CARTA DE POBLAMENT
QUART DE POBLET

Aquesta és una versió digital de la transcripció i l’edició facsímil de la Carta de Poblament,
publicades per l’Ajuntament de Quart de Poblet en 1987, coincidint amb la commemoració del 700
aniversari del nom de Quart de Poblet, i que es poden consultar en la Biblioteca Municipal Enric
Valor. Gener, 2012.

L’Església-Monestir de Sant Vicent es veurà protegida des del temps de la Reconquesta
pel favor reial segons es desprén del Llibre del Repartiment que permet de conéixer quins
foren els beneficis que li van ser concedits. Per primera vegada s’hi menciona Quart, que
juntament amb Aldaia formarà part d’un lot que el monarca dóna a l’esmentat Monestir “A
San Vicent, el Castell i la villa de Quart; i l’alqueria de Ladea, i la desena part de les rendes
de l’Albufera de Valencia i de la sal, a perpetuidad” (assentament 1472). En aquell moment
s’hi adscriu a Sant Victorià.
Algunes vacil•lacions reials alteraren la titularitat de Quart, fins que en 1287 quedà definitivament adscrita a l’Església-Monestir de Sant Vicent i a Poblet. Quart dins l’òrbita cistercenca seguirà estant explotada i habitada per població musulmana en benefici de I’EsglésiaMonestir.
La donació de Quart al Monestir de Sant Vicent com també al de Poblet es fa definitiva
per resolució reial (1289) que decideix el plet entre Sant Victorià, antic titular, i Poblet, intercanviant la vila d’Apraria per Quart a favor de Poblet. Aquesta donació serà reiterada per
Jaume II i Pere II (IV), i posa fi al llarg litigi entre Sant Victorià i Poblet.
Quart, sens dubte, serà una font beneficiosa per a Sant Vicent, així mateix, també ho serà
quan la població musulmana siga substituïda per nous pobladors cristiana. En 1334 es concedirà un nou estat jurídic a Quart, cosa que d’entrada suposarà el desplaçament de la població
musulmana del lloc i aquesta serà substituïda per nous pobladors cristians d’origen diferent i
que seguiran oferint beneficis al monestir.
Des de poc després de la conquesta de la ciutat de València per Jaume I hi han testimonis
de població musulmana a la perifèria de l’Horta, entre la qual es troba el poble de Quart, que

no es veurà afectada directament per l’expulsió decretada pel rei en 1248. A conseqüència
de les rebel·lions de 1276-78 es produirà una modificació d’aquesta situació, i per contra, la
modificació del seu estat i majors avantatges per al monestir. En general, s’ha afirmat com a
un dels afectes immediats d’aquestes rebel·lions la degradació de l’estatut dels musulmans en
aquells llocs on se’ls va permetre de seguir habitant, i també el moviment simultani de senyorialització d’aquests territoris.
Les condicions del habitants de Quart i I’explotació del lloc serà novament regulada per
privilegi d’Alfons I de València. El rei, després de perdonar els fets esdevinguts durant la
guerra, autoritza els musulmans a seguir residint en Quart i conrear-ne les terres, per a la qual
cosa els hi assigna una jovada per poblador i els exigeix el lliurament d’una tercera part de
les collites a favor del monestir. També els exigeix l’obligació de conrear les seues vinyes,
les quals havien quedat lliures del repartiment. Així doncs, Quart continuarà desenvolupant la
seua vida rural en un àmbit predominantment musulmà.
La concessió de la carta de poblament que tot seguit es publica, suposa un canvi important
en la vida de Quart, per tal com s’hi imposa la substitució de la població musulmana per una
població cristiana. Aquesta nova situació, pressupose, devia ser la conseqüència de les guerres produïdes en 1331, en trencar els musulmans granadins les treves signades amb Aragó
i Castellà. Els musulmans granadins atacaren el regne de València i aquesta actitud pogué
aconseguir ressó entre les comunitats valencianes de musulmans.
La raó adduïda en la carta de poblament és crexer et augmentar la feu catholica gitats del
lloch nostre de Quart los infels sarrahins et contraris de la fe, la qual cosa mostra un ànim
advers respecte a la població que havia possiblement cohabitat fins aleshores.
El 7 de novembre (septimus idus) de 1334 es concedeix la carta de poblament a Quart, mitjançant atorgament previ del monarca Alfons II (IV). Açò va suposar la integració de Quart
al món cristià d’aquest moment, inclós en les coordenades normals d’un règim senyorial, en
aquest cas eclesiàstic.
Qui atorga la carta de poblament serà l’Abat del Monestir de Poblet i per tant el Monestir
de Sant Vicent, al qual pertanyia Quart, i en representació d’aquest el seu síndic i Majoral
Arnau Bonmayti, i referendada per l’esmentat Majoral i 1’Abat mateix.
En aquest cas no es tracta d’un autèntic procés de repoblament, puix que el lloc ha estat
habitat i conreat fins aqueix moment, sino de la substitució dels seus pobladors i amb unes
condicions bastant favorables.
Les terres es lliuren en enfiteusi. S’afirma que és alguna de les excepcions del règim senyórial eclesiàstic i efectivament ho és, tot i que del seu contingut es desprén que es troba dins
de les ortodoxes cartas de poblament concedides en terra de senyoriu. Així i tot Quart ofereix
algunas peculiaritats.
D’entre aquestes caldria assenyalar la intervenció del poder reial en la comunitat, sobretot
des del moment que hi ha una submissió expressa en determinats casos, i en d’altares, com a
dret substitutiu, al dret general del Regne. Es tracta d’una època ben pròxima a la concessió
dels privilegis alfonsins (1329-30) que afavoriren el règim jurisdiccional dels senyorius a

