MONFORT

A les Monges clarisses d~lmassora,
que celebren enguany el primer
centenari del seu convent.
Venien de San! Pasqual
i el dia 13 de desembre de 1898
festa de Santa Llúcia,
aplegaren a la nova fundació.
Per molts anys.

I. lntroducció
Aquest treball pretén donar a conéixer
un inventari de l'any 1727, relatiu a les
joies (peces d'orfebre), la roba de seda
(omaments) i la roba blanca litúrgica que
hi havia a la sagristia, la capella, el camarí
i la ce1.1ade Sant Pasqual, quan el Comte
d'Aranda, Don Buenaventura Pedro de
Alcántara Abarca de Bolea, pren possessió
del carrec honorífic de Sagrista del sant.El
vaig trobar per casualitat a l' Arxiu Provincial de Saragossa, quan buscava
documentació sobre la comarca de
I'Alcalatén. Sóc conscient que mereix un
estudi més ample que caldra fer algun dia.
Mentrestant, la seua publicació i els
comentaris que hi he afegit provisionalment, poden ser-ne un bon punt de partida
per a situar l'epoca i els principals
personatgesque hi apareixen.
2. L 'església i la capella del sant.
El camarí i I'urna.
La Camunitat deIs Franciscans
Descal~as a Alcantarins s'establí a Vilareal el 1577 a l'ermitari de la Mare de Déu
de Gracia. L'any següent demanen al
Cansell Municipal, qui ha concedeix, de
traslladar-se a l'ermita de la Mare de Déu
del Raser, situada al raval de Castelló,
pasteriarment de Sant Pasqual, extramurs
de la vila. A partir d'ara camen~ara la
canstrucció del canvent, que es diu del
Raser per l'esmentada ermita, amb la
carrespanent església, havent superat els
entrebancsque els daminics i el clergat els

hi posaven. Sant Pasqual hi va viure els
últims anys de la seuavida i hi morí el17 de
maig de 1592'.
Quan el papa Pau V va beatificar Sant
Pasquall'any 1618,el seucadaverincorrupte
el ficaren dins d'una caixa de fusta guardada
en un buit de I'altar de la Puríssima, situat al
costat de I'evangeli de I'altar major del temple. Anys méstard, e11640,li havien edificat
una capella senzilla, la primitiva, situada
entre la sagristia i I'altar de la Mare de Déu
deis Dolors, on traslladaren I'arca amb les
despulles. Tanmateix aquesta capella era
menuda i incapafí: del tot per a acollir la
nombrosa gentadaque hi anavaper postrarsedavantdel sant.En vistesa la canonització,
que era proxima, i com a preparació de les
celebracions que s'haurien de fer, pensaren
d'eixamplar-la. Les aportacions populars
provingueren de la comarca, del país i, fins
i tot,de fora,jaque, segonsSarthou, el poble
no permití que fossen només els ducs de
Gandia i de Cardona i el bisbe Gaeta qui la
pagaren en exclusiva. Molt poc després
resta sota el patronatge de la casa reial
espanyola, a continuació d'una serie de
baralles sobre aquesthonor entre el convent
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i la vila. Aquesta capella, que imitava la
que s'havía disposat a la cort de Madrid
com a capella de Sant Isidre, anexa a
l'església de Sant Andreu i construIda
entre 1657-1669, era un petit temple de
planta cruciforme amb cúpula en el creuer,
alacap<r'aleradelqual s'incorpori:ll'espaiós
camarí. Estava adosadaa l'últim tram de
l'església i hom hi accedia a través d'un
gran arc triomfal, vora el presbiteri, al
costat de l'evangeli. Hi havia també un
accés des del carrer. Va ser construIda
entre 1676 i 16802.SegonsTraver, media
16 m de profunditat i 7 d'amplaria amb
una altura ben proporcionada3.
Amb motiu de la canonització proclamada pel papa Alexandre VIII el 16
d'octubre de 1690, les autoritats civils i
eclesii:lstiquesde Vila-real havien d'oferir
al sant,abandade lesfestesextraordinaries
commemoratives4, quelcom de més
permanent que fóra l'adrniració deIs seus
devots: una urna on es dipositara el seu
cos incorrupte. Com diu Traver, era
"de madera tallada con exquisito gusto, y que sentimosno haber podido averiguar quiénfuera el artista que la hizo, se
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halla en el altar de la Capilla, guardando
el sagrado cuerpo de San Pascual, que los
fieles pueden cómodamentever y contemplar desdeel plano de la Capilla y desdeel
camarín, merced a tener la urna sus lados
de cristal"5.
L'antiga esglésiade SantPasqual, o del
convent del Roser, la capella i el camarí
amb l'uma, el mobiliari, les obres d'art i les
joies que guardaven,va serdestrult, gairebé
del tot, a la guerra civil de136.Abans, pero,
ja havien sofert altres saqueigsi destroces,
sobretot a la guerra del Francés6pel que
afecta a les pecesrelacionades a l'inventari
de ~eparlem, les guerres carlines i altres
conflictes.

3. La devoció a Sant Pasqual i el comte
d'Aranda.
D'en~a de l'assumpció del patronatge
per la casa reial espanyola l'any 1681 i
d'encap~alar l'escut de la monarquia l'arc
que portava a la capella des de l'església,
són moltes les personalitats que s'han
postrat davant delsepulcre de SantPasqual.
Fins al moment que ens ocupa, citarem
només els reis Felip III i la reina Margarida
d'Aústria, l'arxiduc Albert i la infanta Isabel Clara Eugenia, Felip IV i el príncep
Baltassar CarIes. Seguiran altres reis,
prínceps i infants 7, i grans personatgesde
la noblesa, molts deIs quals deixaran alguna donació com es palesa a l'inventari i a
altres relacions i descripcions. Com fa notar Traver, aquesta fama va fer que
canviassen el nom de convent del Roser
pel de convent de Sant Pasqual8.
Evidentment,
entre tots aquests
personatges, el Comte d'Aranda, D. Buenaventura, va ser un deIs més conspicus,
malgrat que a penes ningú el cita.
Don Buenaventura Pedro de Alcántara
Abarca de Bolea, nasquéa Saragossa1'any
1699. Era el nové Comte d'Aranda, títol
que havia heretat per línia femenina
procedent deIs Ximénez d'Urrea, senyors
de l' Alcalatén, que comportava, des de
1625, la grandesa d'Espanya de primera
classe, amb que foren distingits pel rei
Felip IV. Era tambéComte de las Almunias,
de Robres i de Monteagudo, Marqués de
Torres i de Vilanant, Duc d'Almazán,
Vescomte de Biotai Rueda,Baró de Gabin,
Siétamo i Mislata, Senyor de Maella, etc.
Tot aixo 1icomportava serun deIs membres
més influients i acabalats de la noblesa
aragonesai espanyola.Era un home procliu
als nous aires reforrnistes del segle de les
Llums, tot i que no assolí la rellevancia del
seu fill Pedro Pablo, el ministre de CarIes
111,celebre per tants motius. Tanmateix
aquesttarana reformista no fou incompatible amb un accentuat sentiment religiós,
que es mostra en el zel manifest en fomentar la pietat entre els seus vasalls, i en
concret entre els obrers de la Reial Fabrica
de l' Alcora, com es palesaa les ordenances
de 17279.Pel que ara ens interessa, havia
posat la seuaobra sota el patrocini de Sant
Jaume, Sant Pasqual Baylón i la Mare de

4. Eis inventaris de Sant Pasqual.
L'inventari
de 1727.
Els inventaris
que coneixem
de
l'església, la capella i el camarí de Sant
Pasqual són escassos i relativamentrecents,
tal com indica Josep Miquel Francésl9. El
patrimoni pasqualí va estar expoliat en
diverses ocasions i per diferents motius,
principalment durant les guerres i l'abandó
que sofrí a continuació de la desamortització de 18352°.
A banda deIs actuals inventaris, potser
l'únic que mereix realment aquest nom, a
més del que tractem, és de principis de
segle XX, després que Roma resolgué la
plenajurisdicció
i propietat de les monges
clarisses sobre el santuari l'any 1901. Signat
per l'abadessa Sor María de Molina i el
rector de l'Arxiprestal
mossén Vicent
Alba21, es tracta d'una llarga relació
d'omaments i d'objectes de culte que, tot i
essent propietat de la capella de Sant
CERÁMICA
DE L'ALCORA
AMB ELS PATRONS
DE LA
Pasqual, eren custodiats a les dependencies
FÁBRICA
DEL COMTE D'ARANDA'
SANT PASQUAL,
del temple
de Sant Jaume des de
SANT JAUME I LA MAREDEDÉU
DEL PILAR,
l'exclaustració.
Entre aquests objectes
estava
el
calze
d'or
i nacre que s'havia
Déu del Pilar, com mostraven les plaques
venut i recuperat posteriorment i que encaceramiquesque desd'uns nínxols presidien
les "quadres" o salesde treball on laboraven ra hi éS22.
Anteriorment sembla que no se n'han
els pintors, els modelistes i els escultorslo.
trobat
d'inventaris, que siguen rigorosos
Fins i tot n'hi havia una de més gran al pati
pel que fa als béns de la totalitat del convent,
on hi era el pou que servia la fabrica II. En
de l'església, o d'algunade les dependencies.
aquestes ordenances mana també la
D'ahi se'n derival'interés del que presentem,
celebració de festes solemnesen honor del
que es pot considerar exhaustiu dins de les
patró Sant Pasqual i prescriu el rés del
seues limitacions. Resten fora les altres
rosari cada dia 12, prescripcions que
dependencies, principalment l'església i el
desapareguerena les ordenancesde 1749,
convent. Tampoc no es refereix a altres
manadesfer pel seu fi1113.
objectes de valor fora deIs tres tipus que
A més, Sant Pasqual va ser un deIs
hem dit, i queden fora, per exemple, les
sants més representats a les plaques
pintures i escultures de que en tenim noticia.
ceramiques que sortiren de la Reial
Ve motivat per una ocasió puntual, la
Fabrica'4 i bona partdelaceramicaque s'hi
petició del comte d'Arandade sernomenat
troba al convent de Sant Pasqual de VilaSagrista Major del sant. Esta datat el quatre
real fou possiblement donació de la casa de juliol de 1727 i el mana fer fra Vicent
d'Aranda"15.
Cendra, provincial de la província de Sant
Quineserenles raonsd'aquestadevoció, Joan Bautista deIs Franciscans descal~os o
les desconeixem. Per una banda, D. BueAlcantarins, que comprenia els convents
naventura portava de segon nom Pedro de valencians que s'havien independitzat de
Alcántara, el reformador de l'orde
la província de Sant Josep, de Castella,
franciscana, en la rama anomenada
l'any 157723,encara en vida de Sant Pasqual.
alcantarina. A l' Alcora hi haguéun convent
Procede ix, com he dit, de l' Arxiu
d'alcantarins des de 1632, ubicat davant
Historic Provincial de Saragossa24,on estan
mateix de la Reial Fabrica. En tot cas, dipositats el fons documentals del ducat
l'estament noble de l'Espanya d'aquell
d'Hijar, que inclou la documentació de la
temps, seguint la moda i el model imposat
casa d'Aranda25. Es tracta d'un quadem
per la cort de Madrid en tantes coses, manuscrit (20,02 x 14,08), a la coberta del
cercava vincular-se a alguna reliquia espe- qual figuren el titol i diverses signatures
cialmente important d'algun sant. EIs
(vegeu l'apendix,
on el reprodulm

Austries ho havien fet amb el cos incorrupte
de Sant Isidre, alhora que acceptaven el
patronatgesobrela capellade SantPasqual,
de que l'Aranda demana ser Sagrista
Major6. Per una altra banda, com també
feia la casareial, aquestaactitud envers la
religiositat local, que es demostrava,
sobretot, en les visites als santuaris i la
implicació personal en ells, era una bona
operació d'imatge de cara als súbdits que
els bons polítics mai no han deixat de
practicarl7. A més, el poble nadiu de Sant
Pasqual, era ben prop deIs dominis
aragonesosde la casa d'ArandaI8.

íntegrament).
La fulla primera presenta el titol: ln.:
ventario de todas las Alajas... que va dins
d'una cartela circular orlada, en simetria,
de fulles d'acant que s'enrosquen cap a la
part superior en gradació horizontal. Culmina amb un remat de petxina vegetal o
lloró d'acant vorejada de dues tiges de
clavellinera que presenten sengles clavells
en vertical i projecten, cap al centre de la
part superior de la petxina, petits capolls
dispersos conformant una figura en forma
d'estrella quatridimensional.
Als espais
buits deIs dos angles superiors que resulten

per a donar la benvinguda al rei CarIes IV
d'aquesta composició, hi ha dues figures
humanes sensevestir que semblen angels, i la reina donya Llulsa de Borbó, quan
visitaren el santuari, acompanyats d'altres
tot i que una és barbuda i l'altra no. Porten
personesde la família reial i personalitats
a la ma corresponent de la part de fora un
objecte en forma de torxa acabadaamb un
il.lustres28.
plomall en banda ondulada que cau per la
La creu gran de Jerusalem, que estava
en l'altar major, podria correspondre a la
part de l'esquena de les figures. A la part
inferior de sota la cartela les fulles d'acant del núm. 99 de l'inventari actual29.
En parlar del reliquiari de plata que hi
formen com volutes, constituint-ne suports
que descansen sobre el coll de sengles ha a la capella de camarí, Traver diu:
" Sobre la urna-sepulcro secolocó otra
cavalls adosatsen actitud de plena carrera,
arca, de menor tamaño, a modo de sagral'un amb la crinera blanca i l'altre negra. La
part posterior deIs cavalls acaba en cua de
rio, que donófray Antonio Cervallos y que
drac i s'enrosquenuna a l'altra, rematant en aparecía rematada por un Cristo de mardos plumalls de fulles d'acant. EIs ramals fil, tal vez el conservado hasta ahora en el
deIs cavalls acabena la boca d'una carassa Museo del Convento, como singular pieza
de la escuela italiana del siglo XVI"3°.
barbuda que hi ha al bell mig de la part
Les sacresde que parla, poden ser les
inferior de l'orla. A sota de la carassai les
cuesenroscades,entre els dos cavalls, hi ha deIs núms. 61-62 de l'actual inventari31.
Algunes de les actualscasullesbrodades
un guarniment simétric de fulles d'acant en
amb seda poden correspondre a les que
forma de floró apalsat. Tot el conjunt,
pintatdecolors vius i atraients,vaemmarcat apareixen a l'inventari. Per exemple, la que
va donar el Gran Maestre de Malta, ensems
amb dues motllures que conformen un
marc dividit ~n dues bandes, una de les amb el frontal, que estava a l'altar del
camaf1'32;la d'espolí, a la donada per la
quals és llisa i l'altra porta nombrosos i
duquesa d'Alba, que porta el núm. 110 a
petits motius vegetals.
l'actual inventari31, tot i que, al que
La fulla segona porta també un marc
publiquem, es diu que la va regalar la Sra.
ample omat de fulles d'acant en ondulació,
D.aManuela Alegre Rocher de Llúria de la
lligades amb una tija de clavellinera
perllongada que omple els buits amb les ciutat de Valencia; o les regalades pel
seues flors. Hi consta: Este Inventario se Comte d'Aranda.
També algun dels cobrecalzes que hi
ha hecho nuevamente... La part inferior
d'aquest títol omple el quadre amb una ha a l'actualitat, poden correspondre als
relacionats a l'inventari34.
planta carneraque presentauna gran flor al
Sobre les deu lampares, "que iluminacentre i tres més de petites en direcció
adosada i dirigida cap al centre, amunt i
ban de día y de noche en la Capilla" com
avall. Aquest conjunt també va pintat de diu Traver35,desaparegueren"en las turbulencias de las guerras". Aquest autor
manera semblant a l'anterior.
Les altres fulles no presenten cap conclou el capítol dedicat a la gran munió
particularitat. La lletra és la corrent del seu d'objectes artístics que hi havia, amb les
següents paraules, que són molt
temps i els encap~alamentsvan en capitals
normals ben remarcades. Entre les
significatives d'aquestsepisodis:
" Es de suponer que estas lámparas,
particularitats que presenta, destacarem
només l'ortografia dubtosa (sobretot en les con otras muchas halajas y dinero de la
villa y de particulares, debieron servir
lletres c i la ~) que fan sospitar la
para el rescate de un cierto número de
procedencia valenciana o, potser millor,
catalanade l'autor, qui signacom a secretari: vecinos que el general Suchet, de las troFrancisco aalí.
L'estat de conservació és bo.
5. Notes sobre alguns deis objectes
inventariats i les persones que s'hi citen.
Pel que fa als objectes que relaciona
finventari, no és el nostre proposit tractar
d'identificar-los a les relacions posteriors,
a finventari esmentat de 190I, o a factual
patrimoni artístic del museu, de fesglésia i
del convent de Sant Pasqual26,sobretot
perque les indicacions sobre cadascunade
les peces són minses. Tot i aixo, afegim
algunes possibilitats d'una manera prou
puntual i, com hem dit, a falta d'estudis
més profonds al respecte.
Un deIs dos calzes de plata que relaciona, potser correspon a factual, del segle
XVII, que apareix a finventari d'ara amb el
núm.827.
El reliquiari de bronze sobredauratamb
un Lignum Crucis, donatiu de D. Pedro de
Aragón, potser va ser futilitzat el 23 de
novembre de 1802 pel bisbe JosepSalinas,

pas francesas, tuvo secuestrados en
Castellón... por haber dado muerte a dos
soldados del ejército de Napoleón "36.No
tenen res a veure amb les sis llanties de
plata que costeja D. Francisco Avellana
per a la capella de que parla J. M. Francés37.
El rosari de filigrana que s'esmenta,pot
ser el que encara hi ha38.
La campaneta d'argent sobredaurat,
regal de Mossén Pere Carbó, sacerdot de
Cinctorces, no crec que tinga res a veure
amb la que forma part del joc de vinagreres
i campanetaque hi ha actualmenp9.Podria
ser-ho, pero.
Sobre els personatgesque s'esmentena
I'inventari, ens limitem a presentar una
relació com a devots il.lustres de Sant
Pasqual,amb alguna dada de que en tenim
notícia. Són els següentsen el mateix ordre
que apareixen:
Don BuenaventuraPedro de Alcántara,
Abarca de Bolea, Comte d'Aranda, etc.
El Pare Provincial deIs franciscans, fra
Vicent Cendra, qui era natural de Valencia,
va ocupar ciírrecs importants dins l'orde.
Fou gran predicador, entésen dret i consultor de prestigi. Morí al convent de Sant
Joan de la Ribera de Valencia, on havia
pres l'habit. Traduí al castella la Constitución Apostólica del SS.P. Benedicto X m,
que confirma todos los privilegios, gracias e indulgencias concedidas a la tercera Orden de N .P.S. Francisco (Valencia,
José García, 1729)40.
El secretari que firma I'inventari, fra
Francesc Galí, va ser guardia del convent
de Sant Pasqual des de 1725 fins a 172841.
Don Pedro de Aragón, virrei a Napols
i membre del Consell d'Estat a la cort deIs
Aústries, costeja el daurat del retaule de
I'altar major de I'església i les pintures que
hi havia42.
DonyaCathalinaPiñateli (o Pignatelli),
Condesade la Cherca,o de I' Acerca, era de
la mateixa família que Sant Josep de
Pignatelli, nobles italians establerts a
Napols i a Saragossai emparentatsamb la
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noblesaespanyolamésil.lustre de 1'época43
.
Un religiós de Jerusalem a qui el sant
va curar de la pesta.
Fra Vicent Sans,religiós lalc, escultor,
natural d'Alcala de Xivert.
DonyaManuelaAlegre RogerdeLlúria,
de valencia.
Donya Faustina Carachuli, Princesa i
Duquesa de Calabrito, de Napols44.
Don Juan GasparEnríquez de Cabrera,
penúltim Almirall de Castella, també havia
regalat els llen~os a l'oli pintats per fra
Domingo Saura Teixidor, que estaven
disposats als espais murals entre les
columnes, el socul i la cornisa de la reial
capella del sant. Representavenescenesde
miracles fets per Sant Pasqual. També
regala un reliquiari d'argent sobredaurat
amb el Lignum Crucis, dotze canelobres
d'argent amb l'astil en forma de negrets,
duesdotzenesde rams també d'argent, i les
dues aguiles d'argent per ornar el camarí,
tal com diu I'Inventari45.
Mossén Pere Carbó, sacerdot de
Cinctorres, és,potser, el mateix qui el 1669
va ingressar al Col.legi d'Infantets de
valencia on estigué dos anys i mig, segons
mossén Serafí Sorribes46.
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APENDIX

Item.

1727. Inventari de les ioies de la sa"ristia. la ca!!el1a.
el camarí i la ceUa de San! Pasaual Bailon a Vila~.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Ducado
de Híjar, Sala4.a, Lligal1218.
Nota: No hem resol! les abreviatures usuals.
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Comunes de Valencia. Alcalaten.
y nventario de todas las alhajas, que en el año de 1727
se hal1abanen la Sacristia, Capil1a, Camarin y Celda
de San Pascual Baylon de Vil1arreal en el Reyno de
Valencia.
Legajo
II.
Num"
(Tatxat) 59
72.
(Pulