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1. INTRODUCCIÓ

L’ermita de Sant Vicent Ferrer està situada al terme de Gandia, a la partida

de Benieto, vora el riu Serpis i  la carretera d’Almoines, enmig d’un jaciment

arqueològic identificat com Ermita de Sant Vicent. Actualment és propietat de la

parròquia d’Almoines.

Pel  seu  valor  històric  i  artístic,  figura  al  catàleg  de  Proteccions  del  Pla

General d’Ordenació Urbana de Gandia com a edifici protegit; i pel seu caràcter

d’arquitectura rural també el seu entorn està protegit, segons l’article 133 del

PGOU.

La seua condició d’arquitectura religiosa anterior a 1940 converteix l’ermita

en un Bé de Rellevància Local, segons la Llei de Patrimoni Cultural Valencià,

però Gandia no té aprovat un Catàleg d’Espais i Béns Protegits, com demana

la llei i, per tant, no consta com a tal. Tampoc ha estat reconeguda ni inclosa a

l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

L’ermita és un edifici exempt que forma part d’un conjunt arquitectònic: el

de  l’alqueria  musulmana  de  Benieto,  algunes  cases  de  la  qual  encara  es

conserven en la rodalia immediata, juxtaposades i  arrenglerades vora l’antic

camí de roda anomenat camí de Sant Vicent, que és de traçat immemorial i que

les comunicava amb l’ermita.  Aquesta alqueria és un dels conjunts històrics

més interessants de Gandia, donada la seua antiguitat i valor arquitectònic.

Fa uns anys, una nau industrial es va juxtaposar a una de les façanes de

l’ermita i li va fer perdre el caràcter originari exempt. A hores d’ara, s’està alçant

una segona nau industrial  davant d’una altra façana lateral,  que impedirà la

contemplació de l’edifici i destruirà el seu entorn.

L’ermita  presenta  un  estat  de  conservació  dolent  i  necessità  d’una

restauració urgent.
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2. NOTES HISTORIOGRÀFIQUES SOBRE L’ALQUERIA

Com assenyala Andreu Bazzana al Llibre de la Safor, una al-qarya àrab és

un comunitat rural que integra de 5 a 20 focs o cases pertanyents al terme d’un

castell  i,  per tant, pot reunir una població de 20 a 100 habitants. El sistema

d’alqueries de la nostra comarca, sobretot en zona d’horta, va aparéixer durant

l’època del califat o poc temps abans (segles IX i X)1.

La fundació de l’alqueria de Benieto, a la qual pertany l’ermita de Sant

Vicent, cal remuntar-la als temps anteriors a la conquesta de Jaume I, ja que el

Llibre del Repartiment testimonia la seua existència. Segurament, com el prefix

indica, es tracta d’un assentament berber, vinculat a les onades almoràvits i

almohades  que  arribaren  fins  a  aquesta  part  del  Sarq  al-Andalus.  És

interessant  remarcar que el  Llibre del Repartiment parla dels pobladors del

Beniaton, com si es tractara d’una sola alqueria, en canvi un document de 1244

sobre la distribució de les aigües del terme de Gandia ja parla de dos Benietos,

dues alqueries amb el mateix nom, l’una al costat de l’altra, que ocupen una

posició sobirana (de dalt) i jussana (de baix) respecte les aigües del reg dels fils

provinents  dels  Serpis.  Així  és  com sorgirà  un Benieto  Sobirà  i  un Benieto

Jussà: “Deuen prender  Benjeto el de suso  entro al almatcem de Alharracin

VIII dias regadoras de los Benjetos jusanos  (...)”2 

D’ençà  de  la  reorganització  feudal  dins  el  nou  regne  de  València

s’estableix  una  diferència  essencial:  un  dels  Benietos  serà  repoblat

exclusivament per cristians, en tant que l’altre conservarà la població indígena.

Totes dues alqueries es trobaven tan a prop l’una de l’altra que només les

separava l’antic camí real de Gandia a Dénia3.

La  documentació  d’arxiu  conservada  sobre  ambdues  alqueries  no

sempre aclareix de quina de les dues es tracta, si la cristiana o la musulmana,

de manera que els historiadors i historiadores encara avui troben dificultats per

identificar-les. De fet, J. Sanchis Costa i F. Gil Pericàs, consideren que Benieto

Jussà recollia la població musulmana mentre que Benieto Sobirà era el que

1 Andreu Bazzana, El món islàmic. Llibre de La Safor, Gandia, 1983, p. 253.
2 Distribución de les aguas en 1244 y donaciones del término de Gandia por D. Jaime I. Valencia, 1898
(edició facsímil de 1997) p. 4.
3 José Sanchis i Francisco Gil, Rasgos históricos de Almoines, Almoines, Ajuntament d’Almoines, 1987,
p. 74.
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estava poblat per cristians.4 Les evidències documentals no permeten sostenir

aquest punt de vista. Així, el cens de la vila de Gandia, confegit el 1373 per al

cobrament de l’impost del morabatí, consigna que tots els habitants del Benieto

Jussà eren cristians5. Per tant, el Benieto Jussà és el Benieto dels cristians i

Benieto  Sobirà  (en  aquell  temps  propietat  de  Bernat  Ortoneda)  és  el  dels

moros.

Les alqueries seguiran trajectòries històriques separades i ben diferents

en l’etapa baixmedieval, amb freqüents canvis de senyoria que es poden seguir

en els quadres següents:

BENIETO JUSSÀ O DELS CRISTIANS
ANY SENYOR
1390 Joan Roís de Corella.

Font: AHN, Osuna, lligall 1.175-3.
1398 L’almoina dels Pobres del Capítol de la Seu de València compra a

en Joan Quintavall  les  alqueries  d’Alfarrasí,  Rafalaxet,  Toronger,

Rafatsanna i Benieto. A partir d’aleshores es diran les Almoynes.

Font:  Pastor  Zapata  J.L.  El  ducado  de Gandia:  un  señorío  valenciano  en el

tránsito de la Edad Media a la Moderna. Universidad Complutense de Madrid,

1990, p. 195
1425 El  Capítol  permuta  les  Almoynes per  un  senyoriu  a  Burjassot  a

Beatriu Cervelló i Pere Ferràndiz d’Íxer.

Font: Pastor Zapata J.L. El ducado de Gandia... p. 196
1446 Pere Ferràndiz d’Íxer compra la jurisdicció criminal sobre Almoynes

per 11.000 sous a Francesc Seguí, que l’havia adquirida de Rodrigo

de Rebolledo, a qui l’havia venuda el duc de Gandia.

Font: Pastor Zapata J.L. El ducado de Gandia... p. 304
1500 Pere  d’Íxer  ven  les  Almoines  a  la  duquessa  de  Gandia,  Maria

Enríquez i Benieto Jussà queda integrat en el senyoriu dels Borja.

4 José Sanchis i Francisco Gil, Rasgos Històricos de Almoines, Almoines, Ajuntament d’Almoines, 1987,
p. 74.
5 José Camarena, Colección de Documentos para la historia de Gandía y su comarca, Instituto Laboral de
Gandia. Gandia, 1960, vol. I, fascicle II, p. 30.
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Font: Pastor Zapata J.L. El ducado de Gandia Font: Pastor Zapata J.L. El ducado

de Gandia... p. 442

BENIETO SOBIRÀ O DELS MOROS
ANY SENYOR
1390 Bernat Ortoneda.

Font: AHN, Osuna, lligall 1291-1, protocol de Ramon Agualada.
1418 L’Almoina  del  Pobres  del  Capítol  de  la  Seu  de  València  pren

possessió de Benieto Sobirà, que ha comprat a Guillem Abelló i la

seua dona, veïns de Gandia.

Font: AHN, Osuna, lligall 1175-6, protocol de Joan de Llorca.
1441 Guillem Ros,  ciutadà de València  compra l’alqueria  de Benieto

Sobirà, a LLuis Masquefa, notari de València.

Font: AHN, Osuna, lligall 1280-17.
1445 Galceran Ros, ciutadà de Xàtiva.

Font: AHN, Osuna, lligall 1206, 14.
1470 Vicent Calbet.

Font: Pastor Zapata J.L. El ducado de Gandia... p. 336.
1504 Francesc Martorell.

Font: Pastor Zapata J.L. El ducado de Gandia...p. 453.
1548 Francesc de Borja compra Benieto Sobirà als Martorell i l’integra

en el seu senyoriu.

Font:  Santiago  La  Parra,  El  nacimiento  de  un  señorio  singular:  el  ducado

gandiense de los Borja, Revista de Historia Moderna, 24 (2006) p. 59.
1609 Amb l’expulsió dels moriscos l’alqueria de Benieto Sobirà queda

despoblada.
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Font:  Santiago  La  Parra,  Los  Borja  y  los  moriscos,  Edicions  Alfons  el

Magnànim, València 1992, p. 61.

Per resoldre els dubtes al voltant de si l’ermita de Sant Vicent pertany a

Benieto Jussà o Sobirà, com que a hores d’ara no hi ha cap document que ho

evidencie  i  els  treballs  historiogràfics  semblen  contradir-se,  cal  considerar

aquestes dades:

1.  Sanchis Costa  i  Gil  Pericàs situen l’ermita en Benieto  Jussà –que

equivocadament creuen de població musulmana–, i consideren que en origen

és una mesquita:  Una de las diferencias sustanciales habidas entre ambos

será la localizacion en el Benieto Jussà de la antigua ermita de San Vicente

Ferrer, en aquellos tiempos mezquita musulmana a la que acudían éstos pera

sus pràcticas religiosas6. 

2. El orígens musulmans de l’ermita de Sant Vicent que apunten Sanchis

i Gil poden confirmar-se en analitzar un altre esdeveniment cabdal en la història

d’Almoines  i  Benieto:  la  visita  del  Patriarca  Ribera  el  1574  i  les  seues

conseqüències.  Juan de Ribera,  en la seua campanya d’adoctrinament dels

moriscos  i  d’extensió  de la  xarxa  parroquial,  separa  Almoines  del  curat  de

Beniarjò i  la  declara parròquia independent, amb dos annexos:  l’alqueria de

Benieto dels Moros (Sobirà) i la de Morera,7. Per al seu manteniment la dota

amb les  terres  de  les  antigues  mesquites,  com exposen  Sanchis  i  Gil  fent

referència a un document de 1789: Ciento setenta y siete libras y diez sueldos

pertenecientes a la renta de ornamentos y fábrica de esta parroquial y ermita

de  San  Vicente,  antes  parroquial  del  lugar  de  Benieto,  anexa  de  ésta  de

Almoynes (...), y proviene de las heredades y posesiones que eran de las olim

mesquitas,  las  cuales  fueron  cedidas  a  las  referidas  iglesias,  y  cuya  renta

ascendía en tiempo a treinta y ocho libras y dos sueldos, según consta de la

visita de d. Juan de Ribera, año 1579.8

Aquest  document de 1789 deixa clar  que l’ermita de Sant  Vicent  era

anteriorment església de Benieto, annexa a Almoines, i que està dotada amb
6 José Sanchis i Francisco Gil, Rasgos Històricos de Almoines, Almoines, Ajuntament d’Almoines, 1987,
p. 79.
7 F. Sarthou Carreres i Carreras i Candi, Geografia General del Reino de Valencia. Provincia de
Valencia. Ed. Alberto Martín, Barcelona, tom II, p. 951. 
8 José Sanchis i Francisco Gil, Rasgos Històricos de Almoines, Almoines, Ajuntament d’Almoines, 1987,
p. 98 i 99.
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les terres i rentes amb què estava dotada l’antiga mesquita, per tant s’entén

que es tracta del Benieto dels Moros, o siga el Sobirà.

Sanchis Sivera, recull aquesta mateixa notícia i aporta més informació:

La  parroquia  de  San  José  era  anejo  de  la  Colegiata,  cuya  iglesia  estava

servida por los párrocos de la iglesia matriz, y a su vez tenia por anejos los

lugares de Martorell, Morera y Benieto. Para mejor servicio se separaron los

dos últimos que se anexionaron a Almoina.9

Benieto (...) se desmembró de San José del arrabal de Gandia, a

cuya iglesia pertenecía desde 1535, anexionándolo con Morera a Almoines, al

erigirse esta parroquia en tiempo del Beato Juan de Ribera, contando entonces

con 26 casas de cristianos nuevos, (...). En el perímetro que ocupa la ermita de

San Vicente Ferrer, en término de Almoines, se dice que estuvo la iglesia de

este lugar. Su desaparición se debe a la expulsión de los moriscos.10

Segons ens indiquen aquestes dades, d’acord amb el decret de l’emperador

Carles Vé de 1525 en què s’imposà la conversió forçosa i es prohibí la pràctica

de l’Islam, les mesquites es transformaren en temples cristians i  es crearen

noves  rectories  de  moriscos.  El  1535,  Benieto  dels  Moros,  o  siga  Benieto

Sobirà,  transforma la seua mesquita en església i queda annexionada a la de

Sant Josep del Raval de Gandia, fins que, per voluntat de Juan de Ribera, el

1574 passa a ser annex de la nova parròquia d’Almoines, la qual serà dotada

amb les terres de l’antiga mesquita de l’alqueria. 

Dos segles després, l’ermita de Sant Vicent figura en la documentació com

una  ermita  vinculada  a  la  parròquia  d’Almoines,  que  abans  pertanyia  a

l’alqueria  de  Benieto  i  que  està  dotada  amb  les  terres  de  les  antigues

mesquites. És molt probable, doncs, que aquesta ermita de Sant Vicent que

havia  estat  parroquial  del  lloc  de  Benieto,  siga  la  mateixa  mesquita

transformada en església i que va fer les funcions d’esglesiola de l’alqueria fins

a l’expulsió dels moriscos. 

Per  esbrinar definitivament si  l’ermita de Sant Vicent  és o no és l’antiga

mesquita de Benieto Sobirà, i  donada la confusió documental a causa de la

existència  de  dos  Benietos,  serà  necessari  emprendre  excavacions

9 J. Sanchis Sivera, Nomenclátor Geográfico-Eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia.
Valencia, 1922, p. 240.
10 J. Sanchis Sivera, Nomenclátor Geográfico-Eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia.
Valencia, 1922, p. 116.
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arqueològiques i d’estratigrafia dels murs que revelen els orígens de l’ermita,

paral·lelament a la realització d’un estudi historiogràfic que, amb una anàlisi

detallada de tota la documentació existent, arribe a establir una conclusió.

No obstant, i fins que aquests estudis i investigacions solucionen els dubtes,

no descartarem del tot la possibilitat que l’ermita de Sant Vicent puga ser una

capella cristiana pertanyent a l’alqueria de Benieto Jussà, com afirmava Madoz

el 1850.11

3.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

El 1980,  Lluís  B.  Lluch Garín,  després de visitar  l’ermita,  aporta la següent

descripció:

La planta es oblonga y tiene un piso de ladrillos rojos cocidos. El techo

es a dos aguas y está construido con cabios y tabicas ennegrecidas por el

tiempo. Por algún desgarrón de la chillas podridas clarea el azul del cielo, y

cuando llueva supongo caerá el agua con libertad.

Tres  arcos  góticos,  arrancando  desde  unas  pilastras  embebidas,

sostienen la barraca de la cubierta aguantando en su cruce la viga maestra. La

construcción es  muy  primitiva,  como  el  prebiterio  y  el  altar  exento,  situado

frente a una ménsula que sostiene una imagen de San Vicente. Debajo, sobre

una repisa, hay una capillita de madera con una imagen de San Enrique. El

muro lateral de la izquierda está rasgado por tres ventanales modernos para

dar luz al interior cuando fue utilizado como escuela pública. 

(...) Una vez maás admiro la graciosa línea barroca dela cornisa que

recorre el borde del frontón con un hueco para el cimbalillo.12 

11 Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Alicante, Castellón y Valencia. Tom
II, Institució “Alfons el Magnànim” Diputació Provincial de Valencia. Valencia, 1982.
12 Jesús Escrivà i Garcia, L’ermita de Sant Vicent. Llibre de Festes Majors. Almoines, 2002, p. 37-44.
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El  Catàleg  de  Custòdia  elaborat  per  l’ajuntament  de  Gandia,  descriu

l’ermita així:

“Exteriorment presenta un pati o espai davant la façana, rodejat per una

tanca, on es conserva un pou utilitzat pels veïns, temps enrere.

La seua façana obri  al  centre una porta en forma d’arc de mig punt.

Sobre aquesta un òcul que il·lumina directament a l’altar. La façana remata en

forma mixtilínia a la part de dalt, detall que la situaria al barroc de finals del

segle  XVIII.  L’ermita  és  de  planta  rectangular,  de  nau  única  i  diàfana.  La

sostrada consisteix en una estructura de fusta a dues aigües i coberta per teula

àrab. Aquest bigam de fusta descarrega sobre arcs diafragmàtics de mig punt,

ajudats per les parets laterals. Les finestres del lateral que recau a la carretera

foren obertes als anys trenta, contrastant amb la tipologia de l’edifici.

El seu estat és d’abandó, encara que la seua estructura és completa, el

bigam de fusta presenta perill de despreniment.”13

La presència d’un pou al davant de l’edifici podria estar relacionada amb

les necessitats d’ablucions de la  pràctica islàmica,  en cas que finalment es

tractara d’una mesquita. 

Pel que fa a la tècnica constructiva, caldria afegir que els murs presenten

tàpia mixta amb paraments extern i intern amb rajola i amples llagues de morter

de calç. És una tècnica característica del segle XV.

13DD.AA. Patrimoni Verd, una opció per conservar. Catàleg de Custòdia. Gandia, Ajuntament de
Gandia, 2007, p. 33.
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4.PERVIVÈNCIA DEL CULTE A L’ERMITA

Segons afirmen els habitants d’Almoines i ha quedat recollit en els llibres

de festes patronals del poble, a l’ermita de Sant Vicent es va celebrar fins als

anys  50-60 del  segle  XX la  festa de Sant Vicent  Ferrer,  amb la  tradicional

romeria, missa i sermó amb presència de les autoritats locals. 

Madoz, a meitat del segle XIX així ho explicava:  como lo demuestra el

hecho de pasar el alcalde y un regidor con el cura párroco a la ermita el día de

la fiesta, que anualmente se celebra, a cantar los divinos oficios (...).14

El llibre de festes majors d’Almoines de 1980 parla de la costum popular

d’organitzar la festa de Sant Vicent: “La festa va reviscolar l’any 1942, amb una

imatge nova, i se celebrava el 23 d’octubre, amb un banquet en què s’invitava

l’Ajuntament,  el  rector  i  el  predicador,  i  un  concert.  L’Ajuntament,

independentment, oferia una missa amb sermó el mateix dia de Sant Vicent a

l’ermita”.

La festa, però, es va interrompre a meitat del segle XX i des d’aleshores

l’ermita  ha servit  per  albergar-hi  famílies  de pocs recursos  en  un habitatge

annex al temple. Mentrestant, l’edifici ha anat deteriorant-se més i més i, ara

mateix, urgeix la seua restauració.

14 Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Alicante, Castellón y Valencia. Tomo
II. Instituto “Alfons el Magnánim” Diputació Provincial de Valencia. p. 118.
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5.INTERPRETACIÓ I MESURES A ADOPTAR

L’alqueria de Benieto és un dels conjunts arquitectònics de major valor

històric i artístic de Gandia, donada la seua antiguitat i singladura històrica. A

més està situada en un jaciment arqueològic a escassos metres de la principal

necròpolis musulmana existent en la Safor, que també pertany a l’alqueria de

Benieto  i  que  va  ser  excavada  fa  alguns  anys.  Que  es  tracta  d’una  zona

arqueológica de gran interés ho confirma la proximitat de la vila romana del

Rajolar. 

Davant  d’aquesta  realitat,  per  l’interés  científic  i  usufructurari  de  les

localitats de Gandia i d’Almoines ens és d’obligació promoure la preservació,

conservació, estudi i restauració de l’alqueria amb la seua ermita. S’hauria de

preveure tota una sèrie de treballs de recerca documental i arqueològics per a

analitzar  detalladament  el  conjunt  arquitectònic  i  arqueològic,  esbrinar

l’antiguitat i construccions anteriors, i interpretar la seua importància dins de la

història  de  la  Safor.  A  més  caldria  estudiar  en  profunditat  la  fàbrica

arquitectònica de l’ermita de cara a la necessària i urgent restauració d’aquelles

parts de l’edifici, com el sostre, que puguen estar en pitjor estat de conservació.

Per tot això i d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria

de patrimoni, 

-Llei  4/1998, d’11 de juny de la Generalitat  Valenciana, del  Patrimoni

Cultural Valencià [1998/5159], i les seues modificacions: 

-Llei 7/2004 de 19 d’octubre, de la Generalitat de Modificació de la Llei

4/1998,  d’11  de  juny  de  la  Generalitat  Valenciana,  del  Patrimoni  Cultural

Valencià [204/10667], i 

-Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de modificació

de  la  Llei  4/1998,  d’11  de  juny  de la  Generalitat  Valenciana,  del  Patrimoni

Cultural Valencià [2007/1870], 

s’hauria de declarar l’alqueria de Benieto, amb la seua ermita, Bé de

Rellevància Local, i incloure-la a l’Inventari Gene ral del Patrimoni Cultural

Valencià,  pel  seu  gran  valor  històric  i  per  ser  un  exemple  d’arquitectura

religiosa anterior a 1940, i

caldria  definir  el  seu entorn de  protecció ,  el  qual  està  protegit  de

forma genèrica per l’article 133 del PGOU de Gandia, a fi d’evitar a tota costa
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les  obres  d’urbanització  o  intervencions  de  qualsevol  mena  que  puguen

dificultar la seua contemplació i perjudicar el valor cultural de l’edifici.

Gandia, 24 de novembre de 2009.

Signat: Isabel Canet Ferrer

Llicenciada en Geografia i Història

Col·legiada nº 16059
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