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Resum: En el present article es tractarà el patronatge de Maria de Castella, reina de la Corona

d’Aragó entre 1416 i 1458, cap als monestirs franciscans de Sant Esperit del Mont i, molt

especialment, de la Vall de Jesús. La importància geogràfica d’aquest monestir i l’interès de

la monarca en establir una xarxa de cenobis afins a l’Observança en tota la Corona, situava

a Morvedre (Sagunt) en un lloc prominent dins dels interessos espirituals d’aquesta reina.
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Abstract: This article will deal with the patronage of Maria of Castile, queen of the Crown

of Aragon between 1416 and 1458, towards the Franciscan monasteries of Sant Esperit del

Mont and, especially, of the Vall de Jesús. The geographical importance of this monastery

and the monarch's interest in establishing a network of monasteries related to the

Observance throughout the Crown made Morvedre (Sagunt) a prominent place in the

spiritual interests of this queen.
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Introducció: l’orde de l’Observança i el paper de les reines medievals

Durant el segle XIV els ordes mendicants, especialment els franciscans i dominics,

van experimentar una transformació envers una reforma anomenada Observança basada en

les prèdiques de sant Francesc d’Assís. L’Observança va nàixer, en part, com a conseqüència

de l’allunyament de la regla inicial i de l’esperit de pobresa que havien de seguir els

religiosos. Un dels motius d’aquest relaxament de les normes va vindre incentivat a que molts

dels cenobis s’havien convertit en una mena de residències palatines, on nobles i monarques

s’havien instal·lat amb la seua cort i personal de servei per fer del lloc un dels seus molts

habitatges.1 Això implicava la introducció de persones laiques allunyades de l’esperit de la

regla monàstica i obertes a realització d’àpats, i tota una sèrie de costums que tenien més a

veure amb els plaers mundans que amb la religiositat i el pietisme.

Però, malgrat que molts entorns d’aquest tipus acceptaren la reforma, continuaren

servint d’habitatge per a una monarquia que es desplaçava contínuament i que necessitava de

llocs on hostatjar-se, almenys en els pobles o ciutats més importants del seus dominis. La

fundació d’un monestir, per tant, estava en relació amb interessos polítics, econòmics i

territorials de reis i nobles, que ja van ser, en el passat, testimoni de la pròpia organització

del territori cristià en època de la conquesta cristiana.

Per al cas concret de les reines o dones de la noblesa, l’àmbit monàstic oferia un

ventall de possibilitats: podia ser residència o fins i tot el lloc on establir la seua casa per a

l’eternitat. Hem de tenir en compte que aquests entorns conventuals també eren espais on

podien desenvolupar unes capacitats intel·lectuals que a fora les eren negades, com per

exemple llegir i escriure, entre altres afers. La concepció que els teòlegs medievals i homes

de l’església tenien de la dona va relegar al sector femení a ocupar uns determinats àmbits

físics, entre ells el monestir. La condició femenina, nodrida pel sostrat cultural grecoromà i

la tradició jueva, estava condicionada pel pensament de l’Església, que atorgava a aquesta un

caràcter d’ésser inferior a més de considerar-la com tot allò negatiu. Aquestes idees es poden

veure plasmades als escrits de sant Gregori Magne o sant Agustí.2 La societat medieval es

limitava doncs a encasellar la dona des d’un punt de vista dual: d’un costat es veia a la

pecadora, que vivia dels instints i la passió, com un prototip d’Eva i per un altre costat es

1 SORIANO TRIGUERO, Carmen, “La reforma de las clarisas en la Corona de Aragón (ss. XV-XVI),” en
Revista de Historia Moderna, 3, 2006, p. 188.
2 Concretament en els Moralia de sant Gregori Magne i De Trinitate de sant Agustí.
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presentava a la dona submisa als designis divins. Aquest era el model de la dona casada, o bé

la dona casada amb Crist, és a dir, la monja, el paradigma de la qual l’encarnava la Mare de

Déu.3 D’aquesta manera, la societat medieval sintetitzava el model femení, sota el dualisme

Eva-Maria.

I, en aqueix sentit, què suposava un àmbit monàstic per a una reina? Cabien dues

possibilitats. O bé prendre una carrera religiosa o bé residir-hi. Per tant, com era dels pocs

espais que aquestes dones no tenien vetats, van tenir la possibilitat de fundar i reformar

monestirs i convents a més d’hospitals i esglésies. A partir d’ací, les reines, en aquest cas,

van poder desplegar els seus interessos devocionals i religiosos, en un moment en què

s’havien anat desenvolupant noves formes d’espiritualitat, arran de les corrents pietistes que

s’havien iniciat en el segle XII, on a la experiència de la santedat femenina s’arribava

mitjançant la purificació de l’esperit, accedint, segons Yonsoo Kim, a un procés de relació i

