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LA PRIMERA FUNDACIÓ DE
L’ORDE DE SANT JERONI A LA
CORONA D’ARAGÓ. ORIGEN I
EVOLUCIÓ
MÍRIAM DEVESA BENLLOCH
XÀBIA, MARINA ALTA
Resum: Història de la primera fundació de l’orde de Sant Jeroni a la
Corona d’Aragó. Causes i esdeveniments que fomentaren el desplaçament des
del monestir de Sant Jeroni de la Plana de Xàbia cap al de Sant Jeroni de
Cotalba, a Alfauir. Paral·lelisme amb Castella i evolució d’aquests dos
importants monestirs.

L’Orde de Sant Jeroni aparegué pràcticament al mateix temps a la Corona
d’Aragó i a la de Castella, a Xàbia i Lupiana, respectivament. Al voltant de 1340,
hi hagué un moviment en el que grups de fidels es convertiren en ermitans i es
dispersaren per la península, traslladant-se a coves, muntanyes i altres llocs
solitaris en la recerca d’una vida basada en la contemplació divina, l’austeritat,
l’abandó d’allò material i la penitència.
A les terres del llevant, l’origen es troba en un grup de 12 fidels, el mestre i
cap dels quals era el clergue valencià Jaume Joan Ibáñez, “persona ben
nascuda i d’aclarides lletres i virtut”, com assenyala Marc Antoni Palau. 1 Aquest
grup d’ermitans es retirà a unes coves, denominades “coves santes”, entre uns

1

PALAU, M. A., Diana desenterrada: antiguas memorias y breve recopilación de los más notables
sucesos de la ciudad de Denia, desde su antiquísima fundación hasta el estado presente, Diputación
provincial, 1975, p. 119.
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cingles, sota el Cap de Sant Antoni de Xàbia –malgrat que, en aquell temps, el
terme no estava definit. Així, dedicaven el seu temps a fer treballs manuals,
pescar i resar. Quan havien de dir missa o volien escoltar-la, havien de pujar a
la cima del cap, on estava situada l’ermita de Sant Antoni, ja que a les coves no
havia espai suficient. De la mateixa manera que aquests ermitans, sor Catalina
Bas, natural de Xàbia, havia decidit recollir-se per fer penitència a una cova
més alta que la dels ermitans, la qual era denominada comunament “la cova de
Sor Basota”.2

Cap de Sant Antoni, Xàbia. Imatge extreta de www.guias.masmar.net.

Certament, anà augmentant el nombre d’ermitans que s’unien a aquest
mode de vida i anaren estenent-se per la península. A Castella cal destacar un
grup d’ermitans que s’havia establit a El Castañar, Toledo. Però, degut a l’excés
d’adhesions, hagueren de buscar un lloc més tranquil on establir-se i, finalment,
s’assentaren a l’ermita de Sant Bartolomé de Lupiana, a Guadalajara. Aquesta
era propietat de la família de Pedro Fernández Pecha, qui havia de convertir-se
en el primer monjo jeroni profés, el primer prior i destinatari de les facultats
fundacionals que atorgaria el Papa Gregori XI.3

2

Ibídem.
MATEOS GÓMEZ, I., LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., PRADOS GARCIA, J. M., El arte de la Orden
Jerónima. Historia y mecenazgo, Ediciones Encuentro, 1999, p. 14.
3
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Poc temps va transcorre fins que els grups
eremítics, escampats per Aragó i Castella,
començaren a patir diverses acusacions, com la
dels mendicants que els acusaven de viure com
a beguins,4 a l’observar aquest mode de vida
solitari sense estar subjectes a cap tipus
d’autoritat. Així, foren els ermitans de Lupiana
els primers en decidir-se a canviar la vida
eremítica per la cenobítica.5 D’aquesta manera,
callaven les sospites per part de les autoritats
eclesiàstiques que observaven amb recel aquest
tipus de vida solitari i penitent sense subjecció
a cap autoritat.6 Per tant, el 1372, dos dels
ermitans –Pedro Fernandez Pecha i Pedro Román- es dirigiren a Avinyó, on
residia el Papa Gregori XI, per tal de sol·licitar l’aprovació de la seua comunitat
cenobítica. No fou fins l’any següent que obtingueren la butlla papal Salvatoris

