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En I'esgll'sia parroquial de Benímacfel es
conserva un dOClll11ent dit "L1ihre d'ordinacions de
la Confraria deis sanls Abdon i Senl'n" del qual
anem a donar alguna noticia amh la menys crll¡[ició '
possihle.

I~s un pergamí dohlal i reliigalen forma de
Ilibre amh les cohertes cOITesponenls.

:\Iutilal duranl la guerra deIs auys lD;Hi-:~!J,

coment;a al foli 17. EIs folis des del 17 al :2.7 cslan
tots, correlatius. :\[anquen des del '27 al '29 inclosos
i seguixen des del :~o al :t.!.

EIs fulls que manquen cslan separals cls
uns violentament i els aitres lallals a lissora. Semhla
que al final manquen selze folis.

Els fulls són de pergamí lal1lany'2~()x198mm.

Cada púgina plena conté setze línies escriles
a mú amb cal-ligrafia gotica, clara i igual. A."ui s'hj
compten "uit llelres capitals, inicials historiades.
Sortosament no han desapareglll els quatre capítols
o ordinacions per les que es regula la dila Confraria.

Les coherles són de fusta forrada amb pell
que lé, gravals, dibuixos linials amb franges orna
mentades de personatges de perfil, anagranes de IHS,
peHicans, cranis, aus fcnixs ... Les tanques, molt
deteriorades, i les canloneres són de melall. Entre
I'exornació de les cobertes es ll'oben, rcpetidamenl,
les llelres P. S. que possihlcmcnt corresponen a
l'enquadernador,
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Parl de dins de les coberlcs, i pcr lal de
recobrir la fusla, s'hi troben eng~nxals pergamins
que es doblen deixant al comenc:amenL dues págines
e.l blanc - ho suposem només puix que han desapa
regut - i altres dues pilgines, aixi maLeix en blanc, al
final del ¡libre.

La página numerada 17 comenc;a aixi:
«conforme' lo cinqlll' deis diLs capíLols cnlre

alLres coses ('s dispost e orclcnat ab aClllell que lo
Clavarí e :\Iajorals de di La Confraria sien tenguts
"isitar los Confrares malalLs i exorLar-los a confessar
i combrcgar i si seran pobres q lL' los hagen ele
proveir d' alguns Confrares bons i honcsls per a que
els hagen de w'lar. E si sen't menesler ab penes a
arhitre del Clavari de dita Confraría. E per quant en
lo dit exercíci i obra pia no es serva la deguda forma
í los confrares pobres e malalLs són subvenguts, ni
socorreguls en les necessitats per no ésser la dita
onlinació ab certa pena e degut orde feta que per
~;o convenía c convé millorar lo dit Capitol. E que
per C:O s' IUl\'ia tengut per hé de cOl1\'ocar e congre
gar toLa la dita Confraria e singulars d' aquella per
al present ajust e congregació perque se pogués ab
més maluritat e vots deliberar, determinar e cloure
lo que l1lés convé«tl cuILiu divino e aUl1lent d' obres
pies de dita Confraría lots los quals entés la díla
proposició feta per lo dit Miguel Brocal, cIavari, qui
de sus e totes les coses de sus dites concordament
e ningú discrepant lots unánimes e concordes de
son bon grat e de ceda ciéncia f('rem e ordenárel1l
los Capitols e ordinucions següents.:



CAPrJ 01. PHI. lEH (~CE THACTA DEL QCE
SÚ.' OBU(rA'J S A PA(;AH.

(Al marge i amb lletra i tinla difel'cnts):

D' entrada de cada Confrare es dóna qua
tre sous i de Capítols, tres sous.

Primerament estalllim e onlenal11 l11illoranl
lo Primer deIs Capitols de la dita 1I0able Conl'raria
que qualsevol persona flue serú admesa entrar a
con1'rare sia tengut donar e pagar per entrada en di
ta Con1'raria. Quatre sons e cascun Confral'e sia ten
gllt donar e pagar cascun Any en lo día e festa deIs
dits benaventurals sancts Ahdon i Senén Tres sous
per a Capítols e sllbvenció de les necessitats i obres
pies de la dita Con1'raria.

C.\PITOL II THACTA DEL SOTEHHAH

DELS CO, THAHES J)JFl'. "rs

llem eslatllim e ordenal11 corregint e millo
I'ant lo segon deIs dits Capítols que qualsevol Con- •
1'rare de la elila lloable Confraria que per lo andador
d' aquella será convocal per al solerrar e remem
branc;a el' algun Confrare difunl que sia tengut e
obligat el' acompanyar lo dit 'cos e assistir en lo so
lerrar e rCl11embranl,'a d' aquell sols pena d' una
lliura de cera la qual sia cxcclltada per lo Clavari de



dila Confraria per a que s' ha.ia de converlir en
obres pies de la <lila Conl'raria en la qual pena in
correguen i sia cxigida lantcs vegades qnantes se se
guirá cas que essenl convocats deixaria de venir al
solerrar o rememhnuH;a d' algun Confrare elifunl
sens jusla causa.