negociació entre visions, revelacions i estats místics. Una d’aquestes místiques va ser la

monja Hildegarda de Bingen, que, a través de l’escriptura, va generar un apropament molt

més intimista i personal cap a Déu, sent una de les veus discordants al pensament misogin

oficial de l’Església.4 També des del món de les trobairitz s’alçaren altres veus que

pregonaven les noves concepcions de l’amor cortés i la relació entre homes i dones, com va

ser el cas de Maria de Ventardorn, Maria de França, i inclús altra dona contraria a l’ordre

preestablert des del punt de vista laic, Christine de Pizan, que va redactar llibres encimbellant

les capacitats de les dones en el món del coneixement, de l’art, o en qualsevol altre àmbit.

Àngela de Foligno o més tard, Caterina de Siena són una mostra d’aquesta

espiritualitat que pregonava un apropament cap a Déu de manera privada, és a dir, el que

vindria a ser la característica principal de la Devotio Moderna. Aquestes religioses,

especialment, així com els ordes observants marcaren les actuacions reformistes d’una reina,

Maria de Castella, qui es va convertir en la gran difusora d’aquest corrent per tots els territoris

peninsulars de la Corona d’Aragó. No obstant això, altra sobirana li va marcar el camí a

Morvedre, on es va establir el tercer cenobi observant de la Província franciscana d’Aragó,

3 Vegeu: MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela, Mujer y experiencia religiosa en el marco de la santidad medieval,
Madrid, Asociación cultural Al-Mudayna, 1988.
4 Va nàixer en 1098 i estudiar filosofia, teologia, música i ciències naturals i va arribar a convertir-se en abadessa
de Disibodenberg, un monestir benedictí situat a la Renània. KIM, Yonsoo, “Representación de la «ansiedad
masculina» como discurso de santidad en Teresa de Cartagena”, Barcelona, Medievalia: Revista d’Estudis
Medievals, nº 18, 2015, pp. 211-228.
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després del de Xelva i Manzanera. Ens referim al monestir de Sant Esperit del Mont (Gilet),

que a l’Edat Mitjana formava part de la batllia de Morvedre, i a la reina en qüestió que va

dur-ho a terme, Maria de Luna.

L’inici de l’Observança a Morvedre: Maria de Luna i el Monestir de Sant Esperit del Mont

Situat a la Vall de Toliu, es va fundar en 1404 un dels primers monestirs franciscans

que seguia les noves corrents d’aquest franciscanisme primitiu que hem mencionat adés.5

Maria de Luna va ser una protectora de l’Observança i ferma seguidora de les ensenyances

del frare Francesc Eiximenis, qui la va aconsellar en aquesta edificació al mateix temps que

el mestre de teologia Bartomeu Borràs. Atenent les ensenyances d’Eiximenis es va erigir un

monestir que seguia de manera estricta la regla de l’Observança en unes terres que havien

sigut donades per Jaumeta Català, senyora de Gilet. La reina va demanar permís al Papa

Benet XIII en 1402, i aquest va ser atorgat mitjançant la butlla Dum sincere en agost de

1403.6 El monestir de Sant Esperit de Morvedre albergava 15 frares i tenia una renda anual

de 5.000 sous valencians, més 2.000 més que s’afegiren a posteriori.7 Temps després,

aqueixos 2.000 sous passaren a altre cenobi, com a conseqüència d’una sentencia que acusava

els religiosos de no seguir la regla, privant-los, per tant, de les seues rendes i privilegis que

no es recuperaren fins a la intervenció de Ferran el Catòlic i Isabel de Villena.8 En realitat,

aquesta extracció monetària va ser obra de la reina Maria de Castella, que utilitzà dita suma

per a l’edificació del que seria la seua obra més important, el convent de la Santíssima Trinitat

de València. En aquesta operació segurament va estar influenciada per Mateu d’Agrigento,

també frare franciscà observant, el qual era contrari al cobrament de censals en els convents.

El dit monestir rebia les rendes en censal dels impostos de la Vall d’Almonacid, propietat de

la família Luna. Aquest religiós convenceria a la reina per prendre aquesta renda acusant-los

5 MANCINELLI, Chiara, “Devoción religiosa y estructuración de reformas: las reinas aragonesas María de
Luna y María de Castilla y el convento de Santo Espíritu del Monte (Gilet)” en Reinas e Infantas en los Reinos
Medievales Ibéricos. Contribuciones para su estudio, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela, 2015, p. 303.
6 MANCINELLI, Chiara, “El convento franciscano del Santo Espíritu del Monte: un ejemplo de translatio ético-
económica”, en Medievalia, 16, 2013, pp. 103-108.
7 WEBSTER, Jill R., Els franciscans catalans a l’edat mitjana, Barcelona, Pagés editors, 2000.
8 SARTHOU CARRERES, Carlos, Monasterios valencianos, su historia y su arte, València, Diputació de
València, 1943, p. 194.
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de no seguir dignament les normes de l’Observança.9 Tot i així, la sobirana no va voler

abandonar aquells frares i, en una carta enviada al conseller del rei, aportà una dotació per al

monestir:

La Reina

Amats e feels nostres vostra letra havem rebuda de 9 del present. E vist lo contingut en aquella vos

responem que us agraïm tant que més no podem la singular voluntat que mostrant e feta havem per

obra e feu en los afers del nostre Monestir de la Santa Trinitat de València, e majorment en lo fet

per que mossèn Bernat Prats es anat, lo qual havem trobat plaer que sia axí be desempatxar partit e

haia trobat bon passatge de fet rebut lo acte que ens havem tornat trametre fet del dit negoci per lo

Capítol, per via de Barcelona lo havem remés en Nàpols al dit mossèn Prats al qual havem escrit

llargament de vostra intenció sobre tot lo contingut en vostra han e principalment que si cars fera que

per nostre sant pare del negoci comissió deura esser feta que vinga dreçada a les persones que escrit

havem. E així confiam del auditori divinal e de sa bona diligència que.n obtindrà deguda conclusió

a Barcelona, haiam proveit les letres del vicari general e del capítol per a nostre sant pare e al senyor

Rei se haien e sien remeses al dit mossèn Prats prengant a vos altra que façau diligència en haver la

fundació e dotació del Monestir de Sant Esperit e trametem.les nos, o los trellats autèntics d’aquells

perquè les remetrau al dit mossèn Prats e aquell haia compliment. E lexam les altres coses de les

quals comendam vostra intenció, e lo que fet hi havent havem plaer de la obra que es continue ja hi

havem fet trametre diners e farem quant plus sovint sia possible pregant-vos que aquella sol·liciten

e les monges haian recomanades com acostumat haveu e confiam data en Saragossa a 21 de gener

del any 1457. La Reina

Als consellers del rei. 10

A part de la carta enviada als consellers del rei, la reina Maria va escriure al seu

capellà, Bernat Prats, per recordar-li que la dotació no arribava als religiosos, instant a aquest

a que es fes efectiva el més prompte possible. Queda patent, per tant, l’interès per part de la

sobirana en que els frares de la Vall de Toliu no quedaren desemparats:

La Reina

Mossèn Prats poc ha vos havem escrit de tot lo que fins a la hora nos ocorria e remes lo acte de la

conclusió feta en lo capítol de la observança segellat e sota escrit por los dit capítol lo qual plec vos

9 MANCINELLI, Chiara, “El convento de Santo Espíritu del Monte: un ejemplo de ética-económica franciscana
en el reino de Valencia”, en Nuevas aportaciones de jóvenes medievalistas, Lleida, 2014, p. 103-108.
10 ARV, RC 11, f. 112 (document inèdit).
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havem remés per via Barcelona remés al fel familiar e procurador nostre en Jaume de Ribes qui ens

ha escrit los ha remés per correu e així confiam aquell de us volent haurem haut. Aprés en lo dia de

axi debem les letres del vicari general e capítol de la dita observança que fan per al senyor Rei per la

faena per que sen ha anat la qualsen semps ab un trellat de la dita conclusió e memorial per a vos ab

la present vos trametem. E axi amprar vos nen en lo que necessari haurem e vist vos fra remetent-ho

tota vostra a vostra bona diligència e distraccions en les quals tenim perseverança singular. Los

trallats de la fundació e dotació del dit monestir de Sant Esperit encara no havem rebuts de València

tant prest com ho haiam les vos remetem ens escriurem del que ens ocorrega data en Saragossa a 31

dies de gener del any 1457. La Reina

Al ben amat familiar e capellà de la nostra capella mossèn Bernat Prats.11

La reina Maria de Castella, el beat Mateu d’Agrigento i l’advocació del nom de Santa

Maria de Jesús en les fundacions cenobítiques.

Vista l’actitud de Maria de Castella cap el monestir de Sant Esperit, sembla que

aquesta només estava interessada en treure el rèdit econòmic necessari per a determinades

fundacions personals, però, de fet, no va ser així. La reina Maria era una dona molt acostada

a les ensenyances d’altre franciscà que, com Francesc Eiximenis, encetaren una nova etapa

en la difusió de la reforma observant als països que conformaven la Corona d’Aragó. Ens

referim al religiós Mateu Guimerà, més conegut com Mateu d’Agrigento. Aquest va nàixer,

es creu, en 1376 o 1377, en Agrigento, al sud de Sicília, on ingressà com a religiós en el

convent franciscà d’aqueixa ciutat. Ben poc es sap de la seua infància o joventut, sols sembla

que, mogut pels sermons de Bernardí de Siena, un franciscà que predicava a Itàlia la reforma

observant, va despertar en frare Mateu el desig de seguir els seus passos. Aquest religiós va

ingressar a l’orde i va començar a difondre els seus sermons per les ciutats i pobles italians

junt els seu mentor, Bernardí de Siena, documentant-se tots dos junts a Llombardia entre

