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La Baronia de Quart de La

famíLia Pròxida. La casa senyoriaL,
regaLies i noves ordenances de 1751

esteL Bosó i doménech

Introducció

La darrera publicació de la Carta pobla de Quart de les Valls de 1611, m’ha 
conduït  a investigar més sobre aquest municipi situat en el sector nord-est 
de la Vall de Segó. Entre els temes d’interés tractats en aquest article s’es-

tudia la relació de la família nobiliària dels Pròxida amb la Baronia així com, les 
possessions , immobles i ordenances, a través de la troballa de nova documentació 
d’aquest municipi. 
 

La vinculació de la baronia de Quart de les Valls amb la família Pròxida

La vinculació de la família nobiliària dels Pròxida al municipi de Quart de 
les Valls, es pot establir segons les fonts documentals utilitzades, a partir del casa-
ment d’En Gaspar Pròxida i Centelles amb Na Catalina del Milà l’any 1494. Amb 
la documentació  estudiada hem pogut registrar la relació familiar amb la baronia 
des d’aquest casament fins al segle XVIII. No obstant, amb anterioritat a aquesta 
data, solament  hem trobat algunes poques notes inconnexes, que hi transcrivim a 
continuació: 

L’any 1349 Quart és senyoriu de Roderic Diez: “Quart, in termino Muriveteris. 
(2.288): In officio magistri rationalis, in computo 3 Bernardi Olzinelles, thesaurii generalis, 
secundae administrationis, de anno 1349, fol. [en blanc], est in recepta pretium venditionis 
factae Roderico Diez de loco de Quart, qui erat de Çau Fabre, et fuerat alli confiscatus. Et vide 
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an haec venditio sit eadem quae notatur sub Quartell, supra in hac pagina 1,2 et 3. M.R., 
llib. 328 a f. 12; i v. Refs. Núms. 2.84 a 2.286”1.

Després de tornar a la Corona, l’any 1383, Quart de les Valls és venuda al ca-
valler Francesc de Munyos: “Et in officio magistri rationalis, in computo Petri Dezvalls de 
pecuniis alienationum regii Patrimonii, fol. 78, est in recepta pretium huius venditionis factae 
per regem Petrum 3 Francisco Munyos de Jurisdictione in locis de Quart et Quartell in termi-
no de Muriveteris. 15 septembris 1383. número 2.2922”. 

L’alqueria de Quart de la Vall de Segó que havia sigut de Çau Fabre i va ser ve-
nuda el 1349 a Roderic Diez, va ser confiscada i posada en venda per la Corona. El 
rei En Pere el Cerimoniós va vendre el 5 de desembre de 1383 a En Francesc Munyos 
algutzir i conseller reial la jurisdicció de Quart i de Quartell. La família senyorial dels 
Munyos ja es localitza en la zona amb diverses possessions a la Vall de Segó3. L’any 
1437 se cita Pere Centelles com a senyor de Quart de les Valls. La referència s’extrau 
del document signat de la Concòrdia de l’aigua de la font de Quart4. Els Centelles apa-
reixen documentats en aquest període, com a senyors de Nules5 i de Xilxes6. La casa 
dels Centelles s’uneix a la dels Pròxida el 1444. Aquest any es documenta un casa-
ment entre Nicolau de Pròxida i Na Leonor de Centelles amb el contracte matrimo-
nial. El fill hereu va adquirir el títol de Baró de Xilxes. No obstant, la vinculació de 
Quart amb la família nobiliària dels Pròxida es documenta a partir del 30 de maig de 
l’any 1494, moment en què En Gaspar, fill d’En Juan Francesc de Pròxida i Centelles7 
va contraure matrimoni amb Na Catalina del Milà. En casar-se, van ser atorgats a En 

[2]

 1 LóPEz  RoDRÍGuEz, Carlos, Liber Patrimonii Regii Valentiae, universitat de València, 2006.
 2 Arxiu del comte d’Almenara, A21, fol. 3., “Venda de la jurisdicció de Quartell i Quart del rei en 
Pere el 5 de setembre de 1383 al cavaller Francesc Munyóz”.
 3 In armario negotiorum generalium de Regno Valentiae, in sacco X, est cartha de gratia facta regi Joanni per 
Petrum Passadores, 4 junii 1394, de venditione per dictum regem sibi facta, 30 martii dicti anni, de jurisdictione 
criminali et mero imperio in locis seu alcareis de Benifayro et de Sta Coloma de Quemalo, de la Garrefera, alias dels 
Frares, et d’en Ribau, possessis per Berengarium Vives de Canemas in Valle de Sego, termino Muriveteris, pro 200 
florenis, et in locis seu alcareis de Benevites, de Almereix et de Larab, possessis per Ferdinandum Munnoz in dicta 
Valle per 200 florenis. Et in loco seu Alqueria de Chilet possessa per haeredes Petri Guillielmi Catalani, quondam, 
militis, in termino Muriveteris, pro 200 florenis. Et in loco de Petres possesso per Franciscum Aguilo, militem, et 
Bonafonatum  de Vallebrera pro 200 florenis, in castro et loco de la Forna, possesso per Bartholomeum Cruilles 
in regno Valentiae pro 200 florenis. Perg. de Joan I, núm. 521 pub. en LóPEz RoDRÍGuEz, Carlos, Liber 
Patrimonii  Regii Valentiae, univ. València, 2006, pàg. 167, núm. 722.
 4 En 1437 Joan de Pròxida senyor d’Almenara Pere Centelles senyor de Quart, Francesc Vives (se-
nyor de Santa Coloma, Benifairó i Garrofera), Gracià de Monsoriu (senyor de Faura), Galcera de Borja se-
nyor de Quartell i Alqueria Blanca) i Jaume Jofre (senyor de Rubau) signaren un acord per evitar les dis-
putes per l’aigua de la font de Quart. ARV. Real Justícia, lib. 809, 11, ff. 35-36. pub. LóPEz RoDRÍGuEz, 
Carlos, Nobleza y poder político en el reino de Valencia, univ. València 2005. I en CEBRÍAN MEzQuItA, Luis, 
Història d’Almenara (Cd projectable), universitat de Navarra, Rotllo 1, any 1437, La concòrdia de l’aigua.
 5 El rei Pere III atorga a Gilabert de Centelles la possessió i jurisdicció de Nules l’any 1341, pub. en 
LóPEz RoDRÍGuEz, Carlos, Liber Patrimonii Regii Valentiae, univ. Vlc, 2006, pàg. 383, número: 1.923.
 6 Arxiu del Comte d’Almenara, A 21, any 1357, “Venta Chilches del rey d[o]n Pedro en 9 de mayo 
1357, a don Gilabert Centelles t[o]da jurisdicciones/ in venditionum regis Petri 3 de anno 1353 usque 58, 
fol. 122, est venditio facta per regem 9 maii 1357, Gilaberto de Scintellis de Loco de Chilches, quem noviter 
emerat a Petro de Montecateno cum jurisdictione, pretio 140.000s., reg. 993, ff. 122-124v. pub. LóPEz Ro-
DRÍGuEz, Carlos, Liber Patrimonii Regii Valentiae, pàg. 242, número: 1.133.
 7 Futur baró de Xilxes, comte d’Almenara i d’Aversa.
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Gaspar  la vila, el Castell el comtat d’Almenara, la Llosa, Xilxes i Quart amb tots els 
drets que pertanyien a la dita comtessa per raó del seu dot. D’aquest matrimoni va 
nàixer En Ferran de Pròxida que va heretar el comtat i totes les baronies, es va con-
vertir en el primer que va establir vincle entre la baronia de Xilxes i la de Quart. El 6 
d’octubre de 1514 es va casar en primeres núpcies amb Na Àngela Milà d’Aragó filla 
del comte d’Albaida En Jaume del Milà. D’aquest matrimoni va nàixer un fill únic En 
Gaspar de Pròxida i Aragó que va succeir en aquest comtat i va contraure matrimoni 
amb Na marquesa de la Cerdà, de la unió nasqueren quatre filles Na Àngela, Na Joa-
na, Na Lluïsa i Na Anna.

En Ferran de Pròxida, antic comte d’Almenara que va ser el vinculador de 
Quart i Xilxes8, al morir la seua primera muller Na Àngela d’Aragó, es tornà a casar 
amb Na Magdalena de Borja. Fruit d’aquest matrimoni nasqueren dos fills: En Joseph 
Pròxida i Borja i Na Isabel de Pròxida i Borja9.

El 26 de juliol de 1577, va morir el comte En Gaspar, al no tenir descendents 
barons i estar establit en els testaments que els títols i possessions foren atorgats pri-
mer als barons successors i després a les filles, el seu germanastre En Joseph de Pròxi-
da i Borja (fill del segon matrimoni del comte En Ferran amb Na Magdalena de Borja) 
va adquirir els títols i vincles. No obstant açò, Na marquesa de la Cerdà viuda del 
dit comte En Gaspar demandava el llegat dels vincles i en cas que no els aconseguira 
sol·licitava els diners de les millores invertides en dits vincles a més de la tenuta per 
la seguretat del seu dot, el qual estava afiançat sobre el mateix comtat. Amb la causa 
eixiren altres pretendents a la successió del comtat, els casos foren seguits per l’au-
diència de València i en el suprem d’Aragó10. El 17 de setembre de 1596, el suprem 
d’Aragó deliberava a favor d’En Joseph de Pròxida i Borja. Es va declarar per vincle 
perpetu el comtat d’Almenara i la baronia de la Llosa segons testament antecessors 
de Joan de Pròxida (annex 1). No obstant, les baronies de Xilxes i de Quart es van 
declarar  lliures del vincle, (segons dates de l’arxiu familiar d’En Gaspar), vincles que 
se citaven en el pagament de dot a Na Caterina del Milà, la seua consort. El suprem 
va considerar igualment que Xilxes i Quart encara que desvinculades li corresponien 
també, al nomenat En Joseph Pròxida i Borja. Segons els llegats testamentaris en la 
línia de successió. El suprem d’Aragó també, va deliberar en favor de la comtessa la 
marquesa de la Cerdà perquè li foren atorgades les millores invertides en el vincle i 
crèdits pel seu dot. Amb aquestes deliberacions i reserves, es va atorgar la possessió  
al nomenat comte En Joseph11.

Sobre la sentència es va interposar nou plet entre les citades parts, en deman-
da solament, d’Almenara i de la Llosa. El resultat va eixir el 5 de maig de 1507, es va 
manar atorgar les citades possessions amb els fruits al comte En Joseph. Però, la com-
tessa marquesa de la Cerdà va apel·lar contra la sentència davant el suprem d’Aragó 

[3]

 8 Arxiu del comte d’Almenara, 115 (sense catalogar), document número 11, testament de Ferdinan-
dus de Pròxida. Ferdinandus de Procida comes Almenara dominus locorum de Chinches, Quart et La Losa nomine 
heredero a Gaspar de Proxida et Caterine del Mila et de Proxida q[ue] conprengant comutumet dominorum de totum 
ville er lororum... 1560.
 9 Arxiu del comte d’Almenara, A21, núm. 14.
 10 Arxiu del comte d’Almenara A21, número 16 Concordia y Aprovación.
 11 Arxiu del comte d’Almenara A21, número 17.
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i el 28 de maig de 1598 es va revocar la provisió de 5 de maig de 1597, i es va declarar 
pertànyer  a la comtessa la tenuta en el dret sobre el comtat i els fruits fins estar pagat 
el seu dot i despeses. Novament, la disposició va ser apel·lada pel comte En Joseph i 
aquesta, per la comtessa marquesa de la Cerdà. El 12 de març de 1601, es va acordar 
certa concòrdia amb la qual la comtessa va renunciar als seus drets i preten sions a la 
possessió dels referits béns en favor del comte En Joseph, i aquest li deixava la tenuta 
dels llocs Quart i Xilxes durant la seua vida12. 

El 23 de maig de 1605, En Joseph de Pròxida, marqués de Navarrés i comte 
d’Almenara i Na Leonor Ferrer filla d’En Lluís Ferrer senyor del lloc de Sanes i viuda 
d’En Enrique Alpont, es casaren i atorgaren capítols matrimonials. Ella es va dotar 
amb 30.000 lliures en diversos béns i el referit comte En Joseph va prometre donar-li 
la possessió de la vila i el comtat d’Almenara13.

El 15 d’octubre de 1604, En Lluís Ferrer Calatayud de Pròxita, nét de la mar-
quesa de la Cerdà (regents de Quart i de Xilxes), redacta capítols matrimonials amb 
Na Isabel Sans donzella filla d’En Joan Sans senyor d’Alboi i Na Damiata Frígola. 
Aquest, l’any 1611 va atorgar carta de població als veïns de Quart14.

El 4 d’abril de 1633 En Joseph de Pròxida i Borja comte d’Almenara i senyor de 
La Llosa va testar en favor del seu nebot En Lluís Ferrer Calatayud de Pròxita senyor 
de la baronia de Quart i de Xilxes i del consell de la seua majestat portaveus del gene-
ral governador15. L’any 1651 es documenta a En Lluís Ferrer de Pròxita com a comte 
d’Almenara  i senyor de les baronies de Quart, de Benavites, de Quartell, de Faura i 
de Benifairó16. El 14 de desembre de 1662, va ser successor el seu fill primogènit En 
Gaspar de  Pròxida Clim Ferrer17.

El suprem d’Aragó el 30 d’agost de 1677, va manar a Na Maria de Pròxita olim 
Ferrer Rocafull i Albornos filla única i successora d’En Gaspar de Pròxita Clim Ferrer 
últim comte d’Almenara i Na Jerònima de Rocafull, que deixara la possessió dels llocs 
de Quart i de Xilxes en poder d’En Lluís Ferrer junt al comtat d’Almenara i la Llosa. 
El 6 de maig de l’any 1693, es va atorgar la possessió dels estats a En Melchior ta-
pies i Sola procurador general d’En Lluís de Pròxita olim Ferrer Aragó d’Apiano18. 
El 17 d’octubre de l’any 1694, En Joseph Antonio de Pròxita olim Ferrer i Castellví 
fill del referit En Lluís i de Na Joana de Castellví i Assia, va prendre la real possessió 
del comtat d’Almenara, la Llosa i de Xilxes, no obstant açò, es va suspendre la presa 
de possessió del lloc i Baronia de Quart a causa que el 18 d’octubre de 1694 s’havien 
presentat en la Reial audiència i Suprem certes provisions d’inhibició de possessió 
per part de Jaume Valero representant del bisbe de Sogorb tutor i curador d’En Ma-
nuel Ferrer19. L’any següent, es va despatxar en favor d’En Joseph Antonio20. Mort 

[4]

