la señera y la cambra de
Vilaragut) y de otra sala con 2 camas (la cambra dels escuders). Todas ellas podí-
an ser utilizadas como dormitorio, aun cuando pudieran ser usadas también para
otros menesteres.

Había además una sala grande o salón principal, un comedor (también de
dimensiones considerables) con su despensa y cocina junto al mismo con una
entrada o porche de acceso a la misma. En total, al menos 9 habitaciones.

En la zona destinada a dependencias de servicio la casa del señor contaba con
al menos 4 salas destinadas a almacenes (la casa de la pinada, la cambra del for-
ment, la cambra de Sicília y la cambra de la entrada de la torre), había también
una almazara (con la pallissa probablemente en la parte alta o en un lateral) y una
bodega grande, la cual contaba con una entrada o porchada previa. 

Del inventario se deduce que la casa del señor debía de contar con una cister-
na y con una torre, la cual en algún momento debió ser utilizada como calabozo
puesto que a su entrada se encontraba un sep de presó.

Aún cuando en el inventario no se hace referencia
a ningún corral o patio, lo más probable es que la dis-
pusiera de al menos uno de ellos. La mención de la
casa de la pinada hace pensar en la existencia de arbo-
lado, bien delante de la casa del señor, bien en su parte
trasera, bien en el propio patio.

Debemos destacar la importancia que en el inven-
tario de bienes alcanza la relación de las numerosas
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Escut d’armes dels Vilaragut

inventarii  2/8/05  18:46  Página 45



-46-

piezas de tela que existen en la casa (de lino y estopa principalmente), lo que hace
pensar que los Vilaragut podrían dedicarse en aquellos momentos, entre otras
cosas, al comercio de telas. Abundan también las armas y armaduras y hay ape-
ros de campaña (tienda y cama de campaña, etc.). Contaba la casa con buenas
cantidades almacenadas de vino y aceite, algo de cebada, trigo y arroz. 

No se habla de seda ni de otros productos del campo. Tampoco se hace men-
ción en el inventario a la cuadra o a cualquier tipo de animal.
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