ilDESPOBLACIO I REPOBLACIO AL'ONDARA DEL SEGLE XVII"
Robert Miralles i Cebrià
Article extractat de la comunicació presentada per l'autor en les "I Jornades sobre la població del
Pais Valencia". celebrades en València i Alacant. del 20 al 22 de març de 1.986. amb el titol de "CRISI I
CREIXEMENT A L'ONDARA DEL SEGLE XVII"

1. IN1RODUCCIO
ONDARA és al segle XVII un petit poble de senyoriu laïc, pertanyent al patrimoni territorial dels
marquesos de Guadalest des de mitjans del cincents.
El patronatge d'aquests. com a senyors de la vila. es concreta en el domini directe i major dels béns
mobles i immobles. rebent per tal motiu les primícies. el delme major. el terç delme de la llana. amb dret de
lluïsme i fadiga sobre totes les propietats. entre d'altres prestacions. La partició de fruits és tan forta. un terç
de tots els fruits. tant d'horta com de secà. que serà una de les causes que expliquen la participació activa del
camperolat local, en la revolta antisenyoral de 1693 o 2.i! Germania. Per altra banda, també l'església
contribueix a extorsionar més els colons, percebent 1/8 del raïm i vi. 1/15 dels cereals i llegums, 1/18 de
l'oli. les olives i les ametles. i 1/22.5 de les garrofes, sota l'amenaça d'excomunicació. bastant freqüent fins
la primera mitat del segle.
Quant a l'economia revelador resulta el que 3 de cada 4 homes actius treballen la terra
exclusivament, proporció normal per a les societats rurals. Blat. en especial. vinya -per a vi i pansa- i
oliveres. a més d'ametlers. garrofers ... són els conreus predominants. amb una porció gens menyspreable
de regadiu a les vores de l'Alberca i Girona -hortalisa, panís, morera ... -, d'un terme en excés petit, però
encara suficient per alimentar una població baixa. En resum, una economia quasi autosuficient on l'única
eixida possible per als excedents locals s'hi donava tots els dissabtes de l'any, "de sol a sol", en el mercat'
que es celebrava en la plaça del poble, per desig exprés del marqués
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2. EL COLP DEMOGRAFIC I ECONOMIC DE L'EXPULSIO
Com a d'altres molts pobles de l'antic Regne, l'Ondara de primeries del XVII era una comunitat
amb dos grups ètnics i religiosos diferenciats, si més no, oposats. Un, el morisc, majoritari en una proporció
de 5 al, dedicat al cultiu de la terra; i altre, el cristià, el minoritari, compost per rendistes, alguns terratinets,
administradors del patrimoni senyoral, artesans i professionals "liberals" -pocs-, dedicat a exercir de classe
municipal dirigent, en una situació dual que s'arrossegava des de la Baixa Edat Mitjana. L'evolució
d'ambdos grups fou prou diferent en aquests segles. Mentre la població morisca cresqué quasi el doble entre
1404 i 1609. i més del doble en tan sols 50 anys (1563-1610), el nucli cristià romangué practicament
invariable -20 focs en 1404 i vora els 30 en 1609.
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L'ordre d'expulsió portà a l'exili forçós la pràctica totalitat -895- dels moriscs ondarencs entre l'ú i
el disset d'Octubre de 1609. si n'exceptuem un grup de dues dotzenes, infants la majoria, que hi restaren,
els uns amagats pels propis amos, els altres per la intercessió del rector, donada la seua més que provada
lleialtat.
L'efecte, no cal dir-ho, fou brutal i immediat quant el nombre total d'habitants. El testimoni
d'Escolano, dient que ".. .los lugares de Xalón, Orba, Beniarbeig y Ondara estaban yermos y
desamparados", és ben conegut i deixa ben palesa quina era la situació per aquestes terres.
