ESCUT DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA ANNA
DE LA VILA D'ONDARA
(Segons una talla policromada de la segona meitat del s. XVII)

L'escut porta els següents armes:
El primer quarter en camper
d'atzur, cinc cards de plata pel
cognom Cardona amb els següents
errors: el cognom Cardona porta
per armes, en camper de gules,
tres cards d'or o, en camper d'or,
tres cards de gules. El que els
cards siguen cinc i no tres ja ho he
vist en altres escuts, en un dels
Borja, ducs de Gandia, però
l'atzur i l'argent n’és la primera
vegada.
El segon quarter són els quatre
pals de gules en camper d'or com
a descendents i hereus de l'infant
Pere d 'Aragó i d'Anjou, comte de
Ribagorça, i del seu fill Alfons
d'Aragó i de Foix, comte de Ribagorça, primer comte de Dénia,
any 1356, i primer duc reial de
Gandia, any 1399, doncs d'aquesta nissaga heretaren Guadalest i
tot el gran senyoriu.
El tercer quarter correspon al
cognom Sotomayor: en camper de
plata, no pot quasi veure’s, tres
faixes de dos ordes d 'escacs
d'or i gules separades per dos
passadors o ratlles de sable.
El quart quarter és el dels Anjou: en camper d'atzur flors de

lis d'argent, però amb l'error de
portar una mena de barra en or,
quan el que podia posar-se era
una banda. La barra va d'esquerra
a dreta i la banda de dreta a
esquerra i la portaven els que no
hi eren primogènits, en aquest cas
dels Anjou. La raó o motiu,
el mateix que portar les barres:
per l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, fill del rei Jaume lI i de la
reina Blanca d'Anjou, del casal
de Nàpols.
L'escussó correspon al cognom
Blanes que portaven les armes
dels Saboia, però amb els següents
errors: eI camper es de gules i no
d'argent i la creu d'argent i no de
gules, és dir, els esmalts estan
canviats.
Els errors que he dit, al meu parèixer, solen ser prou corrents
degut a que o bé no es donava
una nota exacta i clara al qui tenia de policromar l'escut, o el
qui la donava no ho tenia massa
clar. Pensem que de la família
Pròxita surten tres esmalts distints
en el camper: uns en blanc (argent), altres en gules i altres en
atzur.
El timbre, la corona, és de
senyor territorial del Regne de Va-

lència. L'escut es degué fer quan hi
era senyor Isidre Tomàs de
Cardona i Sotomayor, VII marqués de Guadalest, Almirall d'Aragó, cavaller de l'orde d'Alcàntara, ingressa el 22 de desembre
del 1669, capità General de
Galícia. Casat dues vegades, la
primera amb Elvira de Navarra,
filla dels ducs de Palata, i la segona amb Maria Patrocini de Ligni
i d'Aremberg, duquesa d'Aremberg i princesa de Barbazon. No
tingué fills i amb ell acabà la casa
dels Cardona com a marquesos
de Guadalest i Almiralls d'Aragó,
passant als Palafox, marquesos
d'Ariza.
Isidre Tomàs de Cardona i Sotomayor fou fill del VI marqués
de Guadalest, Almirall d'Aragó,
Felip de Cardona i Palafox i de
Lluisa Maria de Sotomayor, germana i hereva de Ferran Yàñez de
Sotomayor, III comte de
Crecente.
(La cimera de l'escut, el remat,
és un casc amb plomes totalment
convencional.
La cartela sobre la que hi és
l'escut, molt del barroc, de darreries del segle XVII).
Pere M. Orts i Bosch

GLOSSARI: Camper: Superfície de l'escut sobre la qual es representen les peces i les figures. // Gules: Color roig. // Escussó: Peça fonamental
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