canvi de sotmetre’s al dret general, als Furs. Tanmateix i al mateix nivell, sembla que a Quart
hi ha una submissió voluntària al dret territorial valencià Que los oficials del dit lloch hi sien
mesos segons que en la ciutat de Valencia es acostumat, et segons lo fur de aquella, part de
les calònies, compensació econòmica per determinants delictes, coresponien al rei, i fins i tot
l’Abat en respon amb les pròpies rendes, ensón alguns exmples, d’això.
Les terres són lliurades a 54 nous pobladors amb la possibilitat oberta que arriben posteriorment d’altres, els quals hauran de ser prèviament acceptats per una comissió constituïda
pel Majoral i quatre membres de la població. Es reparteixen el regadiu, el seca i la vivenda
sobre la base de cinquanta pobladors. La vivenda queda lliure del pagament immediat i amb
un cens ben reduït, mentre que les terres de regadiu i de secà són gravades de manera no
excessivament onerosa per a l’epoca. El senyoriu es reserva les vinyes de secà, i també els
clàssics monopolis senyorials, el forn, el molí, els banys, la carnisseria, l’almàssera segons
Furs de València.
Així mateix i per tal de retenir la població, o si més no tenir poblat el lloc, s’hi estableix
l’obligació de no fer cap contracte de compra-venda de cases o de terra sino és a qui siga poblador de Quart, o a qui accepte el compromís d’assumir les condicions de la carta de poblament, prestades sota les més solemnes fórmules de dret feudal, amb expressió d’homenatge i
fidelitat, com també de comprometre’s a mamprendre l’explotació de les terres a us et costum
dels bons lauradors. En els termes de la carta, Quart s’anirà desenvolupant.
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TRANSCRIPCIÓ