1418 i 1422.12

El programa de Bernardí, del qual participava Mateu d’Agrigento, consistia en

predicar el sagrat nom de Jesús a través de l’anagrama “IHS” que difonia, mitjançant

11 ARV, RC 11 (1457), ff. 112 v i 113, (document inèdit).
12 MARIANI, Ludovico Maria, O.F.M, Beato Matteo frate minore vescovo di Agrigento, Palermo, Kefagrafica
lo Giudice, 1993, p. 23; ROTOLO, Filippo, G.F.M, Il beato Matteo d’Agrigento e la prinvincia Francescana
di Sicilia nella prima metà del sec. XV, Palermo, Biblioteca Francescana. Officina di Studi Medievali, 2006.
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estampes, a la població a mode “d’amulet” de protecció divina, o , en el cas del beat

d’Agrigento, intitulant els convents o monestirs que fundava sota l’advocació del nom de

Jesús i de la Mare de Déu, anomenant-los “Santa Maria de Jesús”, com ho demostren les

fundacions del convent franciscà de la ciutat de Messina en 1425 o el de Santa Maria de Jesús

de Palerm.13

La relació de Maria de Castella amb el beat italià sembla ser que es va gestar a partir

que el seu marit, el rei Alfons el Magnànim, entrés en contacte amb ell, ja que aquest monarca

va ser un dels benefactors dels convents que el frare va fundar a Sicília, com per exemple el

de Sant Nicolau d’Agrigento, per al qual el rei li va atorgar 400 florins d’or, i també, arran

de la fama que els seus miracles van tenir per terres peninsulars. Així, la primera notícia

documentada de Mateu d’Agrigento a la península Ibèrica i en relació amb la reina Maria

data de 1426, a través d’una carta d’aquesta, on sol·licitava escoltar els seus sermons. A més,

en 1427, el religiós ja apareix documentat predicant a València en temps de Quaresma, qui

sap si per intercessió de la monarca.14

La sobirana, que era una dona profundament religiosa, es va veure tan impressionada

i colpida per la intensitat amb la qual el frare Mateu difonia la veneració pel Sagrat Nom de

Jesús, que prompte va iniciar una relació i col·laboració mútua destinada a la fundació i

reforma de tots aquells monestirs i convents que abraçaren l’Observança; molt especialment

els cenobis franciscans. La primera obra que es va veure plasmada va ser la del convent de

Santa Maria de Jesús de València, fundat en 1428. La reina Maria, imbuïda per les prèdiques

de Mateu d’Agrigento titularia moltes de les seues reformes o edificacions sota el nom de

Santa Maria de Jesús. En el cas de Morvedre, va ser el monestir dit “de la Vall de Jesús”,

prop de l’actual Puçol.15 Col·locava així, si se’m permet l’expressió, a Morvedre en un dels

entorns geogràfics més importants difusors de l’Observança, juntament amb els de València,

Saragossa o Barcelona.

13 ROTOLO, Filippo, G.F.M, Il beato Matteo d’Agrigento e la prinvincia Francescana di Sicilia..., op. cit, p.
85.
14 RUBIÓ i BALAGUER, Jordi, ”El beat frare Mateu d’Agrigento a Catalunya i València: notes sobre la vida
religiosa en una cort del Renaixement”, en Humanisme i Renaixement, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1990, p. 49.
15 GIMÉNEZ SOLER, Andrés, “Retrato histórico de la reina dona María”, Barcelona, Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, I, 1901-1902, p. 74.
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El Monestir de Santa Maria de Jesús o de la Vall de Jesús de Morvedre

El monestir de la Vall de Jesús, a l’igual que el de Sant Esperit, pertanyia a la batllia

de Morvedre. Es trobava en la vessant oriental del Picaio (Puçol), just en el transcurs del

camí de Llíria, que enllaçava la vila morvedrina amb València. De les poques notícies que hi

ha sobre la història d’aquest, la majoria apunten a que va ser fundat el 1384 i instituït per

canonges regulars de sant Agustí, passant a ser ocupat per frares franciscans. Segons les

notícies que aporta Martínez Colomer, aquest cenobi es va abandonar en 1438, quan els

religiosos s’hostatjaren a una alqueria al terme de Soterna, extramurs de València, en el sud

de la ciutat. Precisament a Soterna va ser el lloc on es va fundar el convent de franciscans de

la Santa Maria de Jesús per part la reina Maria en 1428. Seguint a Martínez Colomer, la casa

de Morvedre:

...hallabase desierta una casa, Priorato de los Canonigos Regulares de S. Agustin, situada en un

Valle titulado de Jesús, al pie de un monte no lejano de Puzol. La escasez de sus rentas, la soledad

del parage y otras incomodidades que sentian aquellos Religiosos, les obligaron á abandonarla

por los años de 1438, y retirarse á una Iglesia nombrada San Miguel de Saterna, granja

perteneciente á dicho Priorato, y muy cercana de la Ciudad de Valencia. Mantuvose

desemparada aquella casa cerca de veinte años, sin que la habitase persona alguna,

arruinandose poco á poco como era consiguiente; y sus paredes que pocos años antes habian

servido de asilo á la Piedad, servian entonces de abrigo al crimen y al horror. Conmovidos los

Frayles de S. Francisco por el zelo del bien público, y estimulados por un Judio comerciante que

había en Valencia llamado Colér, alcanzaron del Prior y Canonigos el permiso para habitar

aquella casa, y reducirla á expenses del generoso Judio, el cual no solo restauró entonces los

edificios derruidos, sinó que pocos dies antes de su muerte mandó en su testamento el redito de

cien libras á los Jurados de la Ciudad para emplearlas en la fabrica del Convento y en socorro

de los Frayles.16

16 MARTINEZ COLOMER, Vicente, Historia de la Provincia de Valencia de la Regular Observancia de San
francisco, Tomo I, Valencia, Salvador Faulí, 1803 [edición digital], pp. 135-137.
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Fig. 1. Mapa del Regne de València, per Antonio Josef Cavanilles; Tomás López Enguídanos qui ho gravà
i Jossef Asensio qui gravà la lletra. [ed. Facsímil de 1795]. Instituto Geográfico Nacional (IGN). Obra
derivada de http://www2.ign.es/MapasAbsysJPG/41-I-32_01_0552.jpg. La zona encerclada és el lloc on
es trobava el monestir de la Vall de Jesús.

Si ens atenem al que comenta Martínez Colomer, aquesta va ser una bona oportunitat

per als religiosos franciscans, que buscaven una casa que ocupar. A més a més, Morvedre

començava a constituir-se com un enclavament estratègic en la difusió de cenobis mendicants

(especialment franciscans) i de l’Observança; en part, perquè ocupava un espai clau entre les

comunicacions terrestres cap a l’interior: el camí que anava de Morvedre a Saragossa, al qual

s’unia també el camí de Llíria i que a la vegada se situava al pas del camí Reial de València

a Barcelona n’era la prova.
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Fig. 2. Localització del Monestir de la Vall de Jesús. Font: Sigpac.

Tot i la poca informació que es conserva d’aquest monestir, sabem que va ser

important, i que alguns anys més tard hi residiria i seria guardià Nicolau Factor, el reconegut

beat franciscà i pintor renaixentista, que també va habitar al de Santa Maria de Jesús de

València. No obstant això, tot i que es data en el 1438 el moment d’abandó pels pares

agustins, Colomer també apunta que, segons el pare frare Josep Llopis, que cita a la vegada

a Agustí Sales, en la Història que aquest va escriure sobre el convent de la Santíssima Trinitat,

és possible que els agustins hagueren residit en el cenobi fins a 1454. Car, sols un any més

tard, en 1455, és quan el monestir va passar a ser habitat pels franciscans. Gràcies a la Reial

Cancelleria de la reina Maria, tenim constància d’aqueix canvi segons una carta escrita per

la monarca als jurats de València on demanava aqueixa permuta:

La Reyna

Jurats, vostra letra havem rebuda. Sobre lo fet del Monastir que tenien los hermitans de

sant Agostí que.l tinguen ara los de la Observança de sant Ffrancesc. Nos ne scrivim a nostre Sant
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Pare e al cardenal de València e al nostre procurador mossèn Català. Remetem.vos les letres

segons nos scrivim. Dat en Çaragoçaa Tres dies de Març del any Mil Quatrecents cinquanta cinch.

La Reyna.

Als amats nostres, los jurats

de la ciutat de València.17

Fig. 3. Entrada al monestir des del camí de
Llíria. Foto: autora.

Com es pot comprovar, les font

documentals ens revelen que, efectivament, va ser

ella qui va demanar que els franciscans passaren a

ocupar la casa de Morvedre. El seu interès i

preferència pels pares observants és obvia i denota

segurament la relació que hi tindrien amb els de

Sant Esperit però també, provablement, amb els

de Santa Maria de Jesús de València. Aquesta

notícia resulta de notable rellevància i, al mateix

temps, evidencia que no era un enclavament poc

important, ja que, tot i que a les fonts no se’l

menciona gaire, sense dubte s’emmarcava a dintre

de la xarxa de cenobis franciscans observants que

havia projectat aquesta sobirana en les ciutats més

importants de la Corona.