 12 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 16.
 13 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 17, Matri[monia]les 1605.
 14 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 21, Carta de població de Quart 1611.
 15 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 22, Donación del condado de 1633.
 16 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 25.
 17 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 27.
 18 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 29.
 19 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 31, Posesiones de 1694, davant Andrés Vidal en 17 
d’octubre.
 20 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 34.
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aquest, va succeir En Francesc Antoni el seu fill baró, el 16 d’octubre 1699, va prendre 
la real possessió del comtat d’Almenara, la baronia de la Llosa, la baronia de Xilxes 
i la baronia de Quart jurisdiccions i regalies21. El 15 de novembre de 1727, va morir 
el senyor comte En Josep Antonio i va succeir En Joaquim el seu nét fill del senyor 
comte del Reial en Fe Ximeno Pérez de Calatayud i Chaves i de Na Inés Maria Ferrer i 
Pròxita, abans d’adquirir les possessions va morir sense descendència i va succeir el 
germà menor, el senyor comte En Vicente Pasqual de Calatayud Pròxita i Ferrer. El 22 
d’abril de 1736, davant Joseph Miñana va prendre real corporal possessió dels estats 
de Xilxes , la Llosa, Almenara i Quart22.

Possessions i regalies de la Baronia de Quart

En la vila de Quart es troben citats establiments i immobles en diversos do-
cuments adscrits en distintes èpoques. Entre les possessions pertanyents al baró de 
Quart es mencionen l’any 1611 les regalies següents: el forn, molí, carnisseria, tenda, ta-
verna, mesó, el forn de cal i el forn d’algep. L’any 1612 es documenta la donació del 
senyor per a l’establiment del convent. L’any 1663 es menciona la casa senyorial de la 
vila. L’any 1736 es nomenen com a possessions senyorials, també, l’hort, la presó, el 
patronat del convent, el seient del presbiteri en la parròquia, la carnisseria i la forca. 
Així com, algunes parcel·les agrícoles: 18 jornals de garroferes a la partida de l’Alge-
zar, 3 jornals de garroferes i oliveres a la partida del Convent, 9 fanecades d’hort amb 
moreres a la partida del Seti. L’any 1751 de nou es nomena la tenda, el forn, la carnis-
seria i el molí.

Taula de les Regalies i Possessions documentades a Quart

Any 1611 1612 1663 1736 1751
Forn Forn Forn
Molí Molí Molí
Mesó

Carnisseria Carnisseria Carnisseria
tenda tenda tenda

taverna taverna taverna
Forn de calç
Forn algeps

Convent Patronat Convent
Casa senyorial Casa senyorial

[5]

 21 Arxiu del comte d’Almenara, A21 número 39, Posesiones de 1699, Copias por dho essno van con 
la f y el n 39.
 22 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 48, Posesiones de 1736.
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Hort
Presó
Forca

Seient Església
18 jornals partida 

Algezars
3 jornals garroferes 

partida Convent
9 fanecades hort amb 
moreres partida Setí

1. Toponímia de Quart de les Valls

[6]

1 Quart de les Valls, 2 Font de Quart, 3 Molí, 4 Quartell, 5 Benavites, 
6 Benifairó, 7 Faura
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En aquesta ortofoto podem observar la ubicació de les partides del Seti i la par-
tida del Convent, no obstant no es manté el topònim de l’antiga partida de l’Algezar. 
El topònim podria tenir el seu origen a les zones on es localitzaven els forns d’algeps23.

La casa senyorial de Quart a les fonts documentals 

La casa palau de Quart de les Valls es troba ubicada en la zona sud de la plaça 
del Pòpul. L’immoble es troba adossat pels seus laterals i la part de darrere amb altres 
vivendes. No obstant en la fotografia aèria de 1945, pertanyents a la sèrie A del vol 
americà, es pot observar com aquest immoble no tenia vivendes adossades a la part 
de darrere i quedava pràcticament en el límit sud-est de la trama urbana de Quart.

[7]

 23 Els topònims i àrees limítrofes els he trets del Cadastre, l’Institut Geogràfic Nacional, el visor 
Pnoa, el Gvsig i Sigpac.
 24 Vista de la Casa senyorial de Quart en 3D del Cadastre.

2. Casa senyorial de Quart de les Valls24

La cronologia del palau senyorial és desconeguda fins al moment. El que conei-
xem són les dates en què la família Pròxida ostenta el títol de barons de Quart. Com 
s’ha detallat en l’apartat anterior. Des del casament d’En Gaspar Pròxida, Centelles i 
Vives de Boïl amb Na Catalina del Milà posseïdora de Quart entre els béns el seu dot, 
el 30 de maig de l’any 1494, aquests testaren totes les possessions al seu fill en Ferran 
primer vinculador de Quart i de Xilxes, el 6 d’octubre de 1514. La casa senyorial es 
documenta l’any 1663 a l’inventari elaborat per En Gerard Cervelló comte de Cervelló  
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i baró d’orpesa, com a curador de l’egrègia Na Maria de Pròxita i Ferrer Rocafull i 
Albornos  comtessa d’Almenara i senyora de Vilargut i de les baronies de Quart, de 
Xilxes i de la Llosa. Novament l’immoble és menciona en l’any 1737 en l’acte de pos-
sessió de la baronia de Quart pel senyor comte En Vicente Pasqual  Pròxida Ferrer 
olim zapata de Calatayud.

