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Intentar esbrinar com seria el traçat urbanístic de la població de Quart de les
Valls, és una tasca certament complexa, degut al aparent buit documental que existeix
durant el període d’estudi que compren l’Edat Mitjana dins del seu terme municipal.

Fins a la data són escasses les referències que tenim d’aquesta localitat, encara
així, partim d’algunes referències, i que ens portem al camp de la geografia
urbanística.De la mateixa manera, tenim alguns documents aïllats, que al cap i a la fi,
hem volgut emprar com a fonament d’aquest breu article. Doncs no hem d’oblidar que
una prova física del que ha sigut la història de qualsevol espai humà, sol ser l’aspecte
que ofereix l’entorn en el qual es localitza.

A grans trets, si fem un rastreig visual dels carrers de Quart de les Valls des
d’una panoràmica aèria, és obvi que la zona més antiga d’aquest lloc compren la plaça
de l’església de Sant Miquel i les seues rodalies.

Un model de planificació tradicional, on el principal edifici cristià, influirà sobre
el posterior plantejament constructor. No obstant, hem de partir de la idea de que
molts dels assentaments medievals que hi ha presents en aquesta franja del Camp de
Morvedre, responen a enclavaments geogràfics on residien poblacions íntegrament
d’origen musulmà, les quals ja es trobaven localitzades en molts casos des d’abans dels
Regnes de Taifes, i que giraven al voltant d’una alqueria o varies d’aquestes,
dependents d’un hisn o castell. En aquest cas el d’Almenara.

Es tractava de reduïts nuclis, compostos per diverses famílies, que solien estar
unides pels llaços parentals, les quals a mode de clans (en molts casos d’origen
bereber), van desenvolupar un model econòmic, recolzat fonamentalment en una
agricultura de auto-abastiment, que no solia estendre els seus lligams comercials més
enllà de les terres dels voltants. A més a més, podríem afirmar que, tal i com exposa
Pedro López Elum en “Los castillosvalencianos en la Edad Media (Materiales y
técnicasconstructivas)”, una de les tipologies de qaryao alqueria era aquella que es
situava entre dos importants nuclis de control territorial i que tenia la missió de
protegir les terres, població i riqueses d’eixos centres urbans; en aquest cas dits
enclavaments serien Almenara i Sagunt. L’autor comenta que aquestes alqueries,
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estarien a la mateixa distància entre una població i altra i situats en un important pas
de comunicació i control com seria la Vall de Segó, vora el traçat de la via Augusta.3

Aquests espais evidentment tranquils des de la perspectiva geopolítica, no van
suposar grans maldecaps als posteriors pobladors cristians, motiu pel qual se’ls va
deixar conservar inclòs la pròpia nomenclatura amb la que s’identificava aquesta
alqueria, fenomen que encara a dia d’avui veiem en els topònims de Benavites,
Benicalaf, Benifairó...

Eixe element serà un factor clau per a entendre que la noblesa cristiana vorà
aquests llocs com punts des dels quals es podrà treure un rendiment econòmic, que
mitjançant la figura del Senyoriu, permetrà un control a tots els nivells, sense
necessitat d’haver d’establir una presencia cristiana continuada, doncs la població
treballarà per al representant d’eixe llinatge noble, que en la majoria dels casos
aixecarà el seu palauet, en el que a més d’instaurar un evident paper psicològic de
superioritat, li servirà també per deixar-se vore en les diferents visites que aniria
realitzant en els moments de descansar en la franja d’un espai que era de la seua
propietat.

Com dèiem abans, l’àrea que envolta l’antiga església, serà el nucli embrionari
d’eixe lloc referit. Sent l’únic punt on vorem carrers més estrets i desordenats, que en
alguns casos acaben sense tindre sortida, o un trajecte força irregular, que distarà molt
dels que es van anar efectuant en segles posteriors.

Una referència de forçainterès, conservada a l’Arxiu Històric Nacional, parteix
d’un “Memorial de rentas y emolumentos del Condado de Almenara, Chilches, la Llosa
y Quart de les Valls”4, que és de l’any 1511, i on es donen dades concretes respecte a
la localitat que estem estudiant i la seua relació amb Almenara, que seria el nou feu
cristià, on tenia la casa principal el comte, i on s’establiren els principals edificis
cristians com l’església, la qual diu que posseïa un bon nombre de capellanies; també
parla de l’existència d’un monestir de franciscans, que segurament haurien ajudat a la
repoblació i cristianització del lloc. Els voltants estarien replets d’arbres com moreres,
oliveres, garrofers, etc., ja que es diu que es treia molt de profit de l’oli així com de la
industria de la seda. Mentre, en Quart, on la població era musulmana haurien
conservat les hortes d’avanç de la cristianització i continuaven treballant-les per al
senyor de Quart, també comte d’Almenara. A continuació presentem un extracte del
document que transcrivim literalment:
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Item hay en la dicha villa d’Almenara mucha huerta y muy hermosa con
muchos árboles así de olivos como de moreras que se hacen cada un anyo
en dicha villa unos anyos con otros pasan mil libras de seda y anyada de
azeyte coge se mas de doze mil cantaras, es tierra que pasando en mano
poderossa se podrían cresser en muy poco tiempo muchos pobladores.

Item hay muy buena iglesia donde hay ocho capellanías donde todos los
días se haze el oficio cantado.

Item hay un monasterio del orden del glorioso san Francisco qui in residen
vientefrayles arriba con una indulgencia plenaria a pena y a culpa por la
obra y fábrica del dicho monasterio,sia trecho de piedra de la dicha villa.

…

Item en el lugar de Quartehaysetentacasas de moros, son
muyhermosahuerta y termino, y cualdicholugarhay una casa de Señor que
costó de labrarmás de dos cuentos y hayhuertos con muchosnaranjos y
huertosdentro de casa muyhermosos.

Item es tierra tan fértil que cada añosacan de ella dos cogidas lo menos.
Item es tierra que por ser en poder de Señores tan necesitados.

Trama urbana de Quart de les Valls amb les clàssiques connotacions irregulars del traçat precristià.
Sigpac



Si ens atenem a la superfície que englobaria aquest espai, voriem com l’àrea
urbana ocuparia vora 1 hectàrea. Concordant en l’entorn que nosaltres hem delimitat,
doncs dins del mateix entrarien perfectament les setanta cases que esmena el
document de principis del segle XVI, així com la casa dels Senyor, seria òbviament la
més gran de la localitat.

Orientació de la trama urbana medieval. Sigpac

Principals elements urbanístics tractats en el present article



Si tenim en compte la direcció del parcel·lari, diferenciem dos sectors, on
casualment trobem el que assignaríem com a zona del nucli medieval (NE-SO), així com
la part post-medieval (NNE-SSO).

Seguint els elements numerats en la darrera fotografia, podem establir quatre
punts fonamentals per poder entendre les escletxes que ens queden de l’urbanisme
medieval de Quart.

Per una banda el sector nº1, compren la placeta triangular, resultat del traçat
on convergien antigament dos carreronets que connectarien amb la mateixa. Aquest
seria el cas del carrer del metge Berenguer, així com el d’un ja desaparegut, i que seria
cobert per l’avanç de la expansió urbana, i que podem comprovar encara fossilitzat en
l’actual parcel·lari.

De l’esmentat carrer del metge Berenguer (sector nº2), cal destacar el seu
traçat serpentejant, i que podríem definir quasi com el més irregular en l’espai urbà de
Quart de les Valls. Òbviament creiem que això no és resultat de l’atzar, doncs la
proximitat respecte a l’antiga església, així com la seua connexió en la casa dels barons
i anteriors Senyors de Quart, ens estaria delimitant la zona en la qual estaven ubicats
els habitacles de l’alqueria musulmana.

La casa dels Senyors de Quart, és l’únic element que amb total certesa apareix
ja establert en la distribució urbana de l’Edat Mitjana (sector nº3). Com era natural,
controlava la resta d’habitatges, i que seguint la referència de 1511, torna a situar-nos
amb eixes setanta cases dels pobladors, i que es trobarien tot just davant i als seus
voltants. En aquest sentit hem de dir que tampoc és gens casual que els seus dominis,
arribaren fins al que se coneix en la localitat com l’antic accés que unia Quart de les
Valls amb Quartell. I és que desde les afores de la plaça de la Verge del Pòpul, se
donava entrada al municipi (punt tot just on s’ubicava la casa senyorial).

D’acord a les nostres hipòtesis la planta de l’antic palausenyorial anava més
enllà de la plaça de la Verge del Pòpul, estenent-se fins a la cantonera del que és
l’actual carrer del Comandant Altabella. Resulta interessant remarcar com en el vèrtex
d’aquesta casa encara es poden observar pedres tallades de morter de grans
dimensions, cobertes discretament per l’encalcinat, i que demostren la traça pròpia
d’una casa senyorial, que al llarg dels segles aniria sofrint reformes, sent la de l’any
1881 una de les més destacades, a més d’altres actuacions que s’anirien produint en el
segle XX.A més a més es pot comprovar clarament la gran amplària de la porta
d’entrada, elaborada també amb pedra així com l’alineació en la primera planta de tres
finestres que, si més no, en el passat podrien haver sigut tres balconades col·locades
de manera simètrica a la façana.

Per finalitzar no devem oblidar l’obertura del carreró de Sant Miquel (sector
nº4), i des d’on convergia l’hipotètic carreró desaparegut que connectaria desde la



plaça on s’ubicava la casa dels Senyors, fins a la placeta de l’actual casa del doctor
Antolí Candela, així com el referit del metge Berenguer.

Si mesurem la amplària d’aquest petit vial, veiem com va ampliant-se en
direcció O-E, mostra d’eixes influències urbanístiques irregulars, tant pròpies de les
alqueries musulmanes.

Espais urbanístics abans referits, ubicats dins de l’àrea medieval

Un altre fet que considerem necessari remarcar, és que l’origen d’aquesta
trama ve desde ben antic, doncs ja en la obra de Carlos López veiem que es menciona
el municipi de Quart, concretament durant l’any 1349, sent Senyor d’aquest lloc
Roderico Díez “de loco de Quart, qui erat de Çau Fabre” 5

5LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos, LiberPatrimoniiRegiiValentiae,València, Universitat de València, 2006.



Comparant les referències presents en Salazar de Castro 6 i7, així com les
anotacions que tenim presents 8, sembla que En Juan de Pròxita i Na Isabel de
Calatayud, van tindre per primer fill a En Nicolàs de Pròxita, qui a la seua vegada
casaria en 1444 amb Na Leonor de Centelles i Castellet (filla del Senyor de Cortes,
Quart, Xilxes i de Na BeatrizBoil; d’acord a les referències anteriors, pareix que el
senyoriu de Quart recau per aquesta família), fruit de l’enllaç naix En Juan Francesc de
Pròxita i Centelles, qui va establer matrimoni amb Na Beatriz de Vives de Canyamàs i
Boil, d’aquest matrimoni naixerà En Gaspar de Pròxita i Vives de Boil, qui casarà amb
Na Catalina del Milà.

Establint aquesta relació veiem com a pesar d’alguns propietaris que van poder
tenir el Senyoriu de Quart de les Valls en el segle XV, comprovem com serà mitjançant
la família Centelles, per on els Pròxita acabaran adquirint la seua titulació.

Abans d’això, en l’any 1356, Gilabert de Centelles va comprar Xilxes a Pere IV,
amb tota la seua jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, que el monarca va recuperar de
Pere de Montcada9. Més tard Pere de Centelles serà qui ja apareixerà com a Senyor del
municipi de Quart, sent per dita línia familiar quan mitjançant l’enllaç de Na Leonor
amb En Nicolás de Pròxita, aquest llinatge adquireix el Senyoriu.

Dit matrimoni reforçarà sense cap mena de dubte una aliança territorial entre
les principals famílies que controlaran aquest espai en els posteriors segles. Un punt
d’inflexió important per al destí de Quart, ja que en la centúria següent la població
començarà a patir un canvi urbanístic que deixarà enrere el tradicional plantejament
amb evidents connotacions musulmanes.

Dit això, no hem d’oblidar que se’ns escapen molts elements, que degut a la
continua transformació que va efectuant-se sobre el qualsevol indret humà, són
necessaris tindre en compte, així com dins de la mesura, pensar que de cara a un futur
podria ser més fàcil arribar a cercar un disseny més aproximat de com era l’aspecte
oferit per antiga població de Quart en l’Edat Mitjana, doncs diferents fosses
arqueològiques en punts concrets, ajudarien en bona mesura a establir diverses línies
d’investigació al respecte.
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