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INTRODUCCIO          
 
 
   De totes les milicies urbanes que, atenent a les convocatories dels reis de Valencia -i allistades i 
enquadrades per la Ciutat- se constituiren en eventuals circumstancies de perill o en caracter fix en 
la nostra insigne, coronada i dos voltes lleal ciutat de Valencia, destaca per la seua firmea, 
constancia en el servici i per la seua congraciada popularitat, la "COMPANYA DEL CENTENAR 
DEL GLORIOS SANT JORDI", o companyia del "CENTENAR DE LA PLOMA", per la que era 
mes ben coneguda i nomenada, fent alusio a l'airosa ploma d'anet que els seus milites ostentaven 
orgullosos en el seu elm o cabacet. 
 
   Tambe era nomenada "COMPANYA DELS BALLESTERS", en atencio a l'arma que des dels 
mateixos origens de la seua institucio els era peculiar. 
 
   Les mesnades que en temps migevals seguien als reis o als nobles en les seues campanyes 
beliques estaven constituides per forts contingents de choc o de defensa que reforçaven o combatien 
als eixercits reals. D'aci que els monarques concediren privilegis, prerrogatives i exencions ad 
aquelles ciutats o viles que, atentes i fidels a la seua crida armaven companyies de ciutadans -de a 
peu o de a cavall- dispostes a eixir al camp a combatre en llealtat i corage en la seua defensa i 
honor. 
 
   En l'Aureum Opus Valentiae poden llegir-se diferents furs i privilegis referits ad estes nostres 
milicies urbanes ya els que en elles voluntariament s'enrolaven. Bona pedrera de soldats, en un 
acceptable grau de adestrament i preparacio per al eixercici de les armes, oferien els gremis dels 
diferents oficis mecanics. La mateixa organisacio gremial donava armament i bagage als menestrals 
que s'agrupaven en companyies segons fora el seu ofici o "mester". Les milicies que se constituïen 
en les ciutats o viles del Regne estaven compostes en la seua major part per hosts de peons o 
infants. Tambe per tropes de cavalleria. Estes ultimes entre els ciutadans que tingueren bens propis, 
i estaven obligats a posseir cavall en propietat, ben fora "armat" o "alforrat" (armat llaugerament). 
 
   El apuntament i allistament d'estes milicies urbanes corresponia al Consell general, en Valencia 
verdader senat delliberatiu (S. P. Q. Valentinus). 
 
   Mantenia Valencia, no nomes host de terra sino, ademes, galeres armades, que en ocasions 
prestava a uns atres reis que la solicitaven per a defensa d'alguna causa justa. La ciutat construi les 
drassanes del Grau, arsenal per a guarda i deposit de veles, rems, xarcies i demes aparells navals, 
com d'armes i efectes de guerra. 
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   De l'orige, organisacio, eixercicis i activitats de la companyia civico-militar del "Centenar de la 
Ploma" que, colocada baix l'especial tutela i proteccio del martir Sant Jordi havia segut establida en 
Valencia per a custodia i defensa de la "Senyera del Senyor Rey e de la Ciutat", anem a ocupar-nos 
en les següents pagines. 
 
ORIGENS DEL CENTENAR DE LA PLOMA.        
 
   Els historiadors regnicoles, acorts en la poca claritat de la seua genesis i a falta de documents 
justificatius al voltant dels origens d'esta valenciana companyia de ballesters del "Centenar de la 
Ploma", han vingut mantenint que se tractava d'una institucio "molt vella", i la feen remontar als 
anys mateixos de la conquista, presentant-la com creada pel propi fundador del Regne, Jaume I el 
Conquistador. 
 

   Esta ha segut la creencia general 
mantinguda pels nostres historiadors i pel 
poble valencià. 
 
   L'inconcret terme de "molt vella", 
superlatiu de palmaria relativitat, trobà 
fonament, ya en el sigle XVII, en unes 
paraules que apareixen en el capitul 229 de 
les Corts que el monarca Felip III celebrà en 
el Convent de Predicadors de Valencia, en 
l'any 1604. Se llig en el dit capitul: "... per 
quant la Companya del Centenar de la Ploma 
ab sos Macips y Patges es antiquissima del 
temps de la Conquista del present Regne". 
 
   I per si aço fora poc, quan en 1626 la 
magestat de Felip IV se veu en la necessitat 
de donar recursos per a atendre a les 
desafortunades guerres que sostenia, i, segons 
els vells privilegis dels antics regnes -en 
franca decadencia pero encara no abolits 
encara que la politica centralista i autoritaria 
del valit Olivares fea el seu treball- ha de 
convocar Corts, ordena que les aragoneses se 
celebren en Barbastre, les catalanes en 
Barcelona; i les valencianes, en Monço. 
 
   Puix be, en les Corts reunides en Monço, i 
en les que els procuradors se comprometeren 
a mantindre mil homens a costa dels nostres 
pobles, pot vore's en el capitul 18 de les seues 

resolucions, esta contundent afirmacio: "La Companya del Centenar de la Ploma, instituida per la 
Magestat del Senyor Rey en Jaume el Conqueridor ...". 
 
   La frase no pot ser mes explicita. Encara aixina, -donem-nos conte- no respon, ni s'aludix en ella, 
a cap nova aportacio documental que haguera donat llum al boiros assunt dels seus verdaders 
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origens. Se deixa caure sense mes, com a cosa ya sabuda i sobre la qual no se veu la menor ombra 
de dubte o de recel. 
 
   Cruilles, al transcriure esta mateixa frase, enuncia d'una manera impersonal: "El origen de dicha 
fuerza pública peculiar de la ciudad, hácesele remontar al reinado de don Jaime I". 
 
   Afirmacions debades, tant les suscrites en unes com en les atres Corts, que complien sense mes 
mires el bon desig de deixar prestigiada l'institucio. Se tractava senzillament -o aixina ho pareix a lo 
manco- d'aludir ad ella en tons elogiosos. 
 