humani generis, considerada com la carta fundacional de l’Orde de Sant Jeroni,
en la que se’ls atorga la regla de Sant Agustí i constitucions pròpies, se’ls
autoritza a poder anomenar-se frares de Sant Jeroni i se’ls descriu l’hàbit que
han de portar, el qual es basa en una túnica tancada i ampla de drap blanc gros
o vil amb mànigues amples i tancades, un escapulari i la capa fixa per la part
anterior.7 Per tant, els que havien eixit de Lupiana com ermitans, ara, tornaven
com monjos jeronis, carregats amb regla, hàbit, facultats i missions, i Pedro
Fernandez Pecha com prior.
Paral·lelament, i amb un relatiu desconeixement del que estava ocorrent a
Castella, tres dels ermitans que vivien a les coves de Xàbia, entre els quals

4

Es denomina beguí al tipus d’heretge que vivia en la pobresa, rebutjant tot tipus d’autoritat
religiosa o civil, i creia en la impecabilitat de l’ànima.
5
Es considera cenobitisme la vida en comú en un monestir.
6
El cànon 13 del IV Concili de Letrà prohibia tot tipus de vida en comú sense subjecció a una regla
aprovada.
7
MATEOS GÓMEZ, I., LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., PRADOS GARCIA, J. M., op. cit., p. 15.
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destacava Jaume Joan Ibáñez, es dirigiren cap a Avinyó i arribaren al Papa
Gregori XI amb les mateixes pretensions amb les que havien arribat els de
Castella poc abans. Així, l’1 d’agost de 1374, els ermitans de Xàbia obtingueren
la butlla amb les mateixes gràcies que els de Castella. No obstant, hi hagué una
diferència ben marcada. El Papa, al concedir la butlla als de Xàbia, decideix
enviar al bisbe de Tortosa, don Guillem, a examinar la vida dels ermitans i, si
era com referien, es faria efectiva la butlla. En efecte, el Papa demanava que es
verificara la paraula dels ermitans valencians, requeriment que no havia
considerat necessari en el cas dels castellans.8
Tot seguit, els ermitans delegats de Xàbia es personaren a Tortosa l’octubre
de 1374, presentant la butlla datada d’agost i l’encomanament del Papa. Així
doncs, s’actuà de la forma acordada i el 12 de desembre es procedí a l’erecció
del primer monestir jeroni de la Corona d’Aragó. Aleshores, el comte de Dénia i
Duc de Gandia, Alfons d’Aragó “el vell”,9 veient que aquests ja tenien forma de
religió aprovada per la seu apostòlica, els concedí un emplaçament als nous
monjos jerònims, acompanyat d’una renda per poder edificar el primer monestir
jeroni de tota la Corona. Així, estaria ubicat al mateix cap de Sant Antoni, per
damunt de les coves, en un gran pla on antigament es trobava el convent de
Sant Martí –en temps dels gots-, tal i com apunta Palau.10
En aquest sentit, el monestir de Sant Jeroni de la Plana de Xàbia constituí
l’origen d’una sèrie d’importants fundacions, particularment al Regne de
València. Unes fundades ex novo com Sant Jeroni de Cotalba (Alfauir); altres
assentades sobre fundacions eremítiques com Santa Maria de la Murta (Alzira);
i altres reutilitzant cases abandonades per altres ordes com Sant Miquel dels
Reis (València). Partint de la creació de Xàbia, totes buscaven paratges aïllats