De les poques descripcions estilístiques que es coneixen del de la Vall de Jesús

contem amb el testimoni que va donar al segle XV Hieronymus Münzer, metge i geògraf

alemany, que va passar pel camí de Llíria, davant el monestir, per anar a València, en el seu

periple peninsular per a reunir-se amb el rei de Portugal i els Reis Catòlics. Segons el seu

“Viaje por España y Portugal” diu:

Salimos de Fredes el día 5, y recorrida una legua hacia occidente, llegamos al monasterio de

Jesús del Valle, construido en la falda de una montaña, però rodeado de campos estériles. Hay en esta

17 ARV, RC 16 (1455), f. 128 v (document inèdit).
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casa flailes de San Francisco; posee una buena huerta, regada con el agua que un pollino saca de la

noria; el monasterio es pequeño però bien dispuesto y ordenado. No había más de diez o doce persones,

de elles cuatro presbíteros, dos diáconos, dos subdiáconos y dos legos, uno de estos alemán, de

Rafensburgo, mozo y muy devoto de una hermana de Teobaldo Buctli. Fundaron este convento unos

alemanes, por iniciativa de Iodoco Koler, que era, a la sazón, familiar de la compañía de Rafensburgo,

ciudad de Suabia. En la Iglesia hay un coro alto con bella sillería de diez y seis sitiales, que el citado

Iodoco mandó traer de Flandes. Para los contemplativos, es sitio muy adecuado, construído de buena

piedra, y tiene Hornos y otros varios ingenios. Gustosa estancia tuvimos en él.

Segun me dijeron dos mercaderes alemanes dignos de Crédito, llamados Enrique Sporer y

Conrado Humpiss, el padre guardián, durante la última cuaresma, no comía más que los viernes, porque

es hombre de vida muy morigerada; yo no le ví y entonces ignoraba el hecho; però me aseguraron en

Valencia que era sumamente religioso.18

A partir de les notícies aparegudes en la Reial Cancelleria de la reina hem pogut saber

també que ella va “transformar” aquest monestir, ja que estava en molt males condicions.19

Les negociacions començaren almenys en 1455, possiblement un any després de que els

agustins abandonaren l’entorn, quan la monarca va enviar una carta al Papa, al bisbe de

València i també als jurats de la mateixa ciutat. En aquesta missiva la reina expressava que

un devot de l’orde de Sant Francesc va donar ajuda per reparar el monestir que es trobava a

prop de Puçol. Pel que respecta a aquest personatge, és molt possible que es tractés del

mercader alemany Jons Coler (mencionat també per Münzer), a qui la reina li va demanar el

pagament de certes butlles per al cenobi.20

Aquest mercader havia deixat escrit al seu testament que llegava certa quantitat de

diners perquè es pogués reconstruir l’edifici a instància dels jurats de València. Aquests

serien els encarregats, després del mercader, de llegar els diners necessaris per fer efectius

els desitjos del testamentari. Va ser així com els jurats es posaren en contacte amb la reina,

la qual els respongué enviant una lletra al cardenal de València per demanar també passar

l’assignació perpetua que tenien els agustins als franciscans:

18 MÜNZER, Hieronymus, Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495 (ed. De Julio Puyol), Madrid,
Boletín de la Real Academia de la Historia, 1923, pp. 59-60.
19Apuntem la possibilitat de que “la buena piedra” de la qual parla Münzer podria ser la calcària dolomítica de
Sagunt, de molt bona qualitat. Al mateix temps que, pel que fa al cadirat de cor, és possible que fes referència
a que la fusta provindria de Flandes, com era també la del cadirat de cor de l’església del convent de la Trinitat
de València.
20VILLALMANZO CAMERO, Jesús, Fundació de la Cartoixa d’Ara Christi, València, Publicacions de la
Universitat de València, Fonts Històriques Valencianes, 2004, p. 75.
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Molt reverend pare en Crist e car amich nostre. Jatsia vostra paternitat a instància dels

Jurats de València, segons nos han scrit, hage càrrech de haver conformació e ordonació e

assignació perpetual del Monastir que alguns reputats hermitans de sent Agustí tenien per als

frares de la Observança de sant Francesc. E encare vos ne pregam e encarregam vos placia

treballar-hi per servei de Déu nos ne escriu al nostre procurador mossèn Guillem Ramon Cathalà

qui ho sol·licitarà. Dat en Çaragoça a tres dies de Març del any Mil Quatrecents L cinc. La Reyna.