   La consuetudinaria i general creencia de que la fundacio del "Centenar de la Ploma" se remontava 
als mateixos anys de la fundacio del Regne poguera a lo millor basar-se en aquells cent homens 
d'armes que, com diu Beuter, "aconfiaron al Real Pendón con las sagradas imágenes del Sancto 
Crucifixo a la una parte y de la Virgen Sanctíssima a la otra" al fer la seua entrada en Valencia 
l'invicte monarca. 
 
   Teixidor argumenta -i Orellana i uns atres autors incidixen en aixo- que precisament en memoria 
d'aquell sequit de cent homens que tanta prestancia i vistositat oferi en aquells historics moments 
agradaria al rei deixar institucionada esta escolta dels cent ballesters de Sant Jordi que debia 
d'acompanyar i protegir en lo successiu la bandera o estandart real. 
 
   Hague en Valencia, entre unes atres, una milicia de cent ginets, armats per la Ciutat, per a escolta 
de la seua bandera, que fon creada per Pere II de Valencia i IV d'Arago en 1376. Estava, puix, 
constituida per cavallers i no per artesans com la dels ballesters del Centenar. Vives i Liern venen a 
identificar les dos. Quan pareix mes be que esta de a cavall -com encertadament afirma Martínez 
Ortiz- "sería una nueva milicia que vendría a reforzar la primitiva". Opinio compartida per 
Llorente i Querol Roso entre uns atres. 

 
   Tambe l'advocacio de Sant Jordi ha induit a erro. 
 
   En efecte, no s'ha fet moltes vegades la deguda distincio, per 
una banda, entre el Priorat de Sant Jordi, de Valencia, i el del 
propi titul d'Altama, que fon bressol d'esta Orde militar que 
prengue part en la Conquista de Valencia i havia segut establida 
per Pere II d'Arago en 1201. Pero, per una atra entre esta Orde 
militar que en 1400 se juntava a la de Montesa i la "Confraria de 
Sant Jordi" integrada pels ballesters del "Centenar de la Ploma". 
 
   Maxim quan estos tenien capella propia -como direm mes 
avant- en l'iglesia dels cavallers flares de Sant Jordi. 
 
   Foren sempre coneguts per tots les missions fundacionals dels 
"de la Ploma". En el Manual de Consells de 18 de maig de 1501, 
per donar un eixemple, llegim que esta Companyia del Centenar 
s'havia fundat a instancies de la mateixa ciutat per al servici 
d'ella, i per a que sempre i quan ixquera la bandera o Senyera 
Real de la Ciutat en eixercici d'armes, fora acompanyada i 
guardada de la dita Companyia del Centenar. 

 
   Pero, ¿en quin moment s'havia fundat i quin rei l'havia establit en la seua autoritat? 
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   Un doctissim historiador del nostre sigle, Francisco Sevillano Colom -mort en Barcelona en 1976-
, investigador insigne, archiver del de la Corona d'Arago, dedicà molts anys de treball, escrutant i 
espigolant documents, en este i uns atres archius, en l'objecte d'aclarir d'una volta l'enigma dels 
origens del "Centenar de la Ploma", de Valencia. 
 
   Estes indagacions donaren el seu frut. 
 
   Sevillano aplegà a la conclusio de que la famosa companyia de " Ballesters de la Ploma" havia 
segut instituida en la nostra ciutat per privilegi del rei Pere II de Valencia i IV d'Arago, otorgat en el 
lloc de Morvedre el dia 3 de juny de 1365. U dels documents clau està datat en 1503. En ell se citen 
els noms dels nous ballesters que han segut triats per a substituir als atres cessats. Son 53 els canvis 
i el document porta la relacio nominal de tots ells, eixents i entrants, cascu en l'indicacio del seu 
ofici corresponent: "laurador, pedrapiquer, corder, peraire, carnicer, calrreter, sastre, ferrer, 
botiguer, barber, cotama1ler," etc. Se realisen estos canvis -seguix senyalant el document- en la 
forma i tenor de "hun privilegi reyal atorgat per lo Serenisimo rey en Pere de digna recordacio 
datum en la setge de Morvedre de III de juny del any Mil CCC LXV, al qual se referiren ...". 
 
   Es curios -afegix Sevillano Colom- que en l'acta d'un consell de 6 de febrer de 1365, en que 
s'havia tractat d'un fet d'armes en el qual intervenia la Ciutat, no se fera la menor mencio al 
"Centenar de la Ploma". Faltaven quatre mesos -i aço confirma la seua afirmacio- per a que fora 
creada esta milicia. 
 
   Un atre document inedit, molt significatiu, trobà est infatigable investigador en l'Archiu de la 
Corona d'Arago, de Barcelona. Se tracta d'una confinnacio de la Coflaria del dit Centenar, del temps 
de Ferrando II el Catolic, en el que, d'acort en les costums de l'epoca, se transcriu el privilegi de 
Pere el Cerimonios pel que instituï la Coflaria i les successives confirmacions de la mateixa -de 
Joan I, Alfons el Magnanim, Joan II i esta de Ferrando el Catolic. Pero, a continuacio, se fa 
igualment referencia a la data d'un atre privilegi, en este cas el de la fundacio de la 
mateixa.'Companya del Centenar de la Ploma", en el si de la qual s'havia constituït la dita 
"Confraria" en honor del seu titular Sant Jordi. 

 
   I torna a repetir-se la data de 3 de juny de 1365. En esta confirmacio real de la Coflaria feta per 
Ferrando II, que es de l'any 1479, hi ha un prolec en el que se diu: "Molt mes de Cent anys que en la 
dita ciutat de Valencia ha un numero de cent homens apellat lo Centenar de la Ploma ...". En 
efecte, de 1365 a 1479 van cent catorze anys -I molt mes de cent anys-. Si haguera segut creada la 
dita companyia en temps de la Conquista, el document diria: "molt mes de dos cents anys". 
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   En este mateix document, al fer enumeracio dels privilegis que volen vore confinnats, comença: 
"Primerament. Privilegi atorgat al dit Centenar per l'alt Rey en Pere, sots kalendari de tres dies de 
juny any Mil CCC LXV". I tornem a insistir: si existira algun atre document abans haguera segut 
citat, i este no sería -"primerament"- el primer. 
 