3. Fotografia aèria del vol americà sèrie A any 1945-46

[8]

La casa senyorial és una construcció poc ostentosa amb façana llisa sense 
ornamentació i murs emblanquinats. ocupa una superfície de 299 m2 segons la in-
formació del cadastre. La façana principal orientada al nord disposa de dos altures i 
andana amb teula a doble vessant. El llenç construït amb la tècnica de la maçoneria, 
compost de pedres de diverses mesures compactades amb argamassa i calç, amida 
13 m de longitud. En la façana es disposen dos portes. una l’entrada a la casa més o 
menys centralitzada i l’altra (en la zona est), l’entrada a la capella del Pòpul. Aquesta 
última destacada amb taulells de color blau que indiquen la ubicació de la capella. En 
els taulells es troba escrit amb lletres blanques el següent: CAPILLA DE NtRA SRA 
DEL PoPuLo 1649-1999. A l’oest de la porta d’entrada principal, es troba una fines-
tra amb reixa de ferro amb la mateixa alçada que la porta d’accés. En la planta noble, 
es disposa mantenint la simetria de la planta inferior, un balcó sobre la porta princi-
pal i una finestra de proporcions simples, sobre la finestra de la planta baixa s’intueix 
una finestra tapiada en la part est del balcó. En l’andana es troba una finestreta amb 
porta de fusta emblaquinada ubicada entre l’espai que ocupen la finestra i el balcó de 
la planta noble. Sobre la vessant, en la zona est s’alça l’espadanya de la capella rema-
tada amb una creu de ferro forjada amb una campana de 10 quilos i 26 centímetres 
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de diàmetre , amb la inscripció següent: “VIVA IESuS I MARIA + AÑo 1770”25. L’ala 
Nord de la vivenda ocupa una superfície de 161 m2. La casa compta amb un pati inte-
rior amb una àrea de 60 m2. En la zona sud s’alça una construcció annexa de 55 m2. El 
mur del llenç sud mesura 11,10 m de longitud de manera que, el mur de la part poste-
rior té una longitud menor a la façana principal. Els murs laterals tanquen l’edificació 
sense construccions annexes a ells, l’oest de 27,42 m i l’est de 27,39 m de longitud.

4. Fotografia de la casa senyorial de Quart

La capella del Pòpul de l’antiga casa senyorial

La capella del Pòpul va ser construïda l’any 1770 pel baró de Quart, sobre una 
de les dependències de la casa palau. Actualment està considerada bé de rellevància 
local26. La construcció de la capella es va efectuar a causa de la troballa d’una imat-
ge d’una verge d’alabastre en una estança de la casa que es va derruir. La imatge va 

 25 Inventari de campanes, Frances Llop i Javier Martínez.
 26 Inventari Patrimoni Cultural Generalitat Valenciana: El temple té la condició de Bé de Rellevància 
Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modifi-
cació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DoCV Núm. 5.449 / 13.02.2007).

[9]
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ser traslladada a l’església conventual on va romandre fins a 1936, perduda a causa 
dels conflictes de la guerra civil27. Segons conta la tradició popular, aquest succés va 
ocórrer l’any 1649, es va derruir una paret i sostre d’una de les estances de la casa 
senyorial  on quedaren atrapats dos xiquets fills del criat del senyor, que estaven ju-
gant. Aquests, il·lesos, trobaren en la paret un baix relleu de la Verge. El rector va 
proposar celebrar eleccions per donar nom a la imatge i el poble va proposar per tres 
vegades l’advocació de “Verge del Pòpul”. Aquest succés va estar considerat com un 
miracle. La capella disposa en l’interior d’un humil i modest altar sobre un sòl de mo-
saic, el qual alberga un quadre de la Verge del Pòpul amb Jesús al braç dret, envoltat 
amb canelobres, flors i mantells que ornamenten l’estança.

[10]

5. Gojos de la verge del Pòpul 

 27 QueraLt, diana, José, Convento del Pie de la Cruz y santo sepulcro de Quart de les Valls, Ajuntament de 
Quart, 2008.
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 28 Arxiu del comte d’Almenara, 17-11, any 1663, “Inventari format per don Gerardo Cervello conde 
de Cervello Varo de orpesa en nom de curador de la egregia doña Maria de Proxita y Ferrer condesa de 
Almenara  dels bens mobles sitys recaents en la herencia del egregi don Gaspar de Proxita conde de Alme-
nara son pare aixi en la vila de Almenara com en la varonia de Quart que no estan compresos en lo vincle”.

