
Del convent d'Ondara, tots en sabem la seua
existència,peròdel que jano estem tan segurs, és
queesconeguen lescaracterístiques del'Orde re
ligiosaqueelregentava:els Mínims,D'ací l'objectiu
d'aquestes notes, dedonar-vos aconèixer alguns
dels aspectes més distintius d'aquestaOrde que va
estar aOndara durant més dedos-eents anys,

L'Orde dels Mínims va ser fundada per Sant
Francesc de Paulal'any1,435, quanapenes tenia
19anys. L'Orde pertanyalgrupdeles Captaires o
Mendicants (com els Agustins, Dominics, Carmel i
tes...). Es de"vida mixta", és a dir, dedicada a la
contemplaci6ialministeri sacerdotal:així,en 1.629
i, per substítuci6 provisional de la rectoria de la
ParròquiadeSanta Anna, sen'ocupen delavícaria
"F,Ger6nimo Roures,delMonasterio de N',Sra.de
la Concepci6n de esta villa, F, Genis G6mez de
este monasterioy F, Lluís Gafet".

Propi del'Orde és lavidaquaresmal amb vot, o
siça, abstinéncia de carn, ous, llet i derivats tant
dins com fora del convent. Els trets característics
s6n la caritat, lapenitència i la humilitat,

ElConventc'Óndara pertanyiaalaprovínciamo
nàsticade València. Elsconventsque comprenia i
l'anydela seua fundaci6s6n elssegüents : Valèn
cia (1,533), Alaquàs (1.534), Castalla (1.586). la
Pobla del Duc (1.603), Viver (1,603). Mutxamel
(1 .605),Almoradi (1,609),ONDARA (1.611).Xaoía
(1.617), Tortosa(1.629),Alcantarilla (1.734) i Car
tagena (1 .770),

La seua vinguda aOndara vaser l'any 1.611 ,dos
anys després de l'expulsi6 dels moriscos, tal com
es reHexaenel Llibre Tercer de laCrònica General
del'Orde, edrtada en 1,619,en fer referènciaaOn
dara, i que reproduïmliteralment:

"Una legua de Denia, en la villadeOndara,
ton»conventoelmismo P.F. Francisco Sanz,
díadelSantísímo Sacramento,delatio 1.611.
Eralugar deMoros de grandes síglosa esta
parte, y fué N. S,servídoqueaquetdíasehízo
la prímera procesíón de aquesta festivídad
del Señor, con nopequeñas alegrías de la
devoGÍón de toda la comarca, Dionos este
convento el señor Marqués de Guadaleste
Don Fe!ipedeCardona,EmbaxadordeFlan
des; la Iglesia por ahora es pequeña, su
titulo,dela Concepciónde N. S., dionos con
el/a una grande Isla, y después acasehan
dado de límosna dos casas muy capaces,
paralahabítacíón de 10 relígíososquetiene,
seha labrado unbuen pedazodehuerta en
la parte que goza de maravil/osas aguas
Deniay los lugares comarcanos osn buena
limosna:dista @ la mar unquartodelegua,
es muyregaladodepescado tr~sco, laiievo
ción que setiene connuestroP,S.Francisco,
esmUCha,ynomenos lasesperanças deque
seràunbuen convemo'.

El Convent d'Ondara vaser acceptat pel Capitol
General XXXIVcelebrat a Roma l'any 1.617.

Les característiques. esmentades abans. de
caritat, penitència i humilitat es reflexaven en la
construcció i en la forma de vida,Així, construïen
l'església adossada al convent, normalment amb
claustre (és el cas d'Ondara), però aquesta cons
trucció es caracteritzava per la seua se nzillesa,
fug int oel luxe i la sumptuositat. Per a la seua
subsistència se servien de les donacions i les al
moinesUas'ha dit que eren mendicants) i delspro
ductes que obtenien del'hortaque teniaelconvent.
Separatdelconvent, i aunes50passes,segons la
Regla, tenienuna ahraconstrucci6 destinada a in
fer eriaperareligiosos, jaque com tenien prohíbit
ce- ;:;- 2" :;a"n. S,llet i derivats, aquesta prohibi-
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aconsellava, enbédela pròpia salut, menjar-ne,
peròhohavien deferforadelconvent,puix que dins
la prohibici6no admetia excepcions.

Elsubsòl éssegur que està ple desepultures,ja
que fins a principis del segle passat era costum
soterrar dins les esglésíes; cap a 1.820 es va
prohibir i vaser quan aparegueren els cementiris
civils. Els reliQiosos tenien sepultura comuna, ge
neralment davallde"altarmajor; altresdevots, be
nefactors i, sobretot, els Terciaris podíen sersote
rrats en alguna de les capelles. Els Terciaris, o
religiososde3' orde, podien serd'ambdós sexes,
casatso no,que feien unany denoviciat i després
professaven la pròpia Regla escríta per S. Fran
cescdePaula; aquestsapareixíen en les aetes de
defuncí6del RegistreParroquial del'època sota el
nomde"Devots"i,generalment,erensoterratsamb
l'hàbit de S. Francesc de Paula i a la Capella de
SantFrancesc dePaula,Acontinuació, transcrivim
literalment l'acta de defunci6 de la Marquesa de
Guadalest, soterrada en el Convent:

"En veynte y tres deNoviembre delAtioMil
Seiscientos noventa y cuatro murio la Exc
ma. Sra. Ooña Luía de Sotomayar y Uma,
marquesa de Guadaleste, aviendo recibido
todoslosSacramentos admínístrados fXY mi
el Retor infraescrito, hízo testamento recibi
dopor Vicente Giner, notaria el 22 de No
víembrede 1.694Ydexose pore!bendesu
alma dos mi/ libras, dígo 2.000 L., hízose e!
entíerro General con Asistencía delClero de
la Parroquia de Denía y religiosos de! Con
vento de dicha ciudaddela vi/ladeXabea y
delConventodeestavil/a,yseledixeron seís
misascantadasconletaníasydemasfunera
les, señal6 a esta 100 misas y limosnas de
4L. que fue enterrada con Abito de S.Fco. de
Paula en e! convento de esta vil/a en su
capilla deN'. S'. dela Soiedad, nombro fXY
Albaceas a los fxmos. Sres. eiAJmirante de
Aragon,suhijo,y elSor,Marques deTenorío,
suhermano,y el Sr. Marques de Vil/alba de
LosUanos, suaimo :

Finalment, cal dir que les mesures liberals de
desamortrtzaci6 promulgades en la primera mitat
del segleXIX (1,821,1,835i1,836),vandeterminar
l'exclausíradó dels dotze monjos franciscans que
aleshores habitavenelConvent, i lavendaen públi
ca subhasta detots elsseusbéns,tant moblescom
immobles. Amena decuriositat, oferimun I!istatde
lespropietatsrústiques i urbanes del Convent dels
Mínimsenelmoment deladesamortitzaci6(1 .836):
8fanecadesen laPda.delaPuntad'horta i morera
venudes a Antonio Marco, 6 jornals en Dénia de
vinyai oliveravenuts aJuan Whiteper30.000 rals,
1jornal en laPda. Francsde garrofer comprat per
JuanWhite per 3,300rals,3jornalsen Pda. Babiro
de vinyaioliveracompradesper AntonioMarco per
9,006 rals, 4fanecadesvorael convent dellimeres
i moreres comprades per Roque Blanquer per
18.010rals,3fanecades d'horta en laPda.Partidor
comprades per AntonioMarco per 6,000 rais, 4 fa
necades d'horta en la Pda. Pedregals comprades
per FelipeGil per 15.000 rals. 2fanecadesd'horta
enel CamídelaMar comprades perAntonio Marco
per 3.600 rals, 2 fanecades d'horta en la Pda.
Planter comprades per Antonio Marco per 3.600
rals, 4 fanecades d'horta en el Cami del Verger
cornsrades per Antonio Marco per 10.001 rals, 2
jornals de vinya moscatell en la Pda, l'Almadrava
comprades per JuanWhiteper13.800 rals,4fane
cades d'horta en laPda. Pedregalscomprades per
Roque Blanquer per 13.500 rals, i una casa, no
venuda, al costat del Convent.

Robert Miralles i vicen:Ortuño