   Note's ademes -senyala Francisco Sevillano- que se diu "atorgat". No escriu "confinnat", que 
sería confirmat, ratificat, reafinnat ..., sino "atorgat"; i otorgar es conferir, dispensar, donar, 
concedir una cosa que s'ha demanat. 
 
   Tot ve a corroborar la data del 3 de juny de 1365 com la de la creacio del "Centenar de la Ploma". 
 
LA COFLARIA DE SANT JORDI.         
 
   Als sis anys de la fundacio de la companyia del "Centenar de la Ploma" -si seguim a Sevillano 
Colom-, es dir, en 1371, els propis ballesters suplicaren a Pere el Cerimonios que se trobava en 
Valencia, els concedira el privilegi de creacio d'una "almoina" o coflaria baix l'advocacio de 
"Nostre Senyor Deu e del benaventurat Sent Jordi". 
 
   El rei, personal admirador del sant cavaller, la divisa del qual se preava en ostentar, concedi 
gustos el dit privilegi el dia 10 de juliol del referit any de 1371. 
 
   La coflaria sería confirmada despres, sempre per supliques dels mateixos coflares, pels successius 
reis de Valencia. Joan I, des d'Alzira, reconeixia en 1393 tots els bens i pertenencies, i els 
confirmava els privilegis i exencions de que fruïen. Eixamplava, ademes, el numero d'afiliats de 
modo que en lloc de ser cent varons i cent cinquanta "dones confraresses", passava a estar 
constituïda per "cinccents mascles e siscentes femelles". Tambe Joan II, estant en Monso, corroborà 
i millorà els privilegis de la coflaria el 18 de juliol de 1470. I impusà la pena de 2.000 florins als 
que s'opongueren d'algun modo ad estos privilegis. Entre ells estava el de poder portar armes per 
qualsevol de les ciutats, viles, llocs o terres de sa real Magestat, aixina en llocs prohibits com no 
prohibits i a qualsevol hora. Mes tart -el 28 d'octubre de 1479- sería Ferrando el Catolic qui 
confirmaria, des de Toledo, les gracies i prerrogatives de que fruïa la Coflaria. Ordenant al 
Governador, aixina com als oficials reals, respetaran estos privilegis i els feren respetar sempre a 
tots. I pujava la multa a 3.000 florins d'or. 
 
   Tenía esta germanor altar propi en l'iglesia de Sant Jordi: era la capella de Nostra Senyora de les 
Victories –o de les Batalles-, que estava, segons el testimoni de Teixidor, a ma dreta a l'entrar per la 
porta principal al temple. 

 
   Esta image de Nostra Senyora de les Victories era una talla 
romanica del sigle XIII, d'uns cinc pams d'alt, assentada, en el 
Chiquet Jesus reclinat damunt del seu braç esquerre. Image que 
a l'extinguir-se la coflaria passaria a la parroquia de Sant 
Andreu Apostol, a la demarcacio de la qual pertanyia l'ermita o 
iglesia de Sant Jordi. 
 
   Esta iglesia, dels cavallers de l'Orde militar de Sant Jordi 
estava situada en l'actual plaça de Rodrigo Botet, prop de la 
Porteta oberta en la muralla -i per aço vingue a dir-se, tambe, de 
Sant Jordi- i molt prop de la Casa dels Ballesters. "Para cuya 
fundación dio permiso y facultad el Rector de esta parroquial 
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en 22 de mayo de 1324", com escriu Tristany en el seu "Escudo Montesiano". Molt abans, els 
cavallers d'Alfama havien obtingut en herencia certs mijos veïns a este lloc. Per aixo el Comanador 
Fr. Giraldo Desprats adquiri esta iglesia, en la que els del "Centenar de la Ploma" celebraven de 

 
mutu acort les seues festes patronals i uns atres actes de cult. 

l'Orde del Temple en    Extinguida 
el Concili General de Viena pel 
papa Climent V -any 1312-, 
Jaume II demanà la creacio en els 
seus dominis d'una atra milicia 
pareguda. Li fon concedida pel 
papa Joan XXII per bula del 10 de 
juny de 1317, fent-la propia i 
peculiar del Regne de Valencia. El 
seu habit era blanc, en la creu 
negra flordelisada de Calatrava. 
Era esta l'Orde de Nostra Senyora 
de Montesa. Mes tart, en 1400, en 
incorporar-se ad ella la de Sant 
Jordi d'Alfama, les rendes i 

predomini de la qual se trobaven en plena decadencia, camvià la creu distintiva. "Deja la Orden de 
Nuestra Señora de Montesa la cruz negra y toma la roja y llana de San Jorge, y entrambos 
apellidos ...", segons frase de Pascual Esclapés en el "Resumen Historial". Benet XIII, en la seua 
bula de confirmacio, s'expressa aixina: “I... crucem rubeam in eorum superioribus vestis albis in 
latere sinistro deferre tineantur ...". 
 
LA CASA DE LA BALLESTERIA.        
 
   La Casa de la Ballesteria, a on la Coflaria de Sant Jordi celebrava les juntes i eleccions, i en la que 
se guardaven ademes, armes, ferramentes i ensers dels del Centenar, estava situada en el carrer que 
se digue de Sant Jordi i es encara hui el carrer de Ballesters. 
 
   No se coneix la data d'adquisicio d'esta Casa, que estava dins de les velles muralles de la ciutat, 
encara que junt ad elles. 
 
   L'erudit doctor D. Marc Antoni d’Orellana (1731-1813), en "Valencia antigua y moderna", 
preparada en l'ultim terç del XVIII i que deixà escrita de sa propia lletra despres de mort, nomena 
esta Casa de la Ballesteria que ell conegue encara en peu. Orellana la descriu: 
 
"La casa, assí de la Ballestería como de la dicha Cofradía pemanecen, y no pueden equivocarse en 
dicha calle, siendo bien conocidas por el distintivo del Escudo ó Escudos de piedra que están 
entallados sobre su Portal, de los quales en el uno se distingue bien declarada una Ballesta y en el 
otro (también de bajo relieve) una Cruz de San Jorge, con un mancebito a cada lado, tenantes, 
formados de escultura, y, bajo, un Letrero de letra Galicana ( que otros dicen Gótica) que dice 
assí: Dels Confrares de Sant Jordi; y de negro, sobrepuesto sin duda en tiempos más modernos: 
1639. Y en estos años la una es quartel de soldados, haviéndose años pasados ocupado en almacén 
de leña para la tropa; y la otra es casa que se intitula de la cofradía de San Narcís: en fin no puede 
equivocarse, pues que hoy se hallan marcadas con los números 32 y 33, manzana 45". 
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   Testifica Orellana que per Real carta de 1653 se manà entregar -tornar mes be- a la Companyia 
esta casa. 
 