8

ARCINIEGA GARCÍA, L., El monasterio de San Miguel de los Reyes, València: Direcció General del
Llibre, Arxius i Biblioteques, Biblioteca Valenciana, 2001, p. 39.
9
Alfons el Vell era fill de l’Infant Pere de Ribagorça, és a dir, nét del rei Jaume II i cosí del rei Pere
IV el Cerimoniós. Reuní els títols de duc de Gandia, marqués de Villena i comte de Dénia i Ribagorça.
10
PALAU, M. A., op. cit., p. 119.
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del món material, en recerca de la soledat i tranquil·litat necessàries per
construir una vida dedicada a la contemplació divina i a la penitència.11
A tall d’exemple, en el cas concret d’Alzira, uns ermitans s’havien establit a
la Vall de Miralles on hi ha havia construïdes onze ermites. Aquests degueren
de formar una mena de “comunitat”, seguint el moviment de dispersió de grups
ermitans, com hem esmentat al començament d’aquest treball. Així doncs,
aquest grup tingué notícia de la fundació de Xàbia el 1374, i es plantejaren la
conveniència d’integrar-se dins l’orde jerònima. Aleshores, el 1376 alguns
ermitans de la Vall de Miralles es dirigiren al prior del monestir de la Plana de
Xàbia, Jaume Joan Ibáñez, per sol·licitar l’ingrés en l’orde i poder fundar un
monestir en la vall que habitaven. Poc després, el Papa comissionà al bisbe de
València, i aquest al canonge Pere Monfort, que després de visitar el lloc,
informà favorablement i es concedí la llicència per construir el monestir de
Santa Maria de la Murta.12

Santa Maria de la Murta, Alzira. Sota llicència Creative Commons.

11

DELICADO MARTÍNEZ, F. J., BALLESTER HERMÁN, C., “El Monasterio de Cotalba (Gandia), una
fundación jerónima del siglo XIV”, en: Ars Longa, 9-10, 2000, pp. 73-86.
12
LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., MATEOS GÓMEZ, I., RUIZ HERNANDO, J. A., “El Monasterio Jerónimo
de Santa Maria de la Murta (Valencia)”, en: Ars Longa, 6, 1995, pp. 17-23.
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Res feia preveure que la fundació jerònima de Xàbia es trobaria molt
prompte de cara amb la tragèdia. Efectivament, el 1386, una galera de
musulmans de Bugia –Algèria- arribà per la costa de Xàbia i pujaren al Cap de
Sant Antoni per un barranc. Tot seguit, es dirigiren al monestir jeroni, el
saquejaren i capturaren a nou dels monjos, als quals els maltractaren i els
reclamaren els diners i tresors que tenien amagats. Segons conta Palau en la
seua obra, davant l’exigència, el prior fra Jaume Ibáñez els predicà que l’únic
tresor residia en la fe de Jesucrist. Aquesta resposta enfurí als moros que,
moguts per l’ira, assassinaren al prior abans d’embarcar-se amb la resta dels
monjos en captiveri amb l’objectiu de vendre’ls com a esclaus al nord d’Àfrica.
No obstant, tres monjos havien aconseguit fugir atemorits i, després del segrest
dels seus nou companys, hagueren de refugiar-se a l’ermita de Sant Antoni, per
considerar-la més segura i inaccessible que el monestir.
Posteriorment, el comte de Dénia i duc de Gandia, Alfons el Vell, pagà un
rescat pels monjos segrestats i aconseguí treure’ls del captiveri. Així, els
religiosos sol·licitaren al seu senyor altre lloc per establir-se on no fóra possible
veure’s la mar i no haguessin de recordar la seua desgràcia. Per aquest motiu,
el comte-duc els concedí un territori a Alfauir, situat a les afores de Gandia,
anomenat el Tossalet de Cotalba, on poder fundar de nou un monestir, el qual
es fundaria el 1388 sota el nom de Sant Jeroni de Cotalba. Convé ressaltar que
la seua edificació fou organitzada per Pere March, pare d’Ausiàs March, que era
majordom del Duc de Gandia i, a més, promogué la construcció d’una capella al
monestir on es soterrarien diversos membres de la família March. Així, arribat
aquest punt, a aquest nou monestir es traslladarien tant els frares rescatats
com els que havien fugit, abandonant el monestir de la plana de Xàbia. 13