[11]

La casa senyorial de Quart en l’inventari de l’any 1663

El dia 15 de febrer de l’any 1663 En Gerard Cervelló comte de Cervelló i baró 
d’orpesa com a curador de l’egrègia Na Maria de Pròxita i Ferrer Rocafull i Albornos 
comtessa d’Almenara i senyora de Vilargut i de les baronies de Quart, de Xilxes i de 
la Llosa, va fer un inventari de la casa palau de la baronia de Quart, per conéixer els 
béns existents a la casa. L’inventari ix arran de l’herència deixada per son pare Gas-
par de Pròxita. En l’inventari realitzat solament se citen els béns mobles, sense des-
criure on se situen ni mencions sobre les característiques de l’immoble o el número 
d’habitacions, etc. A continuació transcrivim el citat inventari:

“El palau de Quart de la família Pròxida:
De inde vero dictis die et anno nos don Gerardo Cervelló conde de Cervelló y varó 

de Orpesa en lo dit nom de curador de doña María de Proxita y Ferrer condesa de Almenara, 
constituits personalment en lo castell eo palau de la Vila de Quart continuant en fer dit inven-
tari ab la protestació del es dita confesan haver trobat recaure com a bens de dita herencia en 
lo dit palau eo castell los immediate seguents

Primo foren atrobats tres taburets de fusta de pi vells.
Item dos cadiretes de cordes velles
Ittem una cadira de repos vella y rompuda.
Ittem una rexa de ferro que pasara
Ittem sinc draps de ras vells 
Ittem un parament de llit de drap de color de goma sens guarnir ussat
Ittem dos tonells buits
Ittem dos ferros de cuyna dels moros per al foch28”.

D’aquest document destaca primerament, la denominació de la construcció 
com a “castell eo palau de la Vila de Quart” a l’observar la casa actualment i llegir el 
breu inventari. L’escassesa d’elements i béns de la casa indica que no estava ocupada 
per els que habitualment residien en altres palaus i possiblement, l’edifici estiguera 
custodiat pels criats del senyor o servira com a magatzem per als veïns del poble (com 
ocorria a Almenara). La hipòtesi de la qual es troba corroborada pels pocs mobles que 
es documenten i que a més van acompanyats d’adjectius qualificatius de vells i tren-
cats. Entre ells, es troba un parament de llit, cadires, tonells i ferros per cuinar curio-
sament qualificats “dels moros”.

L’acte de possessió de Quart de l’any 1736

En Vicent Pasqual de Calatayud  Pròxida i Ferrer entre el 22 i 24 d’abril de 1736 
va prendre real corporal possessió dels seus estats, és a dir, la baronia de Xilxes, la 
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 29 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 48, Posesiones de 1736.
 30 Poder judicial és tenir potestat de dictar lleis i el corresponent castic.
  31 Arxiu del comte d'Almenara, A21, Número 50, Posesión de Quarte de 1731.

[12]

baronia de la Llosa, el comtat d’Almenara i la baronia de Quart29. Els actes de pos-
sessió consistien en una ceremònia on s’expressava el consentiment per part dels po-
bles citats, dels aspectes de naturalesa contractual inherents a la relació entre el baró 
i els vassalls en el context del senyoriu. Aquests actes, se celebraven amb una gran 
solemnitat, la qual cosa requeria que el senyor anara acompanyat d’una gran comi-
tiva: serfs, el procurador, els oficials de la vila, l’escrivà i fidel de fets i els veïns. tot 
el col·lectiu, recorria els dominis senyorials de la baronia, visitaven els immobles de 
rellevància de la població, els establiments i les terres. Els oficials entregaven al se-
nyor o al seu apoderat les claus de la població i de tots els immobles, i aquest, obria 
i tancava portes per mostrar simbòlicament el seu poder sobre tots els béns. De la 
mateixa manera, en les parcel·les de cultiu partia branques o arrancava herbatge del 
sòl per indicar la seua autoritat. Amb aquests actes remarcava el seu poder de senyor 
terrenal. No obstant, el poder jurídic30 el demostrava dictant una nova llei i aplicant el 
castic als contraventors en el mateix moment. Aquests, eren tancats en la presó però 
en poc de temps i sempre dins del mateix matí en què se celebrava l’acte de possessió, 
el senyor ratificava l’excarcelació, per mostrar la seua benevolència davant de l’in-
fractor i del poble. 

Així doncs, el 24 d’abril de 1736 es documenta que, el baró En Vicent Pas-
qual de Calatayud  Pròxida i Ferrer va prendre la possessió corporal de la baronia 
de Quart, amb la jurisdicció civil i criminal, la Casa de la senyoria, l’hort, la presó, 
el patronat del convent, el seient del presbiteri en la parròquia, de la carnisseria, 
de 18 jornals de garroferes partida de l’Algezar, de 3 jornals de garroferes i oliveres 
en la partida del Convent, de 9 fanecades d’hort amb moreres partida del Seti, del 
molí i de la forca31. En comparació a altres actes de possessions destaca el fet de 
mostrar l’autoritat senyorial sobre dos béns citats: el patronat del convent i el seient 
de la parròquia. És possible, que fóra expressament a causa d’un conflicte amb el 
bisbe de Sogorb que va tenir feia poc. on es van iniciar una sèrie de causes sobre 
la possessió  de la baronia de Quart entre el successor antecedent de la família i el 
bisbe de Sogorb.