   S'havia utilisat per a acunyar moneda, ademes de la "zecca", en els anys 1610 i 1612, i per lo vist 
havia segut tambe dedicada a uns atres usos. En l'abolicio dels furs, la casa quedà -com indicava 
Orellana- com a almagasen de llenya per a la tropa i per a quarter militar. Fins a que li aplegà l'hora 
del derrocament, lo mateix que a l'iglesia de Sant Jordi. S'inicià este en 1807. Encara que 
l'edificacio del Teatre Principal no s'escomençaria fins a 1830. Permaneixerien encara, entonces, 
vestigis de la Casa dels Ballesters. En els pedestals del retaule i en les llanternes se veïen encara 
esculpides la ballesta i la Creu de Sant Jordi. 
 
   L'altar de la capella estava en la part del carrer de Fidalgo -hui desapareguda al ser fussionada en 
el carrer del Poeta Querol en motiu del seu eixamplament- donant lloc als primers balcons de la 
dreta de l'escenari. Lluïs Lamarca, en son detallat estudi de "El Teatro en Valencia" (1840), despres 
de fer mencio del que existia en el carrer d'Alboraya i del de la Balda, dels que puntualisa que estos 
teatres sempre se consideraren com a provisionals, afegix que, tant la Ciutat com l'administracio de 
l'Hospital s'ocupaven des de fea molts anys en el proyecte d'un nou coliseu. I diu Lamarca, en 
referir-se a esta nova Casa de Comedies: "Habíanse comprado al efecto varias casas en la calle de 
las Barcas, y en la de Ballesteros la de la Cofradía del Centenar, y derribada ésta, se colocó con 
toda solemnidad la primera piedra el 14 de enero de 1808". Despres, afegix: "La puerta de dicha 
Casa estaba con corta diferencia donde está ahora la del vestuario, y el todo de ella ocupaba el 
espacio que hay hasta lo último de la platea; los vestigios del retablo y el arco de yeso pintado de 
negro con el rótulo: IN TE, DOMINE, SPERAVI, NON CONFUNDAR existían aún al tiempo de 
concluir la obra en 1832 y venían a estar en donde se halla la embocadura o los primeros palcos a 
la derecha del espectador". 
 

   Eixa frase llatina, presa del Salm XXX, que 
havien adoptat com a lema els "Ballesters del 
Centenar de la Ploma", la traduix Cruilles en 
esta senzilla i natural aleluya: "En vos, Senyor, 
esperi, / confos no sere". 
 
   Declara don Vicent Boix en "Valencia 
histórica y topográfica": "Mientras escribo 
estas líneas -día 19 de agosto de 1861- se está 
concluyendo la obra de un extraño gusto árabe 
que ha reemplazado a la antigua iglesia de San 
Jorge, y sólo quedará su nombre a la plaza si la 
posteridad no olvida la historia". (La plaça, 
que se digue, en efecte, de Sant Jordi es hui de 
Rodrigo Botet). I segui dient : "En el lugar de 
la primitiva capilla de los Ballesteros -tant 
Boix com abans Lamarca comprenem se 
referixen a la capella de la propia Casa de la 
Ballesteria, no a l'iglesia de Sant Jordi- se 
extiende hoy el palco escénit:o del Teatro 
Principal; el agujero del apuntador está en el 
mismo puesto que ocupaba el altar. Recuerdo 
haber visto en mi niñez algunos vestigios de la 
primitiva capilla". 

 7



Institut d’Estudis Valencians 
Biblioteca virtual 

 
   Per a aclarir l'ubicacio de l'iglesia de Sant Jordi, a on l'Orde tingue tambe Colege d'ensenyança –i 
els Ballesters la seua capella de Nostra Senyora de les Victories-, i la "Casa de la Ballesteria", 
transcribim un fragment de la minuciosa descripcio que del perimetro de la muralla arap feu Ortí 
Mayor en 1740. 
 
   S'expressava aixina: "...cruzaba la calle de Barcelonina en derechura; continuaba por dentro de 
las casas de la pared de enfrente, donde hacía un ángulo recto hacia Levante (E.), y empezando 
porción de círculo hacía mediodía (S.) se encaminaba a lo que ahora es pozo en una plazuela que 
no tiene salida. De allí, por la pared de las casas de enfrente y por las espaldas del Colegio de San 
Jorge, iba a la calle que en nuestro idioma se llama "dels Transits", que es la que baja desde San 
Jorge al Horno de la Virgen del Puche, a la calle de las Barcas; y en la mitad de la "dels Transits", 
a poco más de la mitad de ella, se ve una pared y otras clarísimas señas, manifestándose 
igualmente noticias en el corral de una de aquellas habitaciones, que en derechura corresponde a 
los externos vestigios. De aquí, por las espaldas de la antes Casa y Cofradía del Centenar, 
proseguía la porción de círculo por dentro de las casas de la calle de las Barcas, y en algunas de 
ellas se descubren vestigios, especialmente en un huerto que es de Joseph Miralles, carpintero ...". 
 
ORGANISACIO DE LA COMPANYIA.         
 
   Capita i portaestandart de la "Companyia del Centenar de la Ploma" era el Justicia criminal de la 
Ciutat, en qui delegava esta el mando, com a Coronela d'esta mateixa milicia urbana. 
 
   A este, puix, i als Jurats i Consell General corresponia la provisio dels individus que havien de 
formar en la Companyia. 
 

   Debien de ser menestrals -mestres o oficials- de 
provada honradea, que tingueren aptituts per a 
l'eixercici de les seues funcions i foren veïns de 
Valencia. 
 