Die XXVI mensis januarii
Anno MDCXXXVI
Lo dit Justicia en lo civil etc. aconsellat etc. instant et requerint Vicent Portoles notan sindich
del convent de Nostra Señora de Poblet. Attes
que per comprobacionem litterarie del acte infrascrit seu ... de la lletra y signe de Anthoni
Fuster notari, altre dels notaris que authentiquen dit acte ab desu signat y authenticat per
lo mateix notari regent in Curie en la 21 ma de
Manaments y Empares de la present Cort del
any 1633, folio 3.
Hoc est translatum bene et fideliter in monasteri Beate Marie Populeti ordenis cisterciensis Tarraconensis Archidiocessis sumptum
a quadam publico populacionis Loci de Quart
in regno Valentiae instrumento in pergameneo
escripto manu publici notarii firmato recondito
et custodito et in regale Archivo dicte monasteri
non viciato non cancellato neque in aliqua eius
parte suspecto sed omni prorsus viteo et suspitione carenti cuius thenor sequitur sub hiis verbis.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
Amen. Coneguen tots quanta aquesta escriptura
veuran com nos frare Pons per la gracia de Deu
Abat de Poblet et Prior de la Iglesia et Monastir
de Sent Viçent de Valencia. A honor de Deu et
de la Verge nostra Dona Santa Maria mare sua et
de tota la Cort celestial cobejants creixer y augmentar la fe catholica gitats del lloch nostre de
Quart los infels sarrahins et contraria de la fe,
primerament per la Gracia de Deu et en apres per
la gracia et atorgament a nos feyta per lo Señor
Rey Nanfos ara regnant. Lo dit lloch establim
e donam a poblacio de catholichs christians de
voluntat, assentiment et afermament de frare Arnau Bonmayti, Majoral de Quart, et procurador
et Sindich del dit Abat et del convent de Poblet
et de la cassa Sant Vicent, de la qual procurado et Syndicat es cert per carta publica feyta per
Pere Fuster de Montalba, per autoritat real per
tota la Señoría et Dominacio del Señor Rey notari publich. tercio decimo Calendis decembris
anno 1330.

De voluntat encara assentiment de frare
Guillem de Pruiña, Majoral de Agramunt, de
frare Arnau Roman, de frare Ramon Pelegri, de
frare Berenguer de Lupia, bosser de la cassa de
Sent Viçent, de frare Ramon Soguer, obrer de la
dita cassa, de frare Jaume Desprats, sacrista, de
frare Ramon Descamps, de frare, Pere Roures,
de frare Francesch Saltor, de frare Pere Friviller (sic.), de frare Guillem Rabins, cantor de la
dita cassa, frares del monestir de Sent Viçent,
presents et atorgants et fermants. Lo qual lloch
donam, establim, poblam ab les condicions, capitols et avinenses devall escrits, es a saber: a
Jaume Bonfill, an Jaume Ferrer, an Andreu Barat, an Ramon Muntanya, an Bonanat Donat, an
Pere Desplugues, an Aparici Ferrando, an Esteve Roig, an Joan Castellar, an Matheu Cases, an
Aparici Rubio, an Pere Pujol, an Guillem Rubert, an Andreu Despigol, an Berenguer Esteve,
an Bernat Nou, an Andreu Borras, an Francesch
Ferrer, an Miguel Alfageri, an Salvador Turell,
an Domingo Ferrer, an Bernat Cano, an Jaume
Bertran, an Pere Artal, an Francesch Menargues,
an Ramon Canelles, an Guillem Capdeferrer,
an Bernat Arnau, an Domingo Esquerrer, an
Berenguer Vaylls, an Pere Micer, an Pere Porquet, an Domingo de Mora, an Pere Jover, an
Miguel Ferrer, an Pascual Navarro, an Guillem
de Llobregat, an Nadal de Liumanya, an Bernat
Pedrissa, an Guillem Sanso, an Simon Amer,
an Jaume Perez, an Beneyto Javaloyes, an Domingo Salvar, an Mateu Figuera, an Gil Peset,
an Domingo Colom, an Thomas Saycreant, an
Guillem Vaquer, an Bernat Aguilo, an Jaume
Fuster, an Miguel Servella, an Pere Tarragona,
an Nicolau Gorgall (sic.), et a tots altres establidors et pobladors et als llurs successivament,
et om per tots temps qui en lo dit lloch volrran
poblar, et a nos sera conegut esser suficients en
la dita poblacio et que nuls pusque asegurarlos
dits establiments et entrades a les coses davall
escrites. La thenor dels quals capitols, avinenses
et condicions de la dita poblacio, et en quels dits
pobladors deuhen et seran astrets et obligats, et
lo dit Abat a ells segons ques segueix.
Primerament, que la trafiçada (sic.) de regadiu sia donada entrada de 250 sous et dos