(,API"1 01., 111 QilE THACTA DEL IIS1TAH E

'IL H LOS MALALTS

Ilem estatuim e orclenam milloranl e aju
dant al cinqllé deIs dils Capílols qne qualsevol Cla
vari i oficials de la dila lloable Confraria sien tinguts
i ohligals visilar a tIUalsevol confrare e confrares
malalts que seran pobres i persones de necessital e
SOCÓITer e avidar (ajudar) a d' aquells així ab al
moina com ah alLres subvencions e bones obres e si
cas será que lo dit confrare malalt estara tan mal
que estiga in extremis e per a morir, en lal cas esla
tuim e ordenam sots pena de tres sons cascuna nit
lo dit Clavari i Oficials e los confrares ele la dita
Conrraría sien tingllts velar lo dit confrare malall
mentres durará aqnell estar molt mal in extremos
en aqnella rorma ql~e les primeres nits lo hagen de
velar lo Clm'ari e majorals e alU-es oficials yO és
cascú una nit i en aprés cascun confrare per lo
semblant una nillos qllals confrare o confrares haja
de nomenar e designar lo dit Clavari amonestant los
que vagen a velar al dit confrare malalt que estar~l

cO/lstituit en tal necessitat sols la dila pena,



CAPiTOL IlJI QUE PUIXEN ESShH E, ECUTATS
LOS PHESENTS CAPiTOLS

Item eslatuim e ordcnam que los desús
dits capítols puixen ésser exec'.ltals en cas de con
travenció de les coses ah ar!uell dispostes e orclcna
des per qualseyol julge o jutges a requisició del clil
Chn'arii en lo que ha respecte al dil Clavari arre
qllisició del Sindic de dila Confraria SU11larialll~nt e
de pla sens escrits, ni estrcpit e figura de jui.

E perque los elesús dits Capílols e cascú
c1'aquells tingllen son elegul f¡ i efecte, forc;a i yalor •
e que aquells ad unguem sien ill\'iolablel11~lllohser
yals e praclicats hagen e puixeu comprendre, COJll

prengllen e ohlignen a tots los que de presl'tlt són
Confrares com aIs qni pro lempo¡Oe i en lo esdeveni
dor seran voIem i ens plan que los presents capítols
i orelinacions sien presentats e notifirals per lo Sin
dic de la dita confraria al moll Heverent i :\lagnífic
Oficial e Yicari general de la presenl ciulat e Diócesi
de Yaleneia. E almolt espectable sen)'or (;oyernador
de la dita cinlat e Hcgne i en nom de sa scn)'oria al
1ll0lt Magnífic son ordinari Assesssor e Hegcn t
l'Assessoria ele la sua corl suplicanl-los sien scrvits e
tinguen per he' proveir e manar que los dits Capitols
sien illviolablemen t obsenals e praticals entre los
dits cofrares presents i esc1eyenidors jnxla lo serie e
tenor _d'aqnells inlcrposanl en aquells e cascú d'a
qnells e que hi sia inlerposada per les sCl1yories ses
auctorilats e decrcl e pn ~'o promelem nosallres
lots los sohre dils C01l1rarL's en 110m e per la dila



Confraria e singlllars d'aqllclla presents i esdeYenj~

dors en mú e poder de Pere ~[arlí, notari públic de
la dita eiutat e Hegne de "alencia rebedor deIs pre
senls Capitols aixi com a persona pública i autentica
per tols aquells de qui és o pon\ ser interés en lo
esdeyenidor e per aquells estipulanl rebenl i accep
tan no venir ni permetre que ningú de la dita Con
fl-aria present ni esdevenidor conlravinga en manera
alguna als dits capítols e disposl e ordenat ab aquells
sots les penes en aquells expresadas obligació e
hipoleca deIs béns propis noslres e de la dita con1'ra
ria e parliculars d'aquella presenls i csdevenidors
mohles e immobles privilegiats haguts e per haver
on se vulla que sien e serano De lotes les quals coses
requerirem al dit Pere lllal'lí, notario Qui dessús ne
rebés, clogués e lliurús acle públic per haverne
lllemi>ria en lo esdevclledor lo qual per mi dil
llolari font n'but e fet en I'església del dit Iloc de
Benimaclel, a tres del llles de :\Iarc; de I'any de la
nalivital de nostre senyor Jesucrist, ?lJiI Cinc-cents
Selanta-sis.

Snyals (1) de nosaltres :\figuel brocal, Clavari:
Damiú carbonell, companyó de Clavari; Vicent bar
hastre e Ántoni hosc, majorals; Esteve escuder, es
crivú de la dita confraria; Damia andrés, :Miguel
hieroni exillleno, ~Ielchior vicent e .loan esteve, pro
hom;}Iiguel garcia, francés sar<;ola;Baptiste ballester,
Pere vicent,.l uan garcia, :\Iiguel temar, }Iartí rodenes,
Ántoni gresses, Pau esteve, :'\ofre pechana, Joan
harhastl'e, :\Iiguel san;ola, Pere fresquet, :'\ofre mar
lí. Crislól'ol venlü de hOlle]], Onofre vidal, Vicent



perpinyá, ~adal anelrés, hernal montanyés, :\Iiguel
vicent, menor; Antoni ballester, predits. Que les
sobre elites coses segons de sus se cOlltcnen férem.
concedírem e otorgárem.

Presents roren testimollis a les sobre elites
coses convocats, crielats e pregats los honorables en
Onofre ra1>a(;a, sastre de Yalencia e ~Iarti galilldo,
forner del dit Iloc de Bellimaclet, habitadors».

Seguix la puhlicació de la Provisió pel Go
vernador de la ciutat i Heglle de Valencia, Batiste
Vidal, i en sa cort, havent comparegut el dit notari
pcre :\larU, el día '27 de maig de l'any 1366 essenL
lestimonis presents (Los discrets francés bcnet e
Joan de hena, not. hahiladors ele Yalencia».

1 després s'hi anota l'aprovació de Joan
Batista Borrell, visitador ele l'arquebisbat de Valen
cia, datada a '2 de juliol del l'any 15(j(i.

Darrerament (i en llatí):

Confirmació Apostólica concedida a la
lloable Confraria deIs benavel~turatsMártirs A:belOll
i Senén fundada en ellloc de Eenimac!et, en la q ual
confirmació per manca deIs darrers folis no consta
la signatura.

(1) Entre la S i la ny del mol Snyals hi ha vinl grafies J.
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