   No està en lo cert Madramany i uns atres autors a 
l'equiparar-los en els cavallers de Castella, obligats 
a tindre armes i cavall propi, a canvi de les 
prerrogatives de que fruïen. Estos no eren nobles -
en el sentit d'estament social- sino gents del poble 
treballador i artesanal. 
 
   En els Manuals de Consells que conserva 
l'Archiu Historic Municipal, apareixen 
nomenaments de ballesters aixina com la renuncia 
de places, substitucions i unes atres curioses 
senyes dels individus i organisacio del Centenar. 
 
   Era preceptiu que ans de rebre el nomenament 
els mateixos Jurats i els "caps de dehena", caps 
d'esquadra o decuria ("decurio, -onis") en que 
s'estructurava esta milicia, someteren als candidats 
a una "prova" davant del Governador. 
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   Una volta admesos, acudien a la Casa de la Ballesteria. Alla, en presencia dels "caps de dehena" o 
decurions i en el protocol de rigor se'ls vestia en les insignies de Sant Jordi. Ya investits, oïen la 
santa Missa que per ells celebrava la Coflaria. Abans de la llectura de l'Evangeli feen el seu 
jurament. Baix ell se comprometien publicament a permaneixer fidels al servici del Rei i de la 
Ciutat. 
 
   A cada ballester se li entregava un diploma, extendit en pergami, que expedia el "Portantveus" del 
general Governador de Valencia. Vejam u: 
 
"Don Basilio de Castellvi y Ponze, Cavaller del Abit de Calatrava, Gobernador de dita Religio en 
los Reynes de Arago y Valencia, Castellà del Castell de Oriola, Gentilhom de la Boca de sa 
Magestad y de son Consell, Gentilhom de la camara de sa Alteza, Conseller de son Consell, 
Portant Veus de general Gobernador de la present Ciutat y Regne de Valencia. Vista la eleccio y 
nominacio per Vos lo Justicia en lo Criminal, Nobles y Magnifichs Jurats y Syndich de la present 
Ciutat, y per los Caps de Centenar de la Ploma, y per lo Escriva de Sala y Consell de la dita Ciutat, 
rebuda en 27 de Juliol M. DC. LXXI ab la qual eleccio y reformacio fonch fornit lo numero dels 
cent ballesters, y patges del dit Centenar, los noms dels elets, y reformats llargament en dita eleccio 
estant contenguts a la qual nos referim; la qual eleccio y reformacio es estada feta iuxta serie del 
tenor y privilegi per sa Magestat a dit Centenar concedit. Dat. en la present Ciutat de Valencia a 
XIII del mes de Abril M. D. LXXXX. VIIII. e com entre altres elets nomenats siau estat vosaltres 
Frances Jalon e Joan Saborit Fuster, ço es vos dit Frances Jalon, en hu dels cent Ballesters, y vos 
dit Joan Saborit en compaño co Patge trobats bons, habils y suficients per a esser en lo dit numero, 
y congregacio de dit Centenar.Per tant ab tenor de les presents, per vigor del dit Real privilegi, 
usant del poder, y facultat ab aquell a Nos atribuhit, y donat, otorgam a vosaltres sobredits 
Frances Jalon e Johan Saborit que us pugau alegrar de totes les franquees, perrogatives, libertats, 
inmunitats, y altres gracies en lo dit privilegi al dit Centenar otorgades, segons que a cascu de dit 
Centenar se pot y deu alegrar. En testimoni de les quals coses manam fer y despachar les presents 
fermades de nostra ma, y del Assessor Ordinari de la nostra Cort, ab sajell, y vestes Reals de 
aquells en pendents. Dat. Valentiae die 27 mensis Julii anni M. DC. LXXI". (Seguixen dos firmes i 
dos sagells en les armes de Valencia). 
 
   Luis Querol Roso, autor d'un interesantissim estudi de Las milicias valencianas desde el siglo X al 
XV, del que nos hem servit per a preparar este treball, escribia: "... el jefe nato de las milicias era el 
Síndico del Consejo, como encargado que era de la guarda y custodia de la Senyera o banderal 
real, pero tal mando sólo lo conservaba el Síndico mientras la hueste no salía de la ciudad. Cuando 
había de salir extramuros o cuando las fuerzas ciudadanas acudían a una "crida" del Rey, entonces 
al frente de las milicias se ponía el virrey o Lugarteniente general del Reino". 
 
   En les Corts de 1626 manà Felip IV se guardaren inviolablement els privilegis concedits als 
ballesters del Centenar de la Ploma, que el seu Juge protector fora el propi Virrei i Capita General 
de Valencia, i en cas de aprensio d'armes foren entregades a esta autoritat y que la causa se seguira 
en audiencia de l'Auditor com a verdaders soldats subjectes a milicia. 
 
   La Companyia tingue cada vegada mes, caracter militar. Seguint els modos i usos de l'epoca i 
evolucionant segons el devindre dels temps, els del "Centenar de la Ploma" vestien en cada temps 
com qualsevol atra milicia civico-militar poguera vestir. Mes lo que sempre els diferencià de les 
demes, el seu distintiu essencial –no l'accidental de son vistos adreç de la ploma o "garzota", encara 
que per ella foren distinguits y nomenats ho constituï una sobrevesta o tunica curta, blanca, de llenç 
o de seda, en una creu roja de Sant Jordi en el centre del pit i una atra pareguda en l'esquena. Per als 
actes particulars -i inclus quan escoltaven a la Senyera de la Ciutat- usaven una bandera de guerra.  
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   Per delliberacio del consell de 17 d'abril de 1693, veem que se renovà esta aquell any, puix consta 
que se pagaren a Blas Oro, sastre, 18 lliures, 16 sous -o siga 283 reals i 9 centims-, "...ço es, 17 Is. 
per lo preu de la bandera nova de camp que ha fet per a la Companya del Centenar de la Ploma, y 
1 L. 16 S. per la hasta de dita bandera". 
 
   La soldada que percibien els de la "Ploma" era diferent segons se tractara de "host", quan les 
milicies anaven a combatre dins dels llimits del Regne, o de "cavalcada", si eixien fora d'aquells. 
 
