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“El forment de la Cambra de la vila d'Almenara”

Estel Bosó i Doménech

RESUM:

En aquest  article  realitzem un  estudi  sobre  la  cambra  d'Almenara  (La  Plana  Baixa).  Un  antic

immoble que tingué un paper de rellevància sobretot, en moments de carestia, els quals abundaven.

L'estudi d'aquest immoble ens ha conduït  al  coneixement de nombrosos fets  relacionats amb el

funcionament d'aquest i altres successos intrigants ocorreguts a la vila.

PARAULES CLAU: cambra, forment, funció, Almenara.

SUMMARY

The paper has a study about building grain of Almenara (La Plana Baixa). A old building  with an

important role especially, in times of famine, they were plentiful. This study shows  numerous fact

about functioned  and other events intriguing occurred in the village.

KEY WORD: building grain, wheat, use, Almenara

LA CAMBRA DE LA VILA D'ALMENARA

En el segle XVII es documenta una cambra per emmagatzemar aliments a la vila d'Almenara (figura

1). Aquesta estava administrada pels consellers de la vila i estava destinada a albergar forment i

panís1.  Segons explica Marcelino Melendez y  Pelayo les cambres i  fundacions pies, o cases de
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misericòrdia, concedien gra als agricultors per al cultiu o consum i actuaven també, a les ciutats

com a institucions de crèdits per al consum. A més del préstec establert, que contribuïa sempre a

garantir la sembra i el cultiu de les terres, les cambres realitzaven una funció importantíssima en els

pobles: consistia a facilitar pa als habitants quan hi havia escassetat, bé perquè s’esgotava el gra de

la collita o perquè era molt alt el preu. A més, realitzaven una funció estabilitzadora que atenuava

els efectes de les males collites. Moltes cambres dedicaven sempre el seu gra a la fabricació de pa

per abastir la demanda local i beneficiaven d’aquesta manera sempre els consumidors2.

La cambra de la vila es regia per unes ordenances establides pel consell.  Aquestes normes que

escrivim a continuació són de l'any 1652 en elles es disposen els següents reglaments:

Els veïns del poble eren els que facilitaven el producte per tenir abastida la cambra. Si els veïns no

disposaven de gra s'adquiria a forasters.

Els veïns cada any després de la collita, havien de facilitar al consell la quantitat de forment que

podien vendre en la vila.

Les quantitats eren comprades de barcella en barcella.

Estava prohibida la  venda d'aquests  productes a  forasters baix multa de 3 lliures en un primer

moment, quantitat que decidiren augmentar en la successiva sessió del consell a 25 lliures.

De la mateixa manera, estava prohibit que els veïns de la vila compraren farina3 de la cambra per

vendre-la a forasters, baix multa de 3 lliures.

En moments  de carència  el  cambrer  i  flaquer  tenien prohibida  la  venda de  farines,  gra i  pa a

forasters.

Els cambrer i el flaquer havien de disposar sempre de farines, gra i pa baix greus multes. 

La cambra estava autoritzada a vendre de mitja en mitja barcella a cada veí fins arribar al cafís.

Els jurats de la vila establien el preu del cafís segons la carència o abundància del producte. Aquest

any el forment estava a 12 lliures i el panís a 7 lliures, 10 sous.
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Els veïns pobres que adquirien els productes de la cambra, tenien de temps per pagar el deute fins al

dia de sant Joan.

L'any 1652 la vila sofria molta escassesa i pobresa i va haver de demanar un préstec de 1.000 lliures

per  poder  abastir  la  cambra de forment  i  panís  de l'any4.  Aquestes  1.000 lliures  permeteren la

compra d'uns  83 cafissos  de forment,  quantitat  que s'extrau  del  preu d'aquest  producte establit

aquest any. L'any 1657 va ser molt abundant la collita del forment per la qual cosa, el Consell va

decidir abaixar els preus del producte a 7 lliures, 10 sous el cafís5. L'any 1700, es determina invertir

1.000 lliures a censal per a comprar novament productes per a la cambra. El senyor comte els va

concedir la llicència no obstant els va recordar que alguns dels articles que volien emmagatzemar

tenien certes obligacions. Per la qual cosa, el consell va decidir crear una cambra únicament de

farina de forment6. L'any 1707 es documenta que el Sr. Retor solia facilitar als jurats el forment

replegat del delme i de les primícies, per a què aquest el repartiren per a la sembra als veïns. Aquest

forment es facilitava sota unes condicions: els veïns havien de pagar-ho després, al preu més alt que

aconseguiren en abril i maig. El període de pagament finalitzava el mes de juliol de l'any pròxim.

No obstant, es documenta que a l'hora de pagar, i segons el preu que aconseguira el producte en els

mesos d'abril i maig, l'Ajuntament de la vila li recordava al clergue o als fiadors el preu de venda

originari7. L'any 1756 es documenta la notícia què alguns veïns, que havien pres forment al fiador

se'ls exigia el preu de 10 lliures, el d'altura) i a 9 el del mar. L'Ajuntament va mediar per aquest

veïns, argumentant que durant l'any 1755-1756 no havia excedit el preu de 8 lliures, 15 sous i de 8

lliures respectivament, van disposar que al so del tambor el ministre fera un pregó per difondre que

ningú pagara el forment a major preu de l'assenyalat8. D'aquesta manera l'Ajuntament protegia els

interessos dels veïns davant els excessos d'alguns fiadors.

UBICACIÓ DE LA CAMBRA
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La cambra estava ubicada en el palau senyorial de la vila, que estava situat en el carrer Major,

davant de l'actual plaça de la Font (fig. 4). La cambra ocupava una de les estàncies del gran palau,

Luís Cebrián Mezquita descriu la casa senyorial: “Dicho caseron señorial... tenia en sus bajos y en

los pisos superiores grandes estancias, para almacenes de cosechas (propias y colectadas), de aperos

de labranza, caballerias, etc.”

El  comte  que  habitualment  residia  a  València,  llogava  aquestes  estances  per  emmagatzemar

aliments dels arrendadors dels dominis senyorials,  que eren veïns del comtat.  Els arrendaments

anaven canviant de mans i tenien una durada de 4 anys per arrendament9. El consell de la vila també

llogava algunes habitacions com a cambra del poble. 

L'inventari de béns del palau d'Almenara ens descriu l'edifici estància per estància i ens facilita

informació de la ubicació i la funció de cadascuna, per conéixer on estaven disposades les cambres

d'emmagatzematge. L'entrada al palau s'ubicava al centre de l'edifici en el mur Nord (figura 2), a

l'esquerra de l'entrada hi havia dos estances, i a mà dreta les cavallerisses, a la part Est se situava la

Capella de la Sang, i a l'ala Oest la cuina i la pastera, i l'escala d'accés a la planta noble, al Sud en la

part central s'alçava la torre, a la part Sud-oest i al costat de les cuines i la pastera els tres cellers, i a

la part Sud-est i al costat de la Capella de la Sang la presó del palau. A la planta noble (figura 311) a

l'ala Nord, al carrer Major se situaven les estances més importants:  la sala del palau, l'alcova i

l'oratori, llidoner, a l'Oest un altre oratori i quatre cambres o habitacions fins la part Sud, on estava

la torre amb comunicació en aquesta planta. A l'ala Est sobre la Capella de la Sang hi havia tres

estances. Sobre la planta noble es disposava l'andana10.

En els documents que estableixen les condicions d'arrendaments de la senyoria, es nomenen les

estances del palau on es podien emmagatzemar els productes. Un d'aquests estableix: “Item ab pacte

y condició que per a posarlos grans y fruyts de dita señoria no tinga obligació lo dit Egregi compte
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de donar mes al dit arrendador que la Torre de la casa de Almenara y la botiga y davall la escala

pera posarlo vi y la bodega del oli y los aposentos de má esquerra entrant per la porta del  carrer

mentres lo Egregi Compte no els vulla habitar12”.  En un altre document, se citen tres estances de

dalt  de  la  Capella  de  la  Sang  i  l'andana  disposades  per  emmagatzemar  gra i  fruits:  “Para  las

habitaciones  de  dicho arrendamiento y poner  los  granos,  y  frutos  de su arriendo y demas que

huviere menester, se le hyan de dar los quartos baxos que hay en el Palacio de la Señoria de la

expressada villa de Almenara, la torre, la bodega, cavallerisa, un corral para poner las gallinas, los

tres quartos que estan arriba al lado de la capilla, y la Andana sin que pueda pedir ni pretender, otra

cosa alguna13”. 

EL FORMENT DE LA CAMBRA

En el mes de febrer de l'any 1666, Martí Gomis major de dies, justícia de la vila d'Almenara i Josep

Dasca notari de la vila i comtat, van iniciar un interrogatori per a descobrir  què passava amb el

forment de la cambra, i esbrinar si les notícies que corrien per la vila, sobre l'extracció il·lícita del

forment, eren verdaderes o no. Els testimonis d'aquests interrogatoris van ser veïns que habitaven

pròxims a la cambra o van testimoniar d'algun succés sospitós en el mateix carrer. Els cinc homes

citats van ser: Jacinto Verdecho, Geroni Royo, Felix Agustí, Josep Ferrer i Joan Verdecho de Macia.

El primer que passa a declarar va ser Jacinto Verdecho llaurador de la vila d'Almenara de sisanta

anys, aquest després de prestar jurament va testificar que va sentir a Geroni Royo el següent: 

“cridar  en  lo  carrer  Major  de  dita  vila  que  lo  forment  que estava  custodiat  y

guardat en la casa de la senyoria que esta en lo carrer Major de dita vila el trayen a

totes les ores que els donava gust així de nit com de dia per que dien per la vila
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que faltava forment y perço digue lo dit Gerony Royo que com los avia de faltar

forment si els amos de aquell que els tenien en comanda a totes ores així de dia

com de nit però que jamay li hoy dir que furtaven lo dit forment14”. 

Aleshores, el justícia de la vila va cridar a testificar a Geroni Royo llaurador de la vila de quaranta

anys. Aquest comentava i afirmava que havia dit el que testificava Jacinto Verdecho: 

“perquè Juan Verdecho de Macia que habitava en la dita casa de la senyoria li

digué al testimoni que algunes ocasions avien tret forment de matinada y que a les

ores quels donava gust lo trayen y que moltes nits avia sentit rumor dalt en la sala

on estava dit forment15 e açò dix saber per aver los dit lo dit Verdecho”.

Altre  dels  interrogats,  va ser  Felix  Agustí  llaurador  de la  vila  de trenta  tres  anys.  Aquests,  va

comentar que ell podia testificar sobre la causa i digué el següent: 

“que una nit anant per lo carrer Major de la vila de Almenara, a la que estigué

entre casa de Jacinto Verdecho y Josep Ferrer veu un home que anava Plaça amunt

en una taleca al coll plena perquè no sap ell testimoni, si la portava en forment ni

altre  genero  de  gra,  perçò  que  es  de  nit  ni  coneixia  al  home ni  menys  podia

endevinar lo que portava dins de dita taleca ni tampoch, veu de a on eixia lo tal

home, si que el veu en la Plaça16 en dret de dit carrer Major laçò es y no altra

cosa”.

Després del testimoni de Felix Agustí,  el justícia  passà a cridar a Joan Verdecho de Macia, per

seguir  el  fil  de  l'interrogatori,  segons  la  informació  donada  per  Geroni  Royo.  Joan  era  també

llaurador de la vila, de trenta sis anys i habitador de la casa senyorial, on estava la cambra del

forment. Va testificar que: 

                                                                        6



                                                                      BUTLLETÍÍ DE LA SOCÍETAT CASTELLONENCA DE CULTURA, T.XCÍ, 2015, pààgs.141-151.

“estant en son llit per dos atres ocasions deues la matinada senti que obrien les

portes de la dita casa les del carrer y que com senti que les obries a desora, crida

colerant dos o tres crits demanant qui eren y no li respongueren y que així mateix,

succehint lo referit altre mati crida també colerant quis axo qui obrils les portes a

estes ores y entonces li  respongue Llorenç Demeto dient yo so y en la veu lo

conegué, però que no sap a que entrava ni deixava de entrar17”.

El  document  analitzat  finalitza  en  aquest  testimoni  i  no  hem  trobat  fins  al  moment  un  altre

document que continue descrivint aquests fets. Segons les pautes que segueix el justícia de la vila

en  aquest  document,  considerem  que  probablement,  el  justícia  citaria  a  Llorenç  Demeto  per

consultar-li si el testimoni de Joan era cert i sent així, a què havia entrat, exactament, eixa matinada

en la casa senyorial? No obstant, per saber alguna cosa més sobre aquest cas, sols ens queda seguir

la pista de l'interrogatori i esbrinar alguna cosa sobre el veí citat; qui era Llorenç Demeto?

Cebrián Mezquita en les seues transcripcions  de l'arxiu parroquial  d'Almenara,  ens proporciona

informació rellevant sobre la família dels Demeto en aquesta data. Els Demeto eren els beneficiaris

de  la  capella  de  la  casa  senyorial,  consagrada  a  la  Mare  de  Déu  dels  Desemparats,  però  es

denominava  tradicionalment  Capella  de  la  Sang,  perquè  era  allí  on  celebraven  els  actes  de  la

confraria de la Sang. Cosa que,  ens dóna lloc a pensar que els  motius  de l'entrada de Llorenç

Demeto en la casa estaven relacionats amb l'assistència de la capella o alguna cosa relacionada amb

ella.

Segons la documentació, la casa dels Demeto era la contínua a la casa senyorial, en el mateix carrer

Major.  A més,  com descriu Cebrián Mezquita,  la  casa dels Demeto tenia un accés directe  a la

capella  per una menuda porta:  “Detrás de la puerta  principal de dicha casa se ve una pequeña
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puerta tapiada, que debío dar acceso a la capilla”. Clar que no sabem si la porta que comunicava la

capella amb la casa dels Demeto estava feta en aquesta època o es va fer en posterioritat.

Segons el  llibre  mortuori,  Mossèn Joan Demeto,  beneficiat  de la parròquia,  va ser assassinat a

València el dia 12 de març de 167218.

Si s'accedeix a la documentació de l'arxiu parroquial d'Almenara i segons es descriu en les visites

pastorals del senyor bisbe de Tortosa, entre els anys 1664 i 1690, la capella es trobava amb greus

perills estructurals. Justament, el mur Oest de la capella de la Sang, aquell que donava a la casa dels

beneficiats Demeto, havia sofrit un despreniment. El 20 de novembre de l'any 1664 el Bisbe En

Joan Baptista Verdejo va manar en la seua visita pastoral que: “s'arregle per haver caigut la pared

que llindava amb la casa del beneficiat Juan Demetto”. En la visita de l'any 1665 el Bisbe torna a

manar: “que dins de sis mesos s'arregle la sagristia de la capella, per haver-se derruït la pared que

llindava amb la casa del beneficiat. L'obra havia de ser costejada pels hereus del beneficiat i pels

clavaris majorals de la confraria de la Sang19”. En la visita del 16 de maig de 1680 pel bisbe Fr. José

Frageda, encara no s'havia reedificat la part derruïda de la sagristia20, que va seguir en ruïna fins

1698 quan finalment es va reedificar21.

Amb el coneixement d'aquesta informació sobre l'estat ruïnós de la capella de la Sang i la relació

d'aquesta capella amb la família dels Demeto, podem intuir els motius de l'entrada del citat Llorenç

Demeto en la casa senyorial. Finalitzem en aquest punt, sense saber si els rumors que corrien per la

vila sobre l'extracció il·lícita del forment de la cambra eren certs o no.  

CONCLUSIONS

Les cambres eren els bancs de l'època, llocs on es controlava el forment per repartir sement per

plantar entre els veïns de la vila per a la següent collita i on disposar d'aliments, en els moments de
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carència i necessitat dels veïns. Per la qual cosa, tenien un paper de rellevància a les viles i els

rumors d'apropiació il·lícita del forment donaren lloc a una sèrie d'interrogatoris per descobrir la

veritat.  No obstant,  el  futur de les  cambres  es  va veure limitat  per  una sèrie  de disposicions  i

catàstrofes que dificultaren el seu funcionament. A partir del 16 de març de 1751, es va decidir

centralitzar totes les cambres del Regne. El Secretari d’Estat i del despatx Universal de Gràcia i

Justícia  va  ser  nomenat  Superintendent  General  de  totes  les  cambres  del  Regne,  fet  que  va

comportar que els pobles tingueren l’obligació d'atorgar-li els comptes d'aquestes i informar de tots

els problemes relacionats. Les imposicions realitzades a les cambres per part de l’Estat Central i, a

més, la gran crisi de subsistència de 1803 i 1804 agreujaren la situació i ocasionaren, les fallides de

les cambres davant la impossibilitat dels llauradors de tornar-ne el gra i els diners obtinguts. Poc

després,  els  saquejos  i  la  destrucció  de  la  guerra  del  francès  iniciada  en  1808,  agreujaren  per

complet la situació i el manteniment d'aquests immobles22.

        IMATGES            

Fig. 1 Almenara 1920 Fotografia de Carreres
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    Fig.2 Croquis de la Planta baixa del palau

                        

      

                 Fig. 3 Croquis de la Planta noble del palau
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fig. 4 Plànol d'ubicació del palau senyorial en l'antiga trama urbana d'Almenara.
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