Nous drets senyorials sobre les regalies de Quart de 1751

El 30 de setembre de 1751 el senyor comte En Vicente Pasqual  Pròxida Ferrer 
olim zapata de Calatayud baró de Quart, va establir nous drets sobre les regalies de 
Quart, junt amb els integrants de l’ajuntament de la baronia, Carlos Escrig alcalde 
ordinari, Manuel Barceló, Joseph Ferrer, Bautista Perez, Regidors i Manuel Queralt 
síndic i procurador general, davant de Joseph Villagrasa escrivà de fets. Aquests, 
atorgaren cinc capítols nous que afectaven les regalies de: la tenda, la taverna, el 
forn, la carnisseria i el molí. Aquest dia s’establiren les ordenances que escrivim a 
continuació:
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Primer: “Tienda. Que el tendero deviera tener siempre en la tienda aseite, dexandole 
la utilidad de 3 sous por arrobas y deviera tener en la misma siempre dos modos de pescado 
uno de sardinas, y el otro a su elección arroz, especies, y que del arroz, y del pescado no pueda 
llevar más lucro que 2 dineros por libra, y de las sardinas tomare hasta 6 dineros la dozena 
solo pudiese ganar 1 dinero por dozena, y que no pudiese vender mercaderia alguna sin ma-
nifestarla primero al Regidor, y este pudiese executarle con la pena de 12 sous por cada vez 
q[ue] aquel faltase en qualquiera de los d[ic]hos capítulos.

Segon: Taberna. Que el tabernero deviera tener vino de recivo y que no le pudiese 
vasiar sin manifestarle primero al Regidor que devia aprovarlo, y si lo contrario hiziese incur-
riese en la pena de 12 sous que se le daria ganancia por cada cantaro de vino comprado una 
legua al contorno 2 sous, y si en la ciudad de Segorbe 2 sous 6 dineros.

tercer: Panaderia. Que deviera tener pan o arina en el molino baxo la pena de 12 
sous: que en dos barchillas de trigo que llevase a moler, no deviera tener tanda en el molino; 
ni tampoco yendo al primer horno que por cada barchilla pudiera ganar 1 sou 4 dineros; y 
haziendo  lo contrario incurriese en la pena de 12 sous y el pan perdido.

Quart: Carniceria. Que el abastesedor de la carne deviera matar carne buena; parar 
lo qual primero sea reconocida, y aprovada por el regidor en ausencia de este, de qualquiera 
de los que componen el Ayuntamiento baxo la pena de 12 sous y pa ello deviera matar a hora 
competente: y que deviera darle pieles competente: y que deviera dar le pieles que nezesitaren 
para su uso a los vecinos del lugar al precio que les vendiese al blanquero, baxo la pena de 
12 sous, que en la tanda de la res fuesen preferidos los vecinos del lugar: y que el precio de la 
carne fuese por el señor pastor.

Quint: Molino. Que los vecinos de este lugar devieran acudir al molino del mismo a 
moler sus granos baxo la pena de 3 libras; y el molinero no puediese moler grano de ningun 
forastero mientras le haya de vecinos de lugar en el mismo molino baxo la pena de 3 libras: y 
que el molinero deva ser siempre habil, y perito en su oficio32.”

Aquestes ordenances són les primeres que coneixem que s’estableixen en la 
baronia després de la publicació de la carta de població de 1611. En elles estableixen 
normes per regir els establiments senyorials, amb manaments més concrets i espe-
cífics per administrar aquests establiments d’una forma adequada, amb una major 
regulació i control dels productes i l’impediment del frau.   

Finalitzem l’article amb el comentari d’aquest últim document, que junt amb 
la resta d’informació aportada (inventari de la casa senyorial, la complicada línia 
successòria i les possessions i regalies) adquirim nova informació sobre el passat 
d’aquest municipi situat a la Vall de Segó, la Baronia de Quart.

 32 Arxiu del comte d’Almenara, A21, número 56, Capítulos nuevos de regalia de la varonia de Quarte, 
30 de septiembre de 1751. Aquestes noves ordenances són més específiques i completes que les ordenan-
ces de 1611 de la carta de poblament, on es dictava el següent sobre les regalies de la vila: “Que todos los 
vecinos deviesen acudir a moler sus granos en el molino de la señoria, a cozer su pan en el horno de la mis-
ma, baxo la pena de 60 sueldos si no fuese en los casos q[u]e las dichas regalias no estuviesen corrientes”. 
“Que de los hornos de cal que hiziesen y corrieren, devieran pagar al señor dos caizes por cada tornada y 
los forneros no les pudiesen hazer sin licencia del señor, y pagando aquello en que se conbiniesen”. “Que 
de los hornos de algez, que corriesen p[ar]a construir y conservar sus casas no deviesen pagar los vecinos 
cosa alguna: pero si p[ar]a vender, deviesen pagar al señor ocho dineros por caiz”.

[13]
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Annex

Annex. 1. Arxiu del comte d’Almenara A 21 numero 9. Disposicions testamentaries 
d’en Juan de Próxida dictades en el casament del seu fill en Nicolas 1430.

D[ic]ho d[o]n Juan de Proxita señor de los castillos y varonias y lugares de Almenara, 
Luchente, Alcocer y Gavarda, y Nicolas de Proxita su hijo de una, y de la otra dn pedro de 
sentelles y do beatris boyl antes llamada andreva de castellet consorte, y do leonor hija de los 
dhos por ante visente rubert en 27 julio 1444 otorgaron en valencia los capitulos pa el matri-
monio entre los dhos nicolas de proxita y leonor sentelles y fueron del tenor siguiente.

Que obtenida la dispensa de su santidad el referido noble mn Juan de Proxita para sos-
tener las cargas del pte matrimonio, y pa seguridad del adote y crece de dha Da Leonor havia 
donación a d[ic]ho su hijo de los castillos, y lugares de Almenara, con todos sus terminos d[e]
r[ech]os y pertenèncias, en que se comprendia el lugar de la Llosa y  del de Luchente con todos 
sus derechos y pertenèncias, en que se contenian los lugares de Quatretonda, Pinet, Oseta, y 
Benicolet, y del lugar de Alcozer y Gavarda y de la casa que poseia en esta ciudad y parroquia 
de s[a]n Bartholome que lindava con la plaza de d[ic]ha yglesia.

La qual donacion dixo que haria con todas sus jurisdicciones y d[e]r[ech]os con vin-
culos y condiciones que si el d[ic]ho Nicolas muriese sin hijos ni otros descendientes varones, 
los referidos bienes bolviesen al noble Juan de Proxida hijo del d[ic]ho noble Mn Juan si fuese 
vivo, y despues de los dias de aquel a los hijos, y descendientes varones del mismo, y si no 
fuese vivo, pasasen a Olfo hijo tambien del mismo Mn Juan; y despues de los dias de aquel, a 
los hijos varones del mismo.

Y si no fuese vivo el d[ic]ho Olfo, pasasen a Thomas de Proxida, conforme se dixo de 
los otros hijos, queriendo siempre que en todo tiempo fuesen llamados a la heren[cia]a pero 
que sucediendo el d[ic]ho caso precediese el mayor, de unos en otros.

Y si los d[ic]hos faltasen, sucediesen los hijos de las hijas el mismo Mn Juan guardan-
do orden de primogenitura de unos en otros y con pacto de tomar nombre y armas de Proxita: 
pero en todos caso se reservava por los dias de su vida las jurisdicciones de d[ic]hos castillos y 
lugares y el usufruto y rentas de los de Luchente.

Annex 2. Arxiu del comte d’Almenara, 17-11, any 1663, Inventari dels béns 
Casa eo palau de Quart: “Inventari format per don Gerardo Cervello conde de Cervello 
Varo de Orpesa en nom de curador de la egregia doña Maria de Proxita y Ferrer condesa de 
Almenara dels bens mobles sitys recaents en la herencia del egregi don Gaspar de Proxita 
conde  de Almenara son pare aixi en la vila de Almenara com en la varonia de Quart que no 
estan compresos en lo vincle”.

De inde vero dictis die et anno nos don gerardo cervello conde de Cervello y varo de 
orpesa en lo dit nom de curador de doña maria de Proxita y ferrer condesa de Almenara, cons-
tituits personalment en lo castell eo palau de la Vila de quart continuant en fer dit inventari ab 
la protestacio del es dita confesan haver trobat recaure com a bens de dita herencia en lo dit 
palacio eo castell los immediate (fol. 1 revers) seguents

Primo foren atrobats tres taburets de fusta de pi vells.
Item dos cadiretes de cordes velles.
Ittem una cadira de repos vella y rompuda.
Ittem una rexa de ferro que pasara.
Ittem sinc draps de ras vells.
Ittem un parament de llit de drap de color de goma sens guarnir ussat.

[14]
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Ittem dos tonells buits.
Ittem dos ferros de cuyna dels moros per al foch.
Fe sunt bona que ad pnt inveninces in villes de Quart et de Almenara respective fore sive 

pertinere dictis herencia et cura de quibus dabimus bona compotum omni hora et quando cumque 
requivit fuerimus. Protextamus tame quod si expide aliqua alia apparverent bona illa possimus 
addere p pnt inventario velalint de novo confisere inventarium que ferunt acta villa de Quart die 
decimo quinto febrary anno anats domini millessimo sexcentessimo sexagessimo tertio signum 
nostri domine Gerardo Cervello comitis et firmances presentivos ibidem provertibus didaro de 
Prado civitatis Valencia en lo signo escola oratori dicta baronia de Quart respe habitatibus.

Recepi ego Hieroni Bora de Asiure et J. Fidem hic Panofyll escrivà notari
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