masmudines de çens en aytal manera que sien
donades çinquanta jovades ab çinquanta alberchs a çinquanta pobladors, et a cascu sia donada
una jovata (sic.) de seca aixi que no donen per lo
seca entrada mas solament dos sous per jovada
de cens, et lalberch que no pague entrada mas
una masmudina de çens, et que pach per jovada
de regadiu de entrada mil quingentos solidos ab
dotse masmudines de cens; pagar la primera terça de la entrada a la festa de Omnium Santorum,
et les altres tercies en dos anys, ço es en la fi de
quiscun any, et lo cens se pach a Omnium Santorum qui ve, et pus tots anys en la dita festa.
Ittem. Les altres çinquanta jovades ab alberchs sien donades a tants pobladors com a Don
Abat o al Majoral o a hom per ells, sera ben vist,
et a quatre homens elegidors per los dits pobladors.
Ittem. Lo dit Abat se rete les vinyes de seca.
Ittem. Que los dits pobladors sien tenguts
laurar costeres et pensar (sic.) a us et costum
de bon laurador les dites terres de regadiu et de
seca, et aquelles hajen de arrancar et plantar sens
requisicio de la Señoría, et que sien tenguts daquells fer lo dit cens et loisme et fadiga et tot
altre dret emphiteotich segons fur de Valencia et
ussos et bones costums de la ciutat et Regne de
Valencia.
Ittem. Que los dits pobladors per convinença expresa et pacte especial sien vinguts de
habitar et estar de fer residencia personal en lo
dit lloch de Quart, et sobre aco scientment et de
certa sciencia renuncien al capitol del privilegi
del Señor Rey en Pere, lo qual los fonch llest per
lo notari davall escrit, la thenor del qual es aytal:
Ittem statuimos et ordinamos quod habitatores
civitatis et locorum Regni Valentiae habentes
hereditates per alia loca Regni non teneantur tenere hospicium nec habitare vel facere residenciam personalem in aliquo castro, villa, turri aut
qualibet alia fortitudine nisi in ipso loco ubi ipsi
voluerint, non obstantibus aliquibus condicionibus sive modis contentis in instrumentis dels
acaptes, aprobam sobre aço la opinio de aquells
qui tenien que algun se pot estrenyer a tenir alberch et casa en cert loch, et reprovam la opinio
de aquells qui tener lo contrari, et aço juren los

pobladors, et que sien vasalls et homens solius
del dit Don Abat et Convent de Poblet, et que
sien tenguts de fer homenatge et sagrament per
les dites terres et cases que tindran en lo dit lloch
de Quart et sos termens al dit Don Abat o a qui
ell volrra. Renunciant sobre aço scientment et
de certa sciencia a tot fur, privilegi et raho que
contra aço venir porra. Entenen empero lo dit
Señor Abbat et Convent que los fills dels dits
habitants en dit lloch no sien tenguts al dit homenatge, sino aytant com habitaran en lo dit lloch,
mas si anaven estar en altre lloch, leixant la dita
terra, nos sien obligats. Et encara no enten haver
jurisdiccio en la terra dels sobredits habitadors
de Quart situada fora lo lloch et terme de Quart.
Et encara enten que los habitadors, et pobladors,
o llurs successors, leixan les dites terres et posessions, no sian tenguts del dit homenatge ne
obligats.
Ittem. Quels dits pobladors se obliguen especialment et de certa sciencia que no vendran
o alienaran per ningun cae, manera o condicio
les dites terres de regadiu et alberchs sino tan
solament als habitadors del dit lloch de Quart o
altres llurs consemblats que sien tenguts de fer
et de observar les cosses sobre infrascrites, et siu
fahien que et ipso, et ipso facto sens altra declaracio de jutge perda la terra o alberch que vendra, o en que fara la dita frau.
Ittem. Que si algu dels dits pobladors dalcuna de les dites posessions o en alguna de aquelles
fara alberch o cases, que lo dit alberch o cases
que novellament fara, et per novella habitado,
sia tengut de fer una masmudina de cens cascun
any, llevat lo primer cens que lo dit lloch fahia
proratta per posessio rustica o ort.
Ittem. Que si la dita Señoria o mellorament
del dit lloch a coneguda sua per edificar alberchs
o casses, alberch o casa vol pendre ort posessions, que ho pusque fer pagant et satisfent la
entrada als dits pobladors proratta, et aminuant
lo cens axi mateix proratta a coneguda de dos
prohomens assignadors per lo dit Majoral et ab
los Jurats del lloch.
Ittem. Se rete la dita Señoria forns, molins,
banys y carniceries, et almaçeres. Cascu haja a
venir a fer segons la condicio de les cosses so-