Al molt Reverend pare en Crist

E car amich lo senyor Cardenal de

València.21

A més, la reina va sol·licitar també ajuda al seu procurador Guillem Ramon Català,

canonge de la catedral de València, per poder reparar aquell cenobi i dotar-lo de rendes,

després de que els jurats li hagueren escrit. Per reforçar l’argument i poder obtenir les

perpetuïtats, la reina al·legà que es van haver d’expulsar els agustins que hi vivien allí per la

“mala i il·lítica” vida que portaven:

La Reyna

Guillem, a suplicació dels Jurats de València nos scrivim a nostre Sant Pare e al Cardenal de

València de açò que los dits jurats han ja scrit que placia a nostre Sant Pare donar perpetuo un

Monastir que es prop Puçol als frares de la Observança de sant Francesc, en lo qual staven

hermitans de sant Agostí. Los quals per lur mala e il· licita vida han haut a lançar per que us

pregam e encarregam que en açò ab lo dit bisbe de València vos treballeu que hagen lur obtat afi

que se.n seguesca la laor de Déu que se.n spere. E unde not del dit orde de sant Francesc met una

gran quantitat en adob e reparació del dit Monastir. Dat en Çaragoça a tres dies de Març del any

Mil CCCCLV. La Reyna.

Al amat conseller e procurador

Nostre en cort romana nostre

Guillem Ramon Català, doctor

En decrets, canonge de València.22

21 ARV, RC 16 (1455), f. 127 v (document inèdit).
22 ARV, RC 16 (1455), ff. 127 v i 128 r, (document inèdit).
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Fig. 4. Restes del mur que envoltava el Monestir. Foto: Ajuntament de Puçol.23

Atenent, per tant, a totes aquestes missives, els jurats de València enviaren una carta

al bisbe d’aquesta ciutat ratificant la idoneïtat que suposava l’arribada dels Observants a

Puçol per poder reconstruir l’edifici, així com per fer seguir, de manera estricta, la regla de

l’Observança sota les directrius de la sobirana. La carta, que està datada el 18 de març de

1455, diu així:

En lo del vostre Loch de Puçol, en lo erm devers les muntanyes, dins lo terme de Morvedre,

fonch edificada dies ha una casa o Monestir ab sa devota Capella Val de Jesus dit, hon alguns

Canonges a manera de Hermitans sots la regla de Sent Agustí habitaven e visqueren devotament

per alguns temps.

En apres, procurantho lo enemich de humana natura, en la dita casa foren comesos alguns

crims enormes, e tals que lo hun dels quey habitaven ne fonch en aquesta Ciutat condemnat, e

23 Aquesta fotografia es troba publicada a: APUNTES PARA UNA HISTORIA DE PUÇOL: Resultados de la
búsqueda de vall de jesus (apunteshistoriadepuzol.blogspot.com)
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supossat al foch, e los altres envergonyts e alterats de tal cosa, per redupte e vergonya delerinquiren

la dita Casa, en tant que gran temps fonch desamparada, e romas del tot deserta e casi inhabitable.

Ara empero dalgun temps ença alguns moguts per gran devoció, e per la bona desposició del Loch

on fon edificada la dita Casa, la han principiat be, e decentment obrat e reparat, car per esser stada

desamparada, era ya molt derruida e maltratada.

Perque alguns Frares Menors de la Observancia, considerants la bona disposició e devoció de

la dita Casa, han començat star e habitar en aquella, on per ells molt devotament e comendable per

gracia del Nostre Senyor Deus lo ofici divinal tots dies incessanment se celebra e continua de dia

e de nit, de que axi los del dit Loch de Puçol, con los altres circumveins qui avien acostumat haver

grans refrigeris en lurs animes per confessions e en altra manera del dit Monastir, son molt contents

e aconsolats.

Per donar empero, Senyor, complemet e degut efecte a aquesta obra tan piadosa e meritoria

son necessaries dos coses.

La una: que lo Sant Pare per mig e intercessió vostra, sius plaura, vulla mudar e transferir lo

cap del Priorat de la dita casa o Monestir a una altra Iglesia o Capella, ab convinents cases sots

invocació de Monsenyer Sant Miquel Arcangel en la horta daquesta Ciutat en la partida appellada

Soterna, construida e edificada antiguament per hun appellat Johan Martorell e per ell assat

decentment dotada de certes vinyes, terres e possessions, ahon ya de present, e molt temps ha, lo

Prior e un altre Canonge residixen, los cuals solien habitar en laltra Casa de Vall de Jesús.

Laltra, Senyor: que lo dit Sant Pare vulla otorgar e assignar la prop dita Casa derruida

perpetualment als dits Frares Menors de la Observancia.

E obteninse aquestes dues coses, los qui han començat obrar e reparar la dita casa som be

certs ab major animo e devoció continuaran singularment la dita obra; en altra manera cessará del

tot, segons de totes aquestes coses, Senyor, scrivim succintament a Nostre Sant Pare.

