ORDENANCES I CAPiTOlS
DEL BON ·GOVERN DEL CAMP
DEL TERME D'ONDARA (1730).
Aquestes «ordenances», extretes dé la documentació d'un plet (1) entre un grup
de ramaders i el batlle d'Ondara en 1767, resulten d'una gran curiositat per ser un
compendi completíssim sobre els usos i costumns, tradicions, etc., imperants a l'Ondara del segle XV 11 I. Característiques fonamentals d'elles són la minuciositat amb
què tracten qualsevol aspecte relatiu a les penes i sancions a: imposar a aquells que
vulneren els seus preceptes -per exemple, donant més importància als actes delictius realitzats durant la nit que no pas al llarg del dia~ i els impediments que fixa
ben clarament als ramaders per pasturar lliurement amb els seus remats pel terme
municipal, primant en tot moment les labors agrícoles, cosa que crearà un greu conflicte d'interessos entre els llauradors, de condició humil la majoria, iels remaders
que aleshores constituïen el grup aristocràtic i dirigent del poble (2).
Les «Ordenances i Capítols del bon govern del camp», que regulen tota l'activitat agrícola i ramadera local, no són sinò un fidel reflex de la societat ondarenca
d'aquell temps: una comunitat rural, primària, dedicada en cos i ànima al camp com
a únic mig de subsistència; d'ahí la necessitat de reglamentar i organitzar d'una manera tan meticulosa tot allò què es relacionava amb ell.
La seua elaboració va ser tasca de l'Ajuntament d'Ondara, format en aquell
moment per les següents persones: En Francesc Giner, Alcalde ordinari i advocat
de professió, En Vicent Giner, Regidor Major, En Tomàs Giner, Regidor Menor, En
Baltasar Fornés, Tinent d'Alcalde, i En Guillém Gavilà, En Miquel F.errando, En Pere
Cendra i En Vicent Trilles, Regidors. Una vegada redactat l'avantprojecte i, com a
tràmit obligat, l'esborrany original passà a estudi del Procurador General del Senyor
d'Ondara (Almirall d'Aragó i Marqués de Guadalest i Ariza), En Josep Borja i Xaló,
el qual donà les benedicciòns de rigòr a les noves «Ordenances» i via lliure a la seua
posta en vigor.
Cal dir, finalment, que aquestes «Ordenances» de 1730 no són les primeres ni
les ultimes que hem tingut els ondarencs al llarg de la nostra història. Tenim notícies'documentals que testimònien l'existència d'unes antigues ordenances -potser,
les primeres- que ja funcionaven duraht el segle XV i que tindrien vigència fins el
segle XVIII. Posteriors a les de 1730 són les de 1891 -recentment editades en facsímil per l'Ajuntament- i les que s'han elaborat ja en plena democràcia municipal.
Heus ací ja la llista d'Ordenances i capítols del bon govern del camp d'Ondara:
1.-Qualsevol persona que se la sorprenga furtant pansa o figa de sequer, 3
lliures de pena de dia i doble de nit no duent cistella o cabàsm i si en du pena doble.
2.-ídem ... tallant brosta, o llenya d'arbres, o vinyes d'un altre, 3 lliures de dia
i doble de nit.
.
3.-ídem ... destrossant marge, buscant caragols o emportant-se pedra, o cavant en tèrra d'altre, 3 lliures de dia i doble de nit.
4.-ídem tallant o cremant arbre sec, 3 lliures de dia i doble de nit.
5.-ídem cavant en terra o vinya d'altres, 3 de dia i doble de nit.
6.-ídem .. escalivant terra d'altres, 3 de dia o doble de nit, cosa que es donarà a conèixer quan hi haja posada una bandera blava a la torre del campanar.

7.-ídem ... pasturant amb ramat en terres de rostoll fins que passen tres dies
d'haver segat. 1 lliura de dia i 2 de nit.
8.-ídem ... pasturant amb ramat en vinyes i mollols (vinyes plantades a mitjans de Febrer) fins a l'escaldada de Setembre, en les de vi fins a Octubre, als mallols fins als tres anys, i on hi haja 10 arbres que no apleguen als tres anys, mai,
3 Iliu res de dia i doble de nit.
9.-ídem ... fent brosta o herba en camp d'altres dés de primers de Maig fins
a Sant Miquel. 1 de dia i 2 de nit.
10.-ídem... fent qualsevol dany al bovalar i no es troba talador, l'avituallador
obligat a pagar 1 lliura.
11.-ídem ... tallant canyes, fent herba als canyars, o cavalleries pasturant en
ells, 15 sous de dia i 30 de nit.
12.-ídem ... furtant raïm o altres 5 sous. Si és amb cistella o cabàs 3 lliures
de dia i 6 de nit, i si és amb càrrega la pena a judici de l'alcalde.
13.-ídem... en camp d'altre amb una cistella a les mans, 5 sous, i si porta fruits,
pena a judici de l'alcalde.
14.-ídem agafant bacores per a menjar, 5 sous, i amb cistella, 10.
15.-ídem segant en camp d'altre segadissa, 10 sous, i alfals, panís, civada,
blat o avena, 3 de dia i 6 de nit.
16.-ídem... tenint porcs nugats als voltant de la vila, ni d'heretats sembrades,
ni entrar a céquies, 3 sous per cada ún de dia i 6 de nit.
17.-ídem... duent bous, cabres, matxos, cabres, etc., pel terme d'Ondara en
qualsevol estació de l'any, 3 lliures de dia i 6 de nit encara que no facen mal, excepte en algun camp prop de la muntanya, i incult, sense fruits ni arbres.
18.-ídem... ramat de llana que es trobe fent mal en arbres, sembrats, etc.,
4 diners per cap fins a deu; a partir de deu, 3 lliures de dia i 6 de nit.
19.-ídem duent gallines que facen mal2 diners cadascuna, i els galls 4 diners.
20.-ídem que bote o traves·se per les céquies, per cada cap (caval, ases,
matxos) 10 sous, i si és en ramat 4 diners fins a 10, i 3 lliures més de deu.
22.-ídem ... Ilava·nt roba o altres coses brutes a les céquies de les hortes o
al barranc de l'assud, 3 lliures.
23.-ídem tallant figueres, 3 sous la primera vegada; si és empeltat, doble.
24.-idem els ramats de llana deuen estar tancats als corrals, camí reial o
a l'assegador a l'hora de les primeres oracions.
25.-ídem que no es puga caçar per camps sembrats. 10 sous de pena.
26.-idem travessant a peu un camp sembrat, 10 sous, a cavall 20, i si no
està semb·rat, 5 SQus.
. 27.-ídem ... prohibit travessar un camp acabat de segar fins passat 3 dies. 3
lliures si és ramat de llana, i altres, 10 sous per cap.
28.~ídem ... prohibit espigolar el blat fins a 3 dies d'haver-lo segat, l'ametlla fins
a finals d'Agost, i garrofes per a passat Sant Miquel. Pena d'1 lliura.
29.-ídem ... prohibit treure l'eixam d'abelles 1'1 d'Agost i no tornar-los a entrar
fins acaba-r la collita de pansa. 3 lliures.
30.-ídem furtant mel o cera, 3 lliures i presó o judici de l'alcalde.
31.-idem furtant pedres de l'Assud de la vila b a 25 passes del seu voltant.
3 lliures de pena.
32.-ídem ... que en cas de fer mal algun camp i no trobara qui ho ha fet, pagarà aquell que estiga a 300 passes del mal realitzat.
33.-ídem ... en cas que aquell que haja fet mal i no vulga pagar, siga tancat
a la presó ·fins que ho faça.

34.-=-ídem ... qui s'enduga palla de l'era de la vila 3 lliures de pena, i si és blat
o altre gra', també 3 lliures.
35.-ídem ... que els pares estiguen obligats pels fills i els amos pels criats, a
pagar el mal que fills i criats hagen fet.
36.-ídem ... que cap veí sense 10 jornals de terra al terme, no puga tenir ramat seu ni a mitges amb un al1re, a no ser que aquest siga veí del poble Si el tinguera. 3 lliures de pena.
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NOTES:
(1) Expedient 47, any 1767. Secció Reial Audiència. Sèrie Escrivanies de Cambra. ARXIU DEL REGNE
DE VALENCIA.
(2) El conflicte esclatà quan la Senyoria publicà un edicte ordrenant a tots els propietaris de remats els tragueren fora del terme en el termini de tres dies, llevat d'aquelles que subministraven carn
a la vila. En Francesc Bosc i En Jaume Miralles, ramaders i «notables" del poble, presentaren un recurs
davant l'alcalde, En Vicent Gavilà, on mostraven el seu disgust donada «__ .Ia possessió immemorial que
tenim els ramaders d'Ondara de'pasturar els ramats pel terme__ ." i perquè «__ .seria pe'rjudicial per a les
terres que, sense l'adob i el fem que donen els ramats, minvarien en fruits. __ ". Els llauradors, per altra
banda, declaraven que «__ .Ia gran quantitat de ramats que pasturen en ell provoca greus danys i perjudicis en els fruits, especialment, a Juny, Juliol, Agost i Setembre __ ." i que com «... són homes hi isendats
-els ramaders-, ocupats en càrrecs de Justícia o Govern, els llauradors encara que són objecte de
danys, no gosen queixar-se ni denunciar res." Convé dir que, celebrat el juí, els ramaders foren obligats
a treure els ramats del terme des de Juny al Setembre.