bredites, ço es, lo forn coure llur pasta, et en lo
molí moldre llur blat, et en la almacera fer lo
llur olí, et que les dites cosses no pusquen fer al
condret tinent la Señoria aquells condrets, et que
les dites cosses sien fetes sena tota frau de la dita
Señoria, et que les plasses del dit lloch sien a us
comu segons fur de Valencia.
Ittem. Se rete la Señoria la escrivania del dit
lloch, de la qual pusca fer a sa plenera voluntat,
et quel escriva prenga escriptures segons que en
la Cort de Valencia prenen o pendran los escrivans de Valencia.
Ittem. Quels vinopols (sic.), guardiana o vedalers de les vinyes, terres, posessions dels dits
pobladors, que seran elets per aquells, juren en
poder de la Señoria, et que hi sia rebut aquell que
hi sera pus suficient a coneguda de la Señoria.
Ittem. Se rete la dita Señoria que tot hora que
morabati se haja de pagar comunament en los
lochs del Regne de Valencia, los dits pobladors
sien tenguts de pagar aquell a la dita Señoria.
Ittem. Quels dits pobladors sien tenguts fer
ost et cavalcada per defençio del dit lloch et dels
bens de la dita Orde et homens del dit lloch dins
Regne de Valencia.
Ittem. Que ningu lleu son blat de la era entro
haja delmat et dat lo dret que dar deu segons la
sentencia del Señor Rey.
Ittem. Que los dits pobladors, ells et llurs
successors, per tot temps hajen tots a emprius
en lo terme del dit lloch francament de lenyar,
de fer cals, guix, et hajen tots altres emprius, et
hajen herbes, et peixquen o puixen peixer llur
bestiar de qualquier natura o condicio sia, et tenir llurs bestiars francament et quitia segons que
als ciutadans de Valencia es degut de fer en los
termens de la ciutat per furs.
Ittem. Que los dits pobladors hajen pati de
fosar convinent et quels sia dat franch et quiti
lo pati per a esglessia suficient, et casa per tenir
Cort et preso, et lo carceller qui hi sia mes per la
Señoria segons fur.
Ittem. Que los oficials del dit lloch hi sien
mesos segons que la Ciutat de Valencia es acostumat et segons lo fur de aquella.
Ittem. Que hajen les eres franques.
Ittem. Que si les calonies pertenyents a pa-

gar lo salari del Justicia no bastaven a pagar a fer
aquell, quel Señor Don Abat ol Majoral sien tenguts de fer cumpliment de paga de les sues rendes. Et totes les dites condicions donam, poblam
lo dit lloch de cristians segons que dit es, et prometem aquell lloch et los establiments per nos a
quiscun singularment fahedors, a aquells haver
et tenir et possehir en pau contra totes persones
demanants o en alcuna cosa perturbants a fur de
Valencia. Et som daquen tenguts als dits pobladors que aqui seran poblats de actio (sic.) de les
dites cosses, et de tot dampnatge et interessos,
obligant a les dites cosses als dits pobladors qui
son e per temps seran tots bens del dit Monastir
de Sent Vicent.
Et nos dits pobladors, per nos et los nostres
successors reebem de vos, dit honrat Don Abat,
les dites cosses sota les condicions et capitols
sobredits, et prometem nos la dita poblacio et
los establiments, a nos particularment fahedors,
ben costeir et pensar mellorar et non peyorar a
us et costum de bous llauradors et acaptadors, et
pagar los cens et entrades, et totes les sobredites
cosses fer, observar, et tenir per ferma solemnial
estipulacio et promissio, et que en algun cas no
vendrem contra algun per alguna manera, causa o raho. Et si o fahien que siam encorreguts
en les penes en fur de Valencia et raho escrita
contengudes axi com a trencadors dels capitols
o del un de aquells del dit sagrament de feeltat o
homenatge.
Et per les dites cosses aixi entendre et cumplir obligam a vos cascun per si, et al Notari devall escrit estipulant et rebent en lloch de quis
pertanya axi, com a publica persona nos et tots
nostres bens mobles et inmobles hon sevol haguts et havedors. Et per les dites cosses desus per
nos atenedores et cumpldiores fem a vos homenatge de mans et de boca, et sagrament de feeltat
segons que es contengut en fur de Valencia.
Quod est actum Valentiae septimo idus Novembris anno Domini 1334.
Señal del Honrat frare Pons, per la gracia de Deu
Abat de Poblet.
Señal de frare Arnau Bonmayti, Majoral de
Quart.
Senyal de Frare Guillem de Lourieñ (sic.). Sen-