Scrita en Valencia a xviij de Març del any mil cccclv.24
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24 Aquesta carta està transcrita al blog: Apuntes para la Historia de Puçol, però no inclou la referència
documental des d’on està extreta: APUNTES PARA UNA HISTORIA DE PUÇOL: Resultados de la búsqueda
de vall de jesus (apunteshistoriadepuzol.blogspot.com) [consulta: 05-03-2021].
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Fig. 5. Imatge actual del perímetre del mur que envoltava el monestir. Foto: autora.

Fig. 6. Imatge actual del perímetre del mur sud. Foto: autora.
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Uns anys després, en 1457, la reina envià davant el Papa al capellà de la seua capella,

Valentí Muntadella, per a demanar unes butlles que permeteren la reforma del dit cenobi, a

més “lo plus prest que sia possible com sia molt necessari per molts respectes”, deia la reina,

a instancia del mercader Jons Coler.25

Lo dit mestre Valentí s’emformarà ab mestre Anthoni Bou e ab aquell sabrà les bulles

que tem a càrrech de obtenir del dit nostre sant Pare al Monestir de Vall de Jesús en terme de

Murvedre si seran obtingudes. E si ho seran trameses no les haurà lo sol·licitarà les trameta per

lo primer decretades a comter Jons Coler, mercader alemany qui pagarà de fet lo cost de aquelles.

E açò lo plus prest que sia possible com sia molt necessari per molt respectes sguardants servey

nostre senyor e de la beneyta de nostra mare sua e total reformació e reparació de aquella casa. E

si cars era que les dites bulles fins en aquella hora no eren atorgades lo que no creen la dita

Senyora que no ho sien lo dit mestre Valentí presents los dits procuradors e així com per aquella

serà informat del negoci, lo qual saben amplament sumplicarà lo dit nostre Sant Pare de part de

la dita Senyora que placia a sa Senyora fe.li gracia e atorgar.li les dites bulles per los dits

respectes, los quals sols han mogut e mouen la dita Senyora en demanar e suplicarlen e haver.li

tanta voluntat quanta hi ha e segons per moltes letres scrites e informacions que per molts hi ha

tramés significar.hi haurà vista e encara lo dit mestre Valentí se.n va e serà alà com és dit

informar. E en açò lo dit mestre Valentí ensemps ab los dits procuradors farà diligència e a quanta

obs sia e hi aplicaran totes aquelles persones que.y hagen obs e coneguin poder.hi aprofitar.26

D’altra part, arran d’aquesta informació apareguda a la Cancelleria, de nou, s’ha pogut

saber també que el guardià del monestir era un home anomenat Tadeu. Aquest va ser enviat

allí per la reina, segurament per fer preservar l’Observança i la regla entre els religiosos. Al

mateix temps, va demanar de nou les provisions al Papa per al monestir de la Vall de Jesús

in termino villa Murveteris, adreçades a través del seu procurador en cort romana, Antoni

Bou.27

25 ARV, RC 22 (1457), f. 51 r (document inèdit).
26 Ídem.
27 Ídem.



Investigació: Carme Rosario Torrejón Publicació: La Finestra del Rey

Conclusions

En definitiva, Morvedre es trobava a les acaballes del segle XV com un dels principals

centres difusors de l’observança franciscana que, iniciada per reines anteriors a la reina Maria

de Castella com va ser el cas de Maria de Luna, es proposava dotar als convents i monestirs

del moment d’unes normes per pal·liar la pèrdua del rigorisme inicial, de la castedat dels seus

ocupants i tornar a l’ideal de pobresa amb el qual havien nascut aquests ordes, especialment

els franciscans. Maria de Castella va seguir així les ensenyances de Mateu d’Agrigento i

Bernardí de Siena, els quals predicaven precisament aquesta tornada als orígens de l’esperit

de inicial d’aquests ordes.

No obstant això, a part del paper espiritual que tenien les cases de religiosos, aquestes

disposicions reials també tenien un component polític, car, els monestirs s’havien convertit

en un fort aliat per controlar el territori. D’ací que sovint fos la mateixa reina la que designava

el guardià en qüestió, per dirigir els religiosos, com va fer amb el frare Tadeu del monestir

de la Vall de Jesús. Els frares i monges, que van tenir un paper essencial en la política del

regne amb la repoblació i conversió dels habitants durant la conquesta cristiana, continuaven,

a la baixa Edat Mitjana, sota els designis reials. D’aqueixa manera, també es beneficiaven de

les rendes i ajudes per poder mantenir les seues cases. La localització geogràfica, a la vora

de camins i ciutats importants de reialenc, com era el cas de Morvedre, els va afavorir, però

també els va fer adoptar les corrents religioses que imperaven, malgrat estar sota les directrius

dels reis i reines del moment.
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