   En temps del Cerimonios, els ballesters de a peu cobraven, "en cavalcada", dos sous; els 
"escuders" que els acompanyaven, 18 diners; i els "lancers", dotze. Els homens de cavall armat 
tenien assignats huit sous diaris; si llauger o "alforrat", quatre. 
 
   Quan en 1470 demanaren a Joan II la

Senyor, si's convendril que la dita Senyera o bandera de la 

ALLESTES I ARCABUSSOS.         

 confirmacio dels seus drets dien: 
 
"
dita insigne Ciutat de Valencia ha de eixir o esser treta fora 
los termens vells de aquella, que cascun des del dit 
Centenar haia per son salari per dieta tres sous e sis diners, 
moneda de Valencia, los quals sien pagats al principi de 
cascuna setmana, per 90 que puixen esser sustentats en lurs 
viures e necessitats ab los macips (cridats tambe 
"companyons" o pages) que acompanyaven els ballesters y 
els ajudaven a portar la ballesta o ballestes, i tota la 
impedimenta quan sortien de campanya" 
 

B  

 Era la ballesta la principal arma utilisada pels eixercits en els anys de la fundacio del Regne. 

 No resulta gens facil determinar l'epoca exacta en que escomençà a utilisar-se la ballesta. Un arma 

 La sagrada Biblia fa alusions als arquers, i estos apareixen en pintures i gravats egipcis, asiris, 

 Els "psiles" grecs, que combatien en les ales dels eixercits i eren tan temits, anaven armats d'uns 

 Justa fama tingueren, per la destrea i habilitat en el seu us els arquers escites, tracis, parts i 

 Aplegà a ser una potent maquina de guerra que llançava a gran distancia fleches, darts o pedres, 

 De la fussio, puix, de l'arc i la balista sorgi la ballesta. Una balista portatil o un arc al que s'havia 

 
  
 
  
que participava de les propietats de l'arc i de la "balista". 
 
  
indis i perses. 
 
  
mes perfeccionats arcs. 
 
  
numides. La balista, per la seua banda, se te com a ideada pels asiris uns quatrecents anys ans de 
Jesucrist. 
 
  
per mig de la reaccio produïda per cordes de nervis d'animals o unes atres fibres retorçudes fixes en 
marcs que les mantenien en tensio, al ser disparades per dispositius apropiats. 
 
  
aumentat la força que podia conseguir-se per mig de la simple i directa accio del braç. 
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   L'us de la ballesta s'anà generalisant al punt que s'impongue en el sigle XII com la principal i mes 

 Consistia la ballesta que utilisaren els nostres ballesters del "Centenar de la Ploma" en una verga o 

 Dos peces de ferro -les "quijeras"- reforçaven respectivament el cap de la "curefia" i la caixa o 

   Ballesters foren, puix, des de la seua creacio els 

  Pero ni el numero ni l'exclusivitat de l'arma se 

  A l'introduir-se les armes de foc en els eixercits, a la 

racio del Consell de 29 de març de l519 

  Ya en el sigle XIV i en el fi d'aumentar les forces 

formacio d'una atra companyia, esta de 

 Alguns oficis ans de la formacio d'esta Companyia, durant les lluites de l'Unio, la Ciutat, per a 

 S'inscrigue algu en esta milicia, pero, com no havia molt d'entusiasme i per una atra banda el 

eficaç arma personal de tir; i aixina era en temps de la Conquista Ricart Cor de Lleo, i en França 
Felip Augusto organisaren les primeres "companyies de ballesters", de a peu i de a cavall, i tanta 
aplegà a ser l'importancia d'estes tropes que el "gran mestre de ballesters" era el titul superior de 
l'eixercit, despres del de "mariscal de França". 
 
  
arc d'acer, les extremitats de la qual estaven enllaçades per mig de cordes de canem o per budells o 
nervis retorçuts, que se subjectava a una taula o "curefia" -la "curenya", generalment de madera de 
teix, d'uns setantacinc centimetros de llarc. 
 
  
forat a on anava colocada la nou. Esta nou o anou era una peça d'os o fusta dura, redona, que girava 
al voltant d'un eix horisontal per a tensar l'arc. Portava dos mosses, en una se posava la corda a 
l'armar la ballesta i l'atra actuava en l'extrem de la clau que mantenia fixa la nou o la deixava 
sobtadament lliure, en lo que eixia disparada la flecha. Una canaleta metalica o simplement oberta 
en la fusta, en la part anterior de la curefia facilitava la rapida eixida dels "lances", fleches o sagetes. 
Se dia "rabera" a la part de la curenya que quedava entre la nou i l'extrem posterior d'esta. 
 

individus que formaven el Centenar de la Ploma. 
 
 
mantingueren constants en el pas dels sigles. 
 
 
primitiva centuria de ballesters se li afegirien els 
arcabussers; perduraren fins a l'extincio dels Furs i en 
ells d'esta vella institucio civico-militar tan lligada als 
mateixos. 
 
   En una dellibe
-quan les Germanies- ya s'aludix a la companyia de 
"ballesters" i a la de "arcabussers". 
 
 
defensives de la ciutat, Pere "el del Punyalet" autorisa 
en les Corts de Monso -23 de juliol de 1376- la 

ginets armats, per a que servira tambe de custodia a 
l'Estandart Real -"banderia nostra regalia"-, la qual no estaria integrada per artesans com la de la 
"Ploma", sino per nobles i plebeus; encara que a dir veritat no vingue a fer-se fins a 1390, regnant 
ya en Valencia Joan I el Memorable i no duraria massa per lo que pareix, puix posteriorment no 
tenim noticies clares de la seua continuitat. 
 
  
combatre al Rei havia tractat d'organisar una milicia de 500 ginets. 
 
  
mantindre ad estos cavallers suponia un dispendi fort per a la Ciutat, esta rebaixà el seu numero. En 

 11



Institut d’Estudis Valencians 
Biblioteca virtual 

un Manual de Consells, de 11 d'octubre de 1347, se veu una nota que diu: "Se reduixen a cent los 
cinchsents homens a cavall". 
 
   Trenta anys despres, el propi rei Cerimonios -oblidant passades dissensions- concedia la seua 
autorisacio per a formar estos cent ginets, en la missio de que lluitaren sempre baix la seua bandera 
i en llealtat a la Corona. 
 
EIXERCICIS D'ADESTRAMENT.         
 
   Per a eixercir-se en l'us de les armes se servien els nostres ballesters d'un pati descobert contigu a 
la "Casa de la Conflaria". Corresponia este solar a la part de davant del Teatre Principal, recaent al 
carrer de les Barques. Es dir, per a on s'alça la frontera del Teatre. 
 
   Dispongueren tambe per a les seues practiques d'un lloc extramurs situat junt al mur de la Corona 
-que per aço se li digue tambe "de la Ballesteria"-, al costat de la porta de Quart i a esquenes del que 
des dels temps del Patriarca Ribera sería i es convent d'agustines de Santa Ursula. 
 
   Utilisaren igualment per als entrenaments els terrenys que s'extenien entre el portal "dels Juheus" i 
el "del Mar", zona que caïa en l'actual carrer de Colón, des de la plaça del Pintor Pinazo a la 
Glorieta. Partint del carrer Ballesters era la porta dels Judeus, oberta en la muralla cristiana, la mes 
proxima per a eixir fora de la ciutat i eixercitar-se en camp obert. 

 
   La plaça que se digue del Picader, junt a esta porta, era el punt de 
reunio i de revista. 
 
   Aci estigue la que se coneixia com "Casa de l'Escopeteria" i despres, 
tambe "Moli de la Polvora". L'atre "Moli de la Polvora" era l'almagasen 
de la torre de Santa Caterina –no la del temple, clar- que s'alçava junt al 
"partit", en l'atra Ballesteria del mur de la Corona. 
 
   La practica del tir de ballesta era un eixercici deportiu molt generalisat 
en el que participaven gents de diferent condicio social. Molts agremiats 
s'adestraven en el seu us per si en algun moment la Ciutat necessitava 
dels seus servicis. 
 
   Facil es d'entendre que havia ballestes de diferents categories i preus. 
Des de les de mes simple eixecucio a les que eren ya verdaders objectes 
de lux i autentiques obres d'art per les filigranes dels treballs de talla i 
damasquinats que portava l'arma. Les ballestes dels ginets foren sempre 
mes llaugeres que les dels infants. 
 
   Encara despres d'haver-se inventat les armes de foc, les ballestes 
seguien sent utilisades i la seua practica continuava contant en adeptes.  
 

   S'establiren concursos de tir. Els "Capitols del joch de la ballesta", aprovats pels nostres Jurats el 
18 de juny de 1445 establien que tots els dumenges i dies festius competiren els tiradors en interes 
per conseguir els premis que se concedien. 
 
   Podien participar en el joc els homens lliures –o lliberts de cinc anys- sempre que professaren la 
fe cristiana i foren naturals del Regne o hagueren vixcut en ell per espai de deu anys. "Com sia 
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rahonable que aquelles tals persones que en temps de guerra han carrech en la deffensa del present 
Regne, e no altres, sien admeses al joch". 
 
   En una delliberacio de la Ciutat del 21 de novembre de 1575 veem; "Tots los dits Prohoms del 
Quitament que son la matjor part dels catorce Prohoms del Quitament en presencia de tots los dits 
magnifichs Jurats Racional y Sindich: Attes y Considerat que cascun Dumentge del any ix la 
compañia a la Ballesteria de la present ciutat pera eixercitar lo tirar de arcabuç, e pera donar 
animo que millor se exerciten en dit exercici de arqabuços. Per a presten son asentiment, y 
consentiment que los magnifichs Jurats puixen provehir de la pecunia comuna de la dita ciutat per 
obs de donar una joya cascun Dumentge que se exercitara dit exercici, per temps de un any del dia 
de huy en avant contador inclusive, la qual joya sia fins en Suma eo valor de quaranta sous, e no 
mas, absque no es puga prorrogar un Dumentge pera altre, la qual joya hatja de donar a la 
persona que els magnifichs Jurats nomenaran". 
 
   Aludixen alguns autors a les copes, culleretes o uns atres objectes de plata que, per a obsequiar als 
tiradors mes destres, cinsellaven i oferien aquells oficials de plater -"argenters"- que aspiraven a 
obtindre el titul de mestres, i que esta era la prova que els exigia el Colege. D'aço mateix especula 
Llorente que pogue ser, a lo millor, en algun cas aïllat, perque "las antiquísimas ordenanzas del 
gremio, que aún se conservan, nada dicen de esto". 
 
   Velava la ciutat per a que no decaigueren estos eixercicis i al seu conte corrien tots els gastos, 
com puntualisa una sentencia de 5 de març de 1659. 
 
   Aci està l'acort del Consell, corresponent al 28 de juliol de 1576, en que se donava l'apertura d'un 
pou per al servici de l'Escopeteria: 
 
"Los Jurats etc. Attes e considerat que en la escopeteria que esta entre el Portal dels Juheus y lo 
Portal de la Mar se fa eixercici de tirar ab escopetes y arcabuzos, y les persones que fan dit 
exercici pasen treball e molestia, aixi en set, per no tenir aygua, com per no poder llavarse les 
mans y cara que de la polvora tenen brotes, y encara no poden rentar les escopetes, lo que es 
inconvenient pera proseguirse lo dit exercici: Per ço et alias Proveheixen que sia fet un pou en la 
dita Escopeteria y sia pagada la despesa per lo Clavari comu ab sos quers e apoques segons es 
acostumat, cometent la obra del dit pou al manifich mosen Luis Geroni Gostans, olim Soler, 
cavaller hu dels magnifichs Jurats de la dita Ciutat". 
 
ACTIVITATS I FETS D'ARMES.          
 
   Era tradicional que en la provesso que organisava Valencia el 9 d'octubre cada any en 
commemoracio de la Conquista de la ciutat i en la que era treta la Senyera i l'espasa del rei Jaume, 
figurara la companyia del Centenar de la Ploma. 
 
   Estes provessons tingueren principi per acort del Consell General de 3 d'octubre de 1338, es dir, 
quan se preparaven les festes en que Valencia se disponia a solemnisar el primer centenari. 
 
"Primerament, que en lo dit dia de Sent Donis, que sera lo IXen dia del mes de octubre del present 
any de M CCC XXX VIII, se farra processo general de clergues e de religiosos, que son en la dita 
Ciutat (...) per fer laors e gracies al Nostre Senyor Deus e a la Verge gloriosa Nostra Dona Sancta 
Maria mare sua, e a tots los Sants de paradis, de la conquesta de la ciutat, la cual lo molt alt 
Senyor en Jacme, de bona memoria, Rei d'Arago, pres e trasch de mans dels infeels ...". 
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   Concorria tambe igualment el Centenar a la provesso del seu patro Sant Jordi -23 d'abril-. Esta 
havia segut establida per delliberacio de la Ciutat el 17 d'abril de 1343 en agraït recort a la batalla 
d'El Puig. En la crida que segons costum, a son de tabal i trompeta, feren els Jurats i Consell de la 
Ciutat, el dimarts 29 d'abril de 1343, per carrers i places, per a anunciar la festa de Sant Jordi, se 
dia: "Ara oiats que us fan saber los Jurats e los Prohomens de la Ciutat, que ia en los anys aprop 
passats fo ordenat per lo senyor Bisbe e per ells en cascun any perpetuament, la festa del 
benaventurat Sent Jordi, cavaller de Deu, sia colta e celebrada solempnialment". 
 
   Eixien aixina tambe els ballesters del Centenar donant vistositat en l'adreç de les seues blanques 
plomes i les creus roges de Sant Jordi damunt de les albes tuniques, en unes atres solemnitats; 
aixina, les fetes en motiu de canonisacions -la de l'arquebisbe Tomás de Villanueva, la de Sant 
Pasqual Bailón-, entre moltes atres. 
 
   Pero tambe prengueren part en alguns fets d'armes. 
 
   "El Centenar de la Ploma", que era com la guardia d'honor de la Senyera -de "signum", "senyal"-, 
ensenya militar posada, com els reis, en el cap dels seus eixercits, no podia deixar d'eixir en la seua 
defensa. En la guerra que el Cerimonios mantingue contra el seu homonim, el rei de Castella Pere el 

Cruel, en la que este posà sege a 
Sagunt, se promogue precisament la 
creacio del Centenar -seguim a 
Sevillano-, puix pel corage i valor que 
demostrà la milicia ciutadana de 
ballesters que havia seguit en el combat 
a la "Senyera del Senyor Rei e de la 
Ciutat", els donà el privilegi real de 
formar una "milicia permanent" que 
vingue a ser, des d'aquell temps, el 
famos "Centenar de la Ploma". La 
guerra durà nou anys, i poc faltà per a 
que el rei de Castella caiguera 
presoner. Cansat i malalt, per fi, el rei 
Cruel abandonà Morvedre, a on s'havia 
refugiat, i se retirà cap a Terol en els 

seus homens. Quaranta anys despres d'haver segut confirmada la Companyia del Centenar" per 
Alfons el Magnanim, un atre fet d'armes fa intervindre als nostres ballesters. Es el ocasionat per la 
rebelio de don Jaume d'Arago, fill del duc de Gandia don Alfons, contra el rei Joan II, en 1464. 
Jaume d'Arago, en ajuda de tropes castellanes s'havia fet fort en les pedregoses montanyes de la 
baronia d'Arenos, ocasionant moltissims danys en les comarques frontereres d'Arago, de Valencia i 
del principat de Catalunya. 
 
   La Ciutat feu una Crida: ..."Per ço, los dits honrats Jurats ab la present publica Crida de part del 
Senyor Rey manem a tot hom de cavall o de peu, abte aportar armes, de qualque ley, condicio o 
estament sia, se apparell ab ses armes e seguescha cascu son cap de L, e son peno, e cascu dels dits 
caps seguescha la Bandera de la dita Ciutat ...". 
 
   En resposta a esta Crida ixque l'ensenya militar de Valencia en la seua escolta de defensa i unes 
atres milicies ciutadanes de la capital, aixina com de les viles d'Alzira i de Cullera. Mentres en la 
mar, les galeres de Castella rebien forta contrarreplica de la nostra part. 
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   Resulta curiosa la nota que deixà escrita en son "Dietari" manuscrit el capellà que fon del rei don 
Alfons. 
 
   Diu aixina: "Disapte XXI del dit mes de joliol -1464- fonch acalada per la finestra, la cual 
portaba Ramon de Vich, gentilhom justicia criminal de la dita ciutat. E el portal del Serrans fonch 
presa e muntada alt, e de part de fora ab bastiment fonch presa e donada al dit justicia, anaba en 
mig del centernar dels ballesters de la ploma". Se referix mes avant a la victoria de l'eixercit 
valencià contra don Jaume, al que feu presoner en la seua dona, dos fills i tres filles, que foren 
portats a Valencia i afegix en son dietari: "... fonch feta crida a II hores apres mig jorn que tot hom 
fos a fer honor a la entrada de la bandera -escoltada pels ballesters del Centenar de la Ploma-, e 
que faria la bolta de la profeso del Corpus Christi ..." 
 
FINAL.             
 
   Com ya hem aludit en estes llinies, en l'abdicio dels Furs de Valencia per Felip V, se donà el colp 
de gracia, tant a la Conflaria de Sant Jordi com a la molt vella companyia de ballesters del Centenar 
de la Ploma.  
 
   La Casa de la Ballesteria passà a facenda i sería almagasen de llenya per a la tropa, etc. 
 
   En 1734 se pensà establir en ella l'institut de les Escoles Pies, quan els fundadors anaven buscant 
en Valencia lloc adequat. Desistiren mes tart a l'haver pres els terrenys del carrer de Carnicers, a on 
instalarien tant el Colege andresià com la contigua iglesia de Sant Chimo -la de la "mija taronja"-, 
hui parroquia de Sant Josep de Calasanz. 
 
   Derrocada la Casa dels Ballesters en 1807 –com diguerem- s'alçà en aquell lloc el Teatre 
Principal. Hui nomes queda com a recort d'ella, el carrer que en les seues esquenes se nomena de 
Ballesters. 
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