senyal de frare Arnau Romeu.
Senyal de frare Ramon Pelegri.
Senyal de frare Berenguer, bosser de la cassa de
Sent Vicent.
Senyal de frare Ramon Soguer, obrer de la dita
cassa.
Senyal de frare Jaume Desprats, sagrista.
Senyal de frare Ramon Descampa.
Senyal de frare Pere Roures.
Senyal de frare Francesch Saltor.
Senyal de frare Pere Criviller (sic.).
Senyal de frare Guillem Rabins, damunt dits, qui
totes les coses sobredites lloam, confermam et
otorgam.
Senyal den Jaume Bonfill.
Senyal den Jaume Ferrer.
Senyal den Andreu Borras (sic.).
Senyal den Ramon Muntanya.
Senyal den Bonanat Donat.
Senyal den Pere Desplugues.
Senyal den Aparici Ferrando.
Senyal den Esteve Roig.
Senyal den Joan Castellar.
Senyal den Matheu Cases.
Senyal den Aparici Rubio.
Senyal den Pere Pujol.
Senyal den Guillem Rubert.
Senyal den Arnau Despigol.
Senyal den Berenguer Esteve.
Senyal den Bernat Nou.
Senyal den Andreu Borras.
Senyal den Francesch Ferrer.
Senyal den Miquel Alfageri.
Senyal den Salvador Turell.
Senyal den Domingo Ferrer.
Senyal den Bernat Cano.
Senyal den Jaume Bertran.
Senyal den Pere Artal.
Senyal den Francesch Menargues.
Senyal den Ramon Canelles.
Senyal den Guillem Capdeferre (sic.). Senyal
den Bernat Arnau.
Senyal den Domingo Esquerre (sic.).
Senyal den Berenguer Valls (sic.).
Senyal den Pere Miser (sic.).
Senyal den Miquel Tarragona.
Senyal den Nicolau Guarguayll (sic.), pobladors

damunt jurants, qui totes et sengles coses damunt dites lloam, otorgam et ferman.
Testes huius rea sunt venerabillis Joannes
Escriva, Jacobus de Tamarit, jurisperitus, Raymundus Despont, Jacobus Bonfill, commorans
in Ruçafa, Bernardus Compte et Dominicus
Eymeriti, jurisperiti et cives Valentiae.
Signum Bernardi Orsetti Notarii publici Valentiae qui haec scribi fecit cum supraposito in
septima decima linea ubi dicitur in ipso, et clausit loco, die et anno praefixis.
Signum Joanis Alba ville Montis Albi Tarraconensis diocesis Regia auctoritate notarii
publici huic transumpto testis.
Signum Joanis Lluna ville Montis Albi diocesis Tarraconensis regia auctoritate notarii publici testis.
Signum Anthonii Fuster autoritatibus apostolica ubique regia vero per totam terram et
ditione Sacrae Cesareae et Regiae maiestatis
notarii publici oppidi de Sent Bodi tarraconenses Archiepiscopatus principatus Cathalonie qui
hunc modo transumptus a dicto publico et autentico pergameneo.populationis loci de Quart,
instrumento sumptum, comprobatum testificatumque ut supra patet manu propria scripsit ac
rogatus die tercia mensis octobris anno a Nativitate Domini MDC trígessimo quinto clausit.1
1 Carta de Poblament de Quart de Poblet.
Manaments y Empares, any 1636. Llibre 3, mà
22, foli 41. Arxiu del Regne de València.

NOTES A LA CARTA DE POBLAMENT

La Carta de Poblament és el document que acompleix i dóna validesa a un acta jurídic,
on són registrats carta reconeixements. Es presenta com un contracte subscrit, d’una part per
l’atorgant i, per l’altra, pels cristians dessignats per al repoblament de Quart.
La repoblació, fonamentalment, promou la instal·lació de grups de persones o famílies, a
qui se’ls concedeix o assigna les terres i les cases.
Pel que respecta a Quart la Carta de Poblament la va atorgar l’any 1334 el Senyor Feudal
(l’Abat Copons del Monestir de Poblet) i la subscriuen, entre altres, els cristians vells dessignats pel Rei.
La distribució que es va fer ala susdits cristians vells, era de cinquanta Jovades1 i cinquanta Albergs2, a cinquanta pobladors. I a cadascú, també, una Jovada de secà.
Els regadius a dos-cents cinquanta sous3 i dos masmudines4 de cens la cafissada5; el se
cà a dos sous per jovada de cens, i per l’alberg, només una masmudina de cens. El pagament deis repobladors al feudatari es feia per la festa de Tots Sants.
L’Abat de Poblet es va reservar les vinyes de secà, els forns, els molins, els banys, les
carnisseries i les almàsseres d’oli.
Entre les exigències més punibles a què estaven sotmesos els repobladors, cal remarcar
I’obligatorietat de residència al lloc (Quart) i la de fer-li homenatge al Senyor Feudal (I’Abat
de Poblet).

Des d’aleshores ençà l’Abat de Poblet tenia jurisdicció sobre els habitante de Quart i les
seues causes, sempre que es poguessen dirimir amb diners. Un monje feia de Majoral.
Evidentment, els nous pobladors de Quart eren immigrants. I eren gent que al seu lloc
d’origen deixaven menys del que esperaven trobar. Això ja ens dóna una idea dels nivells que
deixaven i portaven.
QUANS N’EREN? La Carta ens dóna el número exacte: cinquanta-quatre. Peró cinquantaquatre caps de familia. I seguint el criteri comunament admés de comptar 4’5 individus per
“foc” en la Baixa Edat Mitjana, tenim une dos-cents quaranta-tres individus. Més o menys.
D’ON EREN? Els historiadors tot el que diuen és que procedien de Catalunya i Aragó. Es
por concretar més la qüestió? Fonamentant-nos en els llinatges dels repobladors que ens dóna
la mateixa carta.
Els llinatges bàsicament deriven o procedeixen de: patronímics (que deriven del nom del
pare), gentilicis (que es refereixen al poble d’origen), de professions, referits al lloc on es viu,
a defectes físics, mals noms, etc. I seguint aquest criteri, elemental i segur, tenim que dels
cinquanta-quatre llinatges dels repobladors de Quart, quaranta almenys són catalans, i catorze
aragonesos o dubtosos.
Amador Grinyó i Guzmán
Cronista de la Vila

Jovada: Superfície de terreny susceptible d’ésser llaurada per,una parella de bous en una jornada.
Oscil·lava entre les 25 i les 30 àrees, és a dir, entre les 3 i les 4 fanecades.
2
Alberg: Edifici on una persona troba allotjament, tant si es tracta d’una dependència com si és gratuït.
3
Sou: Moneda d’argent fi que apareix a molts llocs com a conseqüència de la reforma monetaria portada
a terme per Sant Lluís de França, i que s’introdueix en la Corona d’Aragó per Jaume I.
4
Masmudina: Nom donat a tota moneda d’or musulmana corrent el segle XIII i següents. Va tenir una
ampla circulació pels regnes cristians; en Catalunya aparegueren documentades des de 1174.
5
Cafissada: Antiga medida agrària equivalent a la superfície que podía ésser sembrada amb un cafís de
gra. El cafís tenia una equivalència de 24 barcelles ó 2,01 hectòlitres.
*** Morabetí. Nom que rebia en els regnes de València i Mallorca l’impost del Monedatge. Fou establert
en el Segle XIII en diferente regnes hispànics.
1

CARTA DE POBLAMENT
QUART DE POBLET

QUART DE POBLET
1987

El document que es presenta és un facsímil de la copia de la Carta de Poblament de Quart
de Poblet conservada a l’Arxiu del Regne de València, en Manaments y Empares, any 1636.
Llibre 3, mà 22, foli 41.
La Carta de Poblament fou atorgada el 7 de novembre de 1334.

Edita: M. I. Ajuntament de Quart de Poblet
Dipòsit Legal: V-2750-1987.
Imprimeix: Impremta Palàcios, Sueca.

Commemoració
700 aniversari
El nom d’un poble
Quart de Poblet
(1287-1987)

