
En l'actualitat els pobles d'Ondara i Pamis
apareixen molt conectats no sols econòmica
i políticament, sino també sociàJment, tan
sols recordar el parentesc entre els habitants
de ls dos pobles i la continua emigració de Pa
mis a Ondara de molts dels seus habitants
durant aquest segle i que s'ha vist acelerada
durant les darreres décades. La relació po
lítica-administrativa la podem datar en més
de 100 anys i aquesta estava determinada per
la figura del batlle pedaneo que residía a
Pamis, el qual tenia .certa subjecció al ajunta
ment d'Ondara però amb una "autonomia"
en cert tipus de decisions, que els afectase.
El cas de N'Antoni Serra, batlle de Pamis

Arbre genealògic eixemplifica lo darrer <esmentat per al perio-
de la familia dels VIVES (1609·1844) de comprengut entre 1860 -1870.

No pasava el mateix una vegada van ser conquerides aquestes terres per al rei En
Jaume I, cap a la mitat del S. XIII (aprox. 1240). Per aquell temps la nostra comarCa
encara tenia certa unitat político-administrativa baix el domini dels diferents monar
ques sucessors del rei En Jaume 1. Serà durant el S. XV quant comencà a fragmentar-se
tota aquesta organització político-administrativa. En 1412 tenim ja noticies de que
Rugo de Cardona i de Gandia (1405-1470) hereta el senyoriu d'Ondara del seu avi el
Compte de Cardona, llinatje que es troba entre els més principals de la noblessa cata
lana. l que al pareixer entronca amb la noblessa que ajuda al rei En Jaume l a conquerir
i repoblar les terres valencianes. Més tart N'Hugo de Cardona heretaria la Vall de
Guadalest. Aquesta llinea Cardona seria durant segles titular del senyoriu d'Ondara.

Pel que fa a Pamis, aquest renyoriu pasara a rer particular al any 1425 a En Juan
Dabella, acte que és realitzarà per mig de compra tal vegada a la Corona, encara que no
heu sabem amb certessa_ No ocurrirà el mateix que a Dénia, Aiora o Xàbia que pasaren
a perteneixer al Compte de Castro per mig d'una donació en 1431 que rmlïzà el rei
En Joan de Navarra e Infant d'Aragó. Normalment la donació era feta per algún servei
o favor que s'havia fet amb anterioritat a la corona.

Així doncs si Ondara, Pamis i Dénia mantenien certa unitat baix la Corona a finals
del S. XIV, aquest finalitzarà a principis del S. XV. Ondara segueix baix el domini dels
marquesos de Guadalest. Pamis i el seu territori després d'una b¡eu possessió de 2 anys
En Joan Dabella, pasarà ser titular En Joan Despont en 1427/1 després Slbem que a
partir de 1609 pasarà a la familia dels Vives, encara que baix diferents rames; primer
els Vertis i més endevant els Carrillo com últims poseedors. En Dénia ocurrirà lo mateix .
el senyoriu sufreix canvis de titularïat fins arribar al S. XVIII a on la titularitat la os
tentaría el Duc de Medinaceli una de les cases nobiliaries més importants de la Corona
espanyola. l que pel context de l'època era normal doncs les relacions endogàmiques
d'aquest grup social que els feia ajuntar gran quantitat de títols i senyorius baix una
mateixa persona.

De tot això es despren que Ondara, Pamis i Dénia fossen 3 senyorius amb 3 cases
senyorials diferents. Eren tres feudos a on els titulars tenien la posibilitat de governar
com autèntics reis xicotets, i de fet ho ejercien.



Que drets tenien els senyors front als moradors d'aquestos senyorius? Tenien la
jurisdicció i els drets jurisdiccionals propis; imposar penes i multes, amb jutges impos
tos pel senyor. Regalies i monopolis de fabricació sobre l'activitat comercial; f<rn,
tenda, etc. Regalies jurisdiccionals; com l'aduana, etc. Rentes derivades del domini
directe (impost sobre la terra). Propietats privades del senyor. Censos i la part corres
ponent del delme (diezmo) i l'administració de dit impost.

Totes aquestes relacions senyor-vassall també podien donar-se entre la mateixa
noblessa de diferent jerarquia. Es a dir, que certs senyorius o feudos ejercien certs
drets jurisdiccionals (impondre lleis, penes o multes, anomenar alguns carrecs, etc.),
sobre altres més xicotets, vendria a !er el fenomen de la subinfeudació. l es lo que pa
saria entre Pamis i Dénia. De ahí aue entre els titolars dels 2 senyorius; els Vives en
Pamis i els Medinaceli en Dénia s'inicie un pleit en 1765 i que acabarà aprox. en 1774.
El problema de fons entre els 2 senyorius ve marcat perque aquells drets jurisdiccionals
podien comportar el cobrament d'alguns impostos amb un valor prou quantiós, es al
càs del terç-delme. El delme era un impost eclesiàstic oonsistent normalment en cobrar
una quantitat que solia oscilar en 1110 o un 1116 part de la cullita o del ramat depe
nent del producte i del lloc. Encara que el seu oritge va ser un dret enajenat per la
Corona a l'Església.

Però va ocurrir que les campanyes oontra els àrabs requerien d'unes despeses molt
grans i l'Església en al seu afa d'extendre la cristiandat ajud'à a la Corona, en aquest
càs al rei En Jaume l a cobrir les despeses de la oonquesta. Al Papat va permetre que
113 del delme, el terç-delme anara destinat a aquell fí. Si en un principi va resultar
com a mesura conjuntural al fí el impost perdurara durant segles. En un primer mo
ment al cobrament el feia la Corona, poc a poc, s'encarregaria la noblessa valenciana
al pas de que la Corona es desfeia de les seus posesions, i en contades ocasions el rei
retendria aquest impost en les seues mans.

D'aquest manera els Vives, senyors de Pamis com els Medinaceli, Marqués de Dénia
estaven pleitejant per tan quantiosa renda (terç-delme) i que a la vegada podia ser
utilitzat amb tota seguritat pel marqués 00 Dénia per obtindre futurs impostos o drets
en uns anys en que les rendes !enyorials anaven a la baixa i que anirien en detriment
més encara dels Vives. El pleit va ser molt llarc, com quasi tots als d'aquest tipus,
realment es jugaba una part esencial de la independència político-administrativa i
jurisdiccional i a la vegada económica, podent haver somogut les bases del poder
feudal dels Vives aPamis.

poder de la corona i
primaven a les cases titu
lars de eixos senyorius.
No ocurreix lo esmentat
quant s'instaure el nou
Régim IEheral al S. XIX,
a on Pamis es vincula
rà definitivament política
i administrativament a
Ondara, i es que el régim
burgués que s'instaura
hi ha no enten el privi
legi nobiliari com a forma
d'organització de la socie
tat i l'estat.
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Per a el cas d'Ondara pensem que els marquesos de Guadalest com casa senyorial
més important, tendria menys dependència de Dénia. l així podem dir que Ja marquesa
de Guadalets en mitat del S. XVIII fa una extensa regulació sobre lo que va a ser
el nou meréat d'Ondara.
ja que li corresponia el
monopoli sobre l'activitat
comercial. En aquesta
breu exposició hem pre
tingut posar de manifest
com durant l'Antic Ré
gim le~ relacions Ondara
Pamis eren molt exigues i
febles a nivell jurídic
adminktratatiu, en canvi
amb Dénia al S. XVIII
ho eren un poc més
intensses. Unes relacions
feudo-vasallàtiques que
[ragamentaven molt el
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