13

PALAU, M. A., op. cit., p.120.
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Certament, fou una comunitat molt destacada. El comte-duc, Alfons el Vell,
els concedí títols i privilegis, a més de censos i rendes sobre diverses cases i
terres situades a Gandia, Xàtiva i Oliva. Però també els foren encomanades les
rectories de Palma i Ador, a canvi de delmes. En relació a la seua activitat
econòmica, aquesta es basà en l’agricultura, concretament en els cultius de
vinya i oliveres. En aquest sentit, les seues propietats anaren incrementant-se,
determinant que el monestir de Sant Jeroni de Cotalba es convertira en una de
les principals cases de l’orde, degut a la seua riquesa, propietats i el nombre de
religiosos que l’habitaven.14

Sant Jeroni de Cotalba, Alfauir. Imatge extreta de www.alfauir.es.

En definitiva, d’aquesta manera s’originà l’Orde de Sant Jeroni a les Corones
d’Aragó i Castella, amb una empremta comú, però en cases independents. Tots
atrets per la idea d’una vida dedicada a la consagració al culte diví, el silenci, la

14

DELICADO MARTÍNEZ, F. J., BALLESTER HERMÁN, C., op. cit., p.5.
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soledat i l’austeritat, ambient que atrauria la unió i protecció de gent àvida
d’una sincera espiritualitat.
Ara bé, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba hagué de veure la seua
trajectòria en perill a l’arribar el segle XIX, quan es veié afectat per dues
desamortitzacions. La primera es produí al 1820 ja que, amb el Trienni Liberal,
la comunitat religiosa fou suprimida, provocant l’expulsió dels 34 monjos que
l’habitaven, els quals hagueren de ser acollits en altres pobles i parròquies. Fins
que, el 1823, pogueren tornar al monestir per quedar definitivament
desamortitzat el 1835 amb la desamortització de Mendizabal. Per consegüent,
l’edifici quedà abandonat i presa del pillatge al passar la seua propietat a l’Estat.
A la fi, el 1843 fou adquirit per Thomas Trénor Keating, d’origen holandés. Així,
s’ha mantingut en la propietat d’aquesta família fins l’actualitat i, el 1994, el
monestir i el seu entorn foren declarats Bé d’Interés Cultural. 15
Per la seua banda, el monestir de Sant Jeroni de la Plana de Xàbia, el
primer monestir jeroni de la Corona d’Aragó que havia quedat abandonat, el
1386, amb el saqueig de la pirateria berber, seguí un camí molt distint.
L’abandó provocà, amb el temps, que el monestir quedara en ruïnes fins que,
tres segles després, un caçador descobrí entre la brossa un llenç de la Verge
dels Àngels, segurament procedent de l’antic monestir.16 Aquest fet motivà que
el 1857 es reconstruira l’edifici convertint-lo en l’ermita de Nuestra Señora de

los Ángeles. Però el 1964 es produí una nova restauració que destruí la majoria
de les restes de l’antic monestir.

15
16

Ibídem, p.11.
LLIDÓ, R., Jávea, un paraíso escondido, Ed. El Autor, Madrid, 1968, pp. 42-45.
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L’ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, sobre les restes de l'antic monestir jeroni, Xàbia. Imatge extreta
de LLIDÓ, R., Jávea, un paraíso escondido, Ed. El Autor, Madrid, 1968.

En suma, en aquest treball, assistim a la primera fundació de l’Orde de Sant
Jeroni a la Corona d’Aragó, la qual es donà a la plana de Xàbia. Una iniciativa
simultània en el temps a la de la Corona de Castella. No obstant, com hem vist,
la història d’aquest primer monestir fou efímera, ja que l’atac i segrest
executats per la pirateria musulmana sembrà la por i la inseguretat en els frares
jerònims que, assistits per l’ajuda i generositat del seu senyor, es traslladaren
allà on la mar no provocara el record de la seua desgràcia. Aquest nou
emplaçament, és a dir, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, gaudí d’una
enorme rellevància en el panorama de l’època daurada valenciana. El seu rigor,
severitat i disciplina suposaren una atracció per a nobles i reis o, senzillament,
fidels cristians en una època de commocions.
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