Crida de València prohibint arrancar
espart a forasters en el terme de Bétera
[ARXIU MUNICIPAL DE VALÈNCIA, Pregons, XX-8, ff. 282-282v. 1702, maig, 30]
(Agraïm l’aportació d’aquest document a Lluis Manuel Expósito Navarro)

[En el marge de l’esquerra, de mà més moderna i en castellà: “Bétera. Que los

que tengan franquezas no rozen esparto ni tochas”]
Ara ojats que os notifiquen y fan a saber de part dels molts Il·lustres
senyors Justícia, Jurats, General y Síndics com demes senyories, atenent y
considerant a que per part de la vila de Vetera se ha representat a ses
senyories a que se hauria introduhyt per los veyns y habitadors dels Pobles
circumveys de dita vila un abus de considerable dany y perjuhy per a els de
Vetera, pues ab motiu de la franquea de la present ciutat y abusant de
aquella rosaven y arrancaven les tocheres del dit terme y resultant que del
espart es segueix gran utilitat a la vila de Vetera y els pobres de ella logren
considerable socorro aixi fabricant differents obratjes del dit espart, com
venentlo en sech. Per lo que supliquen a ses senyories fosen servits sots les
penes a ses senyories ben vistes manar, que ninguna persona de qualsevol
estat y condició que sia no goze ab motiu de tenir la franquea de la present
ciutat, arrancar, enrozar les dites toches del terme de la dita vila. Y ses
senyories, atenent a la dita supplica proveheixen y manen que ninguna
persona dels que gozen de la franquea ab motiu de aquella gozen ni
presumeixquen arrancar ni rosar lo espart y tocheres del dit terme de Vetera,
sots pena de 60 lliures a
___________________________________________________________
qualsevol que contravindra, partidora dita pena lo terç a la dita vila y els
altres dos tersos a arbitri de ses senyories. Y per a que ningu puga allegar
ignorancia es mana publicar la present publica crida per los lochs y puestos
hon convinga y sia necessari. [aquesta darrera oració, anotada al marge
Esquerra] Datis Valentiae die trigesimo Maiy M.D.C.C.II
De manament y provisio dels dits il·lustres senyories. Pere Sala,
notari, en lloch y per lo escriva de la sala.
Die tertio juniy anno a nativitat Domini M.D.C.C.II. Vicent de la
Morena, Trompeta publich de la Il·lustre present ciutat de Valencia medio
juramento a nostre senyor Deu dix y relacio feu ell en lo dia del primer de la
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present haver publicat lo damunt dita crida y lo contengut en aquella en los
lochs de Moncada, Alfara y Vinalesa. Receptis Joannes Garcia, notari .
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