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 L’any 1561, Felip II decideix fortificar el litoral valencià per tal d’evitar els 

contactes dels moriscos amb els corsaris de Barbària i encarrega el seu enginyer 

Giovanni Battista Antonelli de construir fortaleses a les serres de Bèrnia i d’Espadà
1
. El 

projecte no era nou, ja que, el 1545, l’havia proposat el duc de Calàbria. El baluard de 

Bèrnia fou bastit ràpidament el 1562, però les Corts valencianes de 1564 s’oposaren a 

construir el de la serra d’Espadà. Entre els informes elaborats a tal efecte per l’enginyer 

italià cal destacar l’intitulat Relatione della Montagna o Serra di Espadan, que es 

conserva a l’Archivo General de Simancas (Secció Estado, lligall 329), on l’autor 

descriu, en la seua llengua i amb una notable precisió, els més diversos aspectes de la 

geografia física i humana de la comarca. Des d’una òptica militar, Antonelli n’assenyala 

els límits, els accidents orogràfics més importants i les condicions estratègiques dels 

seus accessos i camins i dóna compte dels principals mitjans de subsistència, defensa i 

avituallament dels seus habitants. 

 En l’enumeració de les poblacions cristianes i morisques que circumden la serra 

Espadà s’indica el nombre de focs de cada una i els senyorius als quals pertanyen. Els 

moriscos són presentats com a “gente ostinata”, “de corpi asciutti, atti al travaglio et a 

soportare fame et sete et ogni disagio”. No s’hi diu res sobre la seua llengua, però, a 

jutjar pel fracàs més absolut de les mesures destinades a convertir-los al cristianisme —

”quello che sopra ogni cosa è de anottare è che per tutti quei luoghi non si vede una 

croce, ne si odono campane, ne si vede algun segno di Cristianesmo”—, es pot sospitar 

una vigència massiva del monolingüisme àrab. 

 La relació de topònims majors, que és gairebé exhaustiva, es presenta sovint en 

forma aragonesa o castellana (Navajas, Sogorbe, etc.), fins i tot quan esmenta les 

poblacions catalanòfones (Casteglion, Villa Viella, Cinchas, etc.). Aquesta perspectiva, 

especialment visible en la toponímia menor (“cerro de los Cristianos”, pic de 

l’“omenaje”, etc.) i en les al·lusions a la “tierra doblada”, s’explica en part per la 

importància de Sogorb, capital de diòcesi i principal nucli geogràfic i econòmic de la 

zona. Entre els topònims menors, n’hi ha d’origen probablement mossàrab, com 

Balatran, Cornugales (és a dir, “cornocales”, sense aglutinació de l’article àrab al-) i 

Nugares (“nogales”). 

 Tot plegat converteix l’informe d’Antonelli en un interessant document 

geogràfic i toponímic, que revela alhora la inquietud de la monarquia davant un grup 

ètnic minoritzat que es resisteix als darrers intents d’assimilació lingüística i religiosa
2
. 

Vet-ne ací l’edició
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Informe de la muntanya o Serra Espadà 
 

La muntanya o Serra Espadà està a la part de València que diuen, a la banda de llevant a 

deu llegües de la dita ciutat, té a llevant la mar a tres llegües, de tramuntana la plana de 

Castelló a dues llegües, de ponent té monts bastant alts que miren cap a l’Aragó, i de 

migjorn té la vall d’Almonacid, quasi a la base d’aquesta, i poc més avall, a la banda de 

València, la vall de Sogorb, que respecte als monts alts que la rodegen pareix una vall, 

encara que siga, com diuen per ací, “tierra doblada”. 

 I per a que s’entenga millor la varietat de monts, distingirem en turons, colines, 

monts i muntanyes; per muntanyes entendrem les més altes de totes, els monts seran 

menors que les muntanyes, els turons menors que els monts i les colines menors que el 

turons. 

 La muntanya on finalment es refugiaren i foren reduïts els moriscos
4
 està situada 

entre alts monts tots més baixos que ella, excepte un distant una llegua; i la rodegen per 

espai de dues llegües quasi amb igual espai [equidistants], llevat de la part de ponent 

que mira a Aragó, on tot són monts alts durant moltes llegües i habitats per molts 

moriscos d’aquest Regne fins que s’ajunten amb els altres d’Aragó. 

 Aquesta muntanya, encara que estiga entre alts monts, és destacada entre totes 

les altres i sense cap altra que la iguale, i per totes parts cau ràpidament des del cim fins 

a la base, excepte per la part de llevant, que del “cerro” que diuen “de los Cristianos”, 

on ja altra vegada estigueren assetjats els moriscos, ve un llom estret d’un turó a ajuntar-

se amb la muntanya a poc més de la meitat de l’alçada d’aqueixa, per on muntaren part 

dels alemanys
5
; amb aquestes condicions, van per certs senders amb llurs mules i baixen 

càrregues de carbó del cim fins a baix. 

 Les pujades que arriben a la muntanya comencen de tres parts, açò és cap a la 

mar, cap a Castelló i cap a Sogorb amb colines, després amb turons i monts, i finalment 

acaba en aquesta muntanya, la qual, com s’ha dit, es destaca de totes les altres a manera 

de roca que a totes les senyoretja. 

 Té al migdia set barrancs; en el primer i en l’últim hi ha una font en cadascú. 

 A tramuntana hi ha sis barrancs, en el segon i tercer hi ha fonts, una “de los 

Cornugales” i l’altra “de la Selva”. 

 A llevant un sol, on és la “fuente de los Nugares” i... 

 A ponent n’hi ha un. Una part de la muntanya acaba en el “collar de Par en Par”, 

per on van muntar la resta dels alemanys, i l’altra va a acabar en un llom al pas de 

Balatran, cap a la vall d’Almonacid. 

 Sembla tal mateix un mur altíssim sostingut per molts contraforts o esperons, 

entre els quals naixen els susdits barrancs, i cap dels dits esperons arriba fins a l’última 

part de la muntanya, i són pel migdia i per ponent més llargs que per les altres parts. 

 De la part de ponent que diuen “el collar de Par en Par” fa una arcada i no ve 

aquest pas a baixar tan avall com la resta de les seues arrels, i per això des d’ací no resta 

tan alta la muntanya com de les altres parts. 

 El cim de la muntanya acaba en tallat i transcorre directament de llevant a 

ponent. El més ample en el cim serà de quinze a vint passes transitables en dues o tres 

parts només, en algunes altres de deu a dotze, però no pas planes en cap part. La resta, 
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que serà la major quantitat, sovint acaben tan agudament que difícilment hom pot 

abastar-les. 

 A una i altra banda del tallat van fer casetes, i on cabien sobre el mateix tallat, 

amb pedra seca i repartida a cada aldea la seua zona, i fins avui se n’han conservat 

moltes però arruïnades. 

 La llargada de la muntanya des d’una banda a l’altra serà d’unes 2000 passes. 

 L’altura del pic del mig, dit de ”l’Omenaje”, que és el més alt, serà d’unes 450 

passes. 

 La seua altura en el pic d’Ayódar serà d’unes 350 passes. 

 A la banda de ponent, la seua altura serà d’unes 300 passes, que és la menor 

altura i la de millor ascens. 

 La circumval·lació de tota la muntanya serà d’unes 7000 passes. 

 

Aigües. 

 Ni sobre el cim ni de mitja costa cap amunt hi ha aigües de cap tipus: d’ací per 

avall hi ha les següents; 

 A llevant, quasi als peus d’aquesta, hi és la “fuente de los Nugares”, i poc més 

avall hi corre una sèquia d’aigua amb la qual es rega la terra fins Artana, i mou molins 

amb represes. 

 A tramuntana hi ha la “fuente de los Cornugales o Corchos”, a la mateixa altura, 

i poc més cap a ponent n’hi ha una altra dita “de la Selva”, no contínua, i al peu de la 

muntanya a la base del turó fronterer hi corre una altra sèquia que naix del “Collar de 

Par en Par”, i passant per Alcúdia i per Veo, flueix per Onda en la plana de Castelló cap 

a tramuntana i mou molins, i a Veo s’ajunta amb un altre corrent. 

 Al “collar de Par en Par” en el camí real hi ha una cisterna no massa gran amb un 

corral per al bestiar. 

 A migdia hi ha una altra font que se diu de Rodan, pobríssima d’aigües, i més 

avall en naix una altra abundantíssima dita de Balatran, però molt llunyana del cim de la 

muntanya, mouen molins i reguen en la vall d’Almonacid i després entra en el riu 

d’Escàbia, que passa per Sogorb. 

 Més avant cap a llevant hi ha una altra font a mitja llegua del cim que va a 

Almedíjar, on després mou molins, i naix en el primer barranc de llevant a ponent cap a 

migjorn. 

 

Bastiments i llenya 

 La muntanya està nua d’arbres i no hi ha dos-cents peus d’arbres en tota ella, i 

estan en els baixos, i en les altures no hi ha més que romanís i altres arbusts espinosos i 

similars i en poca quantitat, dels quals es serviren en aquell temps per fer llenya i ara en 

fan carbó. 

 En la pròpia muntanya no s’arreplega gra però el seu sustent el trauen en les 

petites valls o entrades per on s’accedeix a la dita muntanya i on passen les susdites 

aigües amb grandíssima indústria, i arrepleguen gra però poc: panico, melega(sic), 

figues, raïm, algunes olives, mel, garrofes i tanta fruta que basta per a la seua 

subsistència, i alfals, és a dir herba que tenen tot l’any per a donar a les seues bèsties, 

que són mules per llaurar i per al transport. 

 Tenen algunes ovelles però moltes més cabres, perquè aquestes mengen 

qualsevol cosa al no haver bones pastures. 

 La muntanya a l’hivern és freda i a l’estiu calorosa. 

 



Entrades i camins 

 Les entrades principals per anar a la muntanya per la part de tramuntana són tres, 

i per migjorn dues. Hi ha altres senderols i camins per turons i monts que serveixen en 

cas de necessitat però no són molt usats, excepte un que de l’Alcúdia i d’Aín va a 

València. 

 Els de tramuntana van per Onda, que és un lloc emmurallat i amb castell, i està 

al final de la Plana de Castelló i al principi dels monts, un camí raonable per una milla. 

Després va pel fons d’una vall i poc més alt de mitja costa, i es tan estret que trobant-se 

dues bèsties no poden fer-se lloc sense apartar-se del camí, hi havent comoditat en pocs 

llocs, pedregós i ple de revoltes segons com va la caiguda d’aquells monts, i ve per Veo 

i per Alcúdia i, caminant al “collar de Par en Par”, s’ajunta amb el d’Aín, i van a la vall 

d’Almonacid i a Sogorb. En el fons d’aquesta vall hi ha terrenys que es reguen en la 

seua totalitat. 

 L’altra és per les aldees d’Artana, Eslida, Aín i Alcúdia. Aquesta entrada ve de la 

plana de Vila-real, de Nules i d’altres llocs, i va per una vall amb un camí estret i 

pedregós. La vall, en el seu punt més ample, serà de cinc-centes a huit-centes passes, i 

en el seu punt més estret de dues-centes a tres-centes, però no es pla. Segueix fins 

Artana amb colines suaus a una i altra banda per on podria caminar bon nombre de gent. 

 Darrere d’Artana s’estreteix la vall en cent passes, la qual es pot escusar passant 

per l’altra banda més alta. 

 Des d’Artana fins a Eslida es va estretint encara més la vall, caminant sempre 

vora una sèquia. 

 Artana té un castell molt bo dalt d’un turó, amb l’aldea baix. Eslida el mateix. 

Aín, Alcúdia i Veo són llocs oberts. 

 D’Eslida a Aín s’estreny molt la vall i s’alcen més fortament els monts i encara 

es fa més aspre el camí. Cap a la meitat del camí es puja un poc i després es baixa de 

colp, i en aquest pas tenien els moriscos una guarda quan controlaven totes les 

muntanyes, el qual es podria guanyar tenint un lloc més elevat on pujar i atacar-lo pel 

flanc. 

 D’Eslida ix un altre camí o senderol que passant per Xova i per Albalat de 

Villarasa va a València, un camí dur per la pujada d’un mont alt, però és més curt. 

 D’Aín, que està a la base de la muntanya cap a llevant, segueix el camí al peu de 

la dita muntanya i va a Alcúdia de Veo, camí amb baixades i pujades. De manera 

semblant, d’Aín es va al “collar de Par en Par” per la base de la muntanya, deixant 

Alcúdia a mà dreta. 

 D’Aín van a València pel mateix camí de Xova com aquells d’Eslida. 

 D’Aín a Almedíjar hi ha un camí, deixant el “cerro de los Cristianos” a mà 

esquerra i baixant a la vall on està el molí d’Almedíjar. 

 L’altra entrada és d’Onda a Aín, aquest és del mateix tipus que l’altra d’Onda a 

Alcúdia però no tan difícil ni amb tantes revoltes, ni tan estreta. 

 Per aquest camí conduïen les vitualles amb bèsties de càrrega al campament que 

havia en Aín. 

 Per aquest i per l’altre camí d’Onda a Alcúdia es podria conduir alguna artilleria, 

però treballosament per la qualitat dels camins, els quals es podrien millorar amb 

anivellaments i acondicionaments. 

 Hi ha uns camins semblants d’Onda a Artana i de Betxí a la mateixa Artana, 

però es queden més llunyans de la muntanya. 

 Aquestes entrades són molt més còmodes per a la infanteria que per a la 

cavalleria, la qual hi serà quasi del tot inútil per la duresa del terreny. 



 Les altres dues entrades són una per la vall d’Almonacid i pel “collar de Par en 

Par”, camí molt pla i bo fins dalt del castell d’Almedíjar, i d’allí cap amunt sempre en 

pujada i estret. 

 L’altre és per Almedíjar, camí molt bo fis al molí, i d’allí cap amunt, on pujaren 

aquells de Sogorb, molt difícil per a les bèsties, i ve a eixir on diuen que naix la font que 

abasteix el molí d’Almedíjar. 

 Les entrades difícilment podran guardar-les lluny de la muntanya, de tal manera 

que si guardaren un pas o dos es podria passar per un altre camí, i pels cims dels monts 

que no són inassequibles caure a les seues espatlles i deixar-los al mig com es dirà. 

 Del cim de la muntanya, passant per aquell llom que s’ajunta amb el “cerro de 

los Cristianos”, anaven pel cim d’aquella serra que va per damunt del castell de Castro i 

passa entre la vall d’Uixó i Vilavella fins a una llegua de la mar sobre Moncofa, per on 

esperaven aquests l’auxili de la mar. 

 La mar d’aquella part és importuosa amb altres qualitats que es diran en 

l’informe de la costa. 

 Del cim de la muntanya es pot anar a diverses parts fent senders per on es vulga. 

 Si aquells foren suficients per a defendre’ls, podrien agafar d’aquells monts de 

l’entorn tot allò que vulgueren, els quals, per tindre moltes entrades i molts llocs 

esparsos per on assaltar-los, els seria molt difícil i inabastable. 

 Però retirant-se només en la muntanya on se retiren sempre finalment tots aquells 

que estan en aquest contorn i fabricant com ja han fet cases en una i altra part, les quals 

des d’alguna part se podran batre amb artilleria, que per ser de pedra seca se li farà molt 

de mal, encara que açò no siga el major dany que se li pot fer, se podrien assetjar o 

combatre com es dirà. 

 Les vitualles els eren suministrades l’altra volta pels moriscos que quedaren en 

els llocs veïns i aquells d’Aragó, i ademés d’algunes correries que feien amb què es 

proveïen quasi per un any cadascú, i allà dalt tenien molinets i forns. Pel mateix camí se 

podrien proveir una altra volta si es rebelaren, conduint-les amb mules per aquests 

senders, si no els ho impediren. 

 Però entre totes la major dificultat que tenien era la de l’aigua, perquè havien de 

baixar ràpidament unes tres-centes passes per un camí i tornar carregats ells o les seues 

bèsties i algunes vegades els combatien. 

 Tota la plana de Castelló rodant per Almenara i per la part de Sogorb i Xèrica és 

terra que admetrà cavalls, encara que no manca de molts clots, sèquies i llocs regats, i 

d’altres impediments per als cavalls i en part ser terra com s’ha dit “doblada”. 

Tanmateix encara ens faria algun efecte i en algunes parts [els cavalls] podrien entrar un 

poc més endins però no molt. 

 La resta és lloc per a infanteria. 

 La terra a l’entorn d’aquests monts és abundant en pa, vi, oli, pinso, garrofes i 

herba per als cavalls, que la tenen tot l’any. 

 

Llocs de moriscos entorn a la muntanya 

 

De llevant 

 Començant al peu d’aquesta cap a llevant i caminant vers la mar com es veurà en 

la carta: 

 —Aín, del duc de Sogorb, sixanta focs, és aldea. 

 —Eslida, del mateix, de 100 f., amb un castell. 



 —Artana, del comte de Rivacorza, de 50 focs, és aldea amb un castell com s’ha 

dit. 

 —Vilavella, del comte d’Oliva, 100 focs. 

 —La vall de Segó, que té quatre llegües i mitja, són vint aldees que són de molts 

senyors i faran entre totes 400 focs. Les aldees principals d’aquesta vall són: Quart, del 

comte d’Almenara, Quartell, Santa Coloma, Benavites, Faura, Benifairó, Frares, La 

Garrofera, L’Alqueria Blanca i altres. 

 —La Vall d’Uixó és del duc de Sogorb; té aquest llocs: Castro, amb un castell al 

cim d’una penya molt alta i al peu trenta cases; Fondeguilla, 30 focs; L’Alcúdia, 50 f.; 

Benicaful, 50 f.; Cenesa, 50 f.; Benizahat, 50 f.; Benizcaló, 30 f. Totes aquestes aldees 

es distribueixen vall a baix cap a la mar, llunyana d’una llegua. 

 Són en total en aquesta part 1000 focs. 

 

De tramuntana 

 —Betxí, de l’almirall d’Aragó, amb un castell, té 100 focs. 

 —Mascarell, del comte d’Oliva, 30 focs. 

 Pel riu Millars que passa prop de Castelló de la Plana hi són: Fanzara, del duc de 

Sogorb, 100 f.; Argelita, de’n Francesc Caroza, 60 f.; Toga, del batlle, 60 f.; Ayódar, 

de’n Francesc Caroza, amb tres o quatre llocs del mateix. 

 —Veo i Alcúdia de Veo al peu de la muntanya, 50 f., del duc de Sogorb. 

 —Suera, que són dos llocs, 60 f., del mateix. 

 —No queden altres llocs de moriscos fins a Catalunya tret de Borriol, del seu 

senyor, i Xivert, del Maestrat de Montesa, bastant lluny de la muntanya. 

 Són en total de tramuntana, 640 focs. 

 

De ponent 

 —La baronia de Montan, riu amunt, són: Montan, Montanejos, Montán de la 

Torre, Aranyuel, que quasi s’ajunten amb Aragó, que són de’n Joan Valterra, 180 focs. 

 —Cirat, de’n Francesc Caroza, 60 f. 

 Focs en total: 240. 

 

De migdia 

 —El castell de la vall d’Almonacid que està damunt d’un turó deshabitat, Aín i 

Alcúdia, 100 f., de l’almirall de Nàpoles. 

 —Matet 30 f., Gaiviel 40 f., del mateix. 

 —Navajas, del duc de Sogorb, 60 f. 

 —Sogorb 700 f., de moriscos en són 300 f. 

 —Geldo, del duc de Sogorb, 60 f. 

 —Soneja 50 f., Azuévar 30 f., de n’Hernando de Cardona. 

 —Almedíjar, de’n Jaume Centella, 50 f. 

 —Sot, de’n Lluís Ferrer, 85 f. 

 —Algar, dels frares de la Mercé de València, de 40 f.,d’on era el rei de la 

muntanya que es deia Carabaus, que després fou esquarterat amb quatre fills. 

 —Algímia i Alfara, de’n Joan Valterra, a la baronia de Torres, 100 f. 

 —Estivella, de’n Berenguer Aguilar, 60 f. 

 —Albalat de Villarasa, de’n Firolamo Villarasa, 60 f. 

 —Segart, del mateix, 30 f. 

 —Gilet, de’n Miquel Lanzol, 50 f. 

 —Petrés, de’n Joan Aquilon, 70 f. 



 

 Són 1115 focs. 

 A l’entorn de la muntanya a tres o quatre llegües hi són uns m/3 focs. D’aquest 

entorn eren els que ocuparen la muntanya, encara que no tots es van alçar. 

 Tota aquesta gent tenen espases, punyals, rodelles, ballestes i algunes escopetes; 

són de cos eixut, aptes per al treball i per a suportar fam i set i tota incomoditat, i és gent 

obstinada. 

 No se sap que entre ells hi haja un cap valent i apte per a promoure una revolta, 

tot i que no sol mancar quan la matèria està disposta que se n’elegisca un, i això mateix 

el fan encara que no siga de molt de valor com es veu en el motiu (sic). 

 Però allò que sobre tot és d’anotar és que per tots aquells llocs al peu de la 

muntanya no es veu ni una creu, ni s’escolten campanes, ni es veu cap senyal de 

Cristianisme. 

 

Llocs de cristians als voltants de la muntanya 

 

 A tramuntana hi són: 

 —Castelló de la Plana, del Rei, de 700 focs. 

 —Almassora, del Bisbe de Tortosa, de 100 f. 

 —Borriana, del Rei, de 150 f. 

 —Vila-real, del Rei, de 300 f. 

 —Nules, del comte d’Oliva, de 200 f. 

 —Onda, del Rei, i d’un comanador de Montesa, de 200 f. 

 

 A llevant: 

 —Almenara, del comte d’Almenara. 

 —Canet, del senyor de Canet, 80 f. 

 —Moncofa, del comte d’Oliva, de 80 f. 

 —Xilxes, del comte d’Almenara. 

 

 A migdia: 

 —Morvedre, antigament Sagunt, del Rei, de 700 f. 

 —Torres-torres, de’n Joan Valterra, 60 f. 

 —Altura, dels frares de Vall de Crist, cartoixans, 100 f. 

 —Sogorb, 400. 

 —Xèrica... i altres llocs més llunyans. 

 

 A ponent: 

 —Villa Malur, de’n Francesc Caroza, de 50 f. 

 —Torralba, del mateix, de 40 f. 

 

 Tots els susdits i altres llocs són fortificables contra la seua ofensiva, car no 

tenen artilleria o no la tenen en bona dispossició. 

 De sogorb fins a la fi del Regne de València hi seran de cristians vells poc més 

de quatre mil focs, i gent bastant ben armada, els quals són mortalíssims enemics i 

desitgen veure’ls desarmats i més mansos i menys perillosos en el seu dany. 