Economicament. no fou menys desastrosa la mesura. Les rendes de tot el marquesat de Guadalest
passaren de 20.000 liures abans de l'expulsió a tan sols 8.325 després d'ella. A Ondara, l'arrendament del
delme a l'any 1608 suposàva el desembossament de 1.300 lliures, mentre que en 1612-1613 i 1617-1618
eren només de 800 i 700 lliures, respectivament. Així mateix, els ingressos procedents dels impostos del
tall, peatge i quema, i del dret nou i vell, minvaren de tal manera que no arribarien a atansar durant tot el
segle XVII les xifres assolides en 1609.
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.,. LES O ADES IMMIGRATORIES
A diferència d'altres llocs, on el buit deixat per l'expulsió dels moriscs fou total i irreversible,
Ondara comptava amb un nucli cristià que, al moment de la foragitació, era de 30 famílies. Aquest petit grup
;>ermeté de mantindre les necessitats mínimes normals de la comunitat, i les esperances futures fins la
. rimera recepció de 21 colons, esdevinguda en 1611. A aquest bloc de cristians vells cal afegir vora la
r
ntena de moriscs que tingueren el "privilegi" de restar-hi. Així, apareixen 7 batejats entre 1621 i 1636 amb
_ formula" . .. A, fill de B i C, nous convertits", formulisme abandonat més tard. També són nombroses les
artides matrimonials entre moriscs amb el model "A i B, nous convertits, fills de moros expulsos", de les
als en tenim notícia de 12 entre 1623 i 1650. Es tracta de moriscs que en 1609 tenien de 2 a 7 anys, i que
+oren agafats des d'un principi -la majoria- per servir en feines domèstiques -3 criats i 5 criades-, tot i que
• bé hi ha un carnisser, un sastre i un llaurador. Molts d'ells adoptaren els cognoms de la familia que els
: via acollit, ajudant d'aquesta manera a la seua integració social -una donzella del matrimoni Blascooldevila, ambdos moriscs, fou casada amb un fill de Jaume Pasqual Gavilà, cap d'una familia benestant de
: localitat. A mesura que avançarà el segle, aquest grupúscul serà engolit totalment per la societat cristiana.
~ el cens de 1646 encara hem pogut localitzar-ne cinc de famfiies morisques, de cognoms cristià: Esteve,
Giner, Blasco, Navarro i Virrei. Resumint, podem dir que la població d'Ondara dos anys després de
: expulsió s'aproximaria a les 200 ànimes.
El procés repoblador com a tal començà en 1611, i en ell es poden distingir nítidament tres fases:
, a, d'afluència forta de colons en 1611 -només cinc del vint-i-un nouvinguts arriben a arrelar al poble-, una
"novació intensa fins el 1630, amb gent nova que arriba i d'altra que marxa i, finalment, un període
'estabilitat i creixement entre 1630 i 1640.
Cal avançar d'antuvi que la repoblació a Ondara fou feta per gent de la mateixa comarca en un 60%,
seguida a gran distància per aportacions de comarques vei"nes, com la Safor, la Marina Baixa, l'Alcoià,
l'Alacantí i l'Horta. Per pobles, són Dénia, Xabia i Beniarbeig qui més gent aporten i, en general, els pobles
e la rodalia - zona litoral Nord i Baix Girona. Tan sols un 20%, 1 de cada 5, prové de fora del País
alencià: 9 mallorquins, 1 eivissenc i 4 francesos. Per la distància en la seua procedència un 73% procedeix
d'una àrea no superior als 25 Qms, un 8% entre 25 i 100 Qms, i un 19% de més de 100 Qms. Això pel que
respecta als homes. Pel que fa a les dones l'aportació regnícola és encara més alta, un 92%, de la qual un
60% pertany ala Marina Alta, i la resta a la Safor, la Marina Baixa, etc. sent Dénia, Xàbia i Alcalalí qui més
dones aporten.
L'aportació mallorquina és significativa en aquests primers anys de repoblació, amb llinatges com
Rico, Coll, Gilabert, Cabrera, Ballester, Pons, Rubí, Morant, Diego, Tomas, etc., els quals voran redui"ts
onsiderablement ja a mitjans de segle -al Cens de 1646 només figuren els Morant, Gilabert, Rovira i
Cabrera. També és nombrós el contingent d'italians -genovesos-, amb cognoms com Cattara, Palermi,
Cunna, Volta, Trensano, Calària, Laurentio i Tarantini, Trenti o Tridenti, arribats a aquestes terres per la
proximitat de terres del duc de Gandia, repoblades amb families genoveses. Aquesta darrera colla
d'immigrants no tindria cap incidència ulterior, desapareixent del poble en pocs anys, amb una sola
excepció, la familia Terenti, que ha arribat fins els nostre dies.
Considerable fou, així mateix, la immigració francesa que, com diu Escolano, "nos van entrando
tanta manada de franceses como ovejas", vinguts a aquestes terres a conseqüencia de la sobrepoblació
rònica del Pirineu i pre-Pirineu francés, i fugint de les guerres de religió. Són xicots joves que arriben de
primer per a treballs estacionals, per acabar establint-se. Treballen de moliners i criats fonamentalment,
només uns pocs d'ells arriben a casar-se -un, amb una donzella francesa de Trapa- i, per les notícies que ens
onen els Quinque libri la seua existència transcorre entre la misèria i la indigència: alguns, moren
'iolentament per bandolers, d'altres de malaltia i, la majoria, "mol pobres". En tres partides de casament
menta el lloc de procedència d'aquesta gent: Vilafranca d'En Clerigor, Fengofrent i Clongueret. Llinatges
om Fornell, Puig, Vileta, Salvà, Gallart o Carrió ens evidència el seu origen rossellonenc, mentre que
'altres, com ara Gai, Cochux, Trell, Chalton, de la Oú, Merles, Perret o Corblancher, palesen la seua
-' aga. A la llarga, la contribució francesa es diluiria sense deixar cap petja.
De fet, la mobilitat geogràfica és una de les característiques més acusades d'aquestes dècades. Entre
.6 4 i 1625, la vila d'Ondara fou lloc de pas d'almenys 72 famfiies, les quals tingueren el temps suficient
,:' nregistrar algun fill en la parròquia de Sta. Anna; altrament, 2 de cada 3 parelles que contragueren
atrimoni entre 1624 i 1646 romangueren en el poble, anant la resta a d'altres llocs de la contornada (Dénia,
:>.> reguer, etc.), majoritàriament.
El corrent immigratori segueix regularment, amb una tendència a la baixa, durant la segona mitat del
e, però amb unes diferències qualitatives. L'aportació forània és tan migrada que no paga la pena
: ~ enyalar-la. Sols un 10% dels contraents forasters a Ondara són del regne: 2 d'Aragó, 1 de Mallorca i 1
.:~ Fraça. Continua sent la comarca de la Marina Alta qui aporta el gros del potencial humà repoblador, amb
_elcom més del 50%, seguida de la Safor, la Vall d'Albaida, la Marina Baixa, etc., amb un 30% del total.
- ò vol dir que un 72% dels nous pobladors són d'una àrea inferior als 25 Qms (el Verger, Ràfol, Pego,
::; 'doleig, Beniarbeig... ).
Sintetitzant, assenyalem que, després del primer contingent repoblador (1611), la vinguda de nous
:ons coincideix amb les èpoques més pròsperes (1623-1640, les darreres dècades del segle), minvant quan
. onjuntura és desfavorable. Això ocorre, per exemple, en els anys de crisi agrícola i brots pestífers (1641~ 5, 1648-1655, .. ) Aquests alts i baixos d'immigrants masculins marcaran els períodes de major o menor
ialitat -entre 1623 i 1640, els contraents forasters suposen el 73% del total, mentre que noméS un 33%
ón en el període 1640-1660-, natalitat i, en definitiva, del creixement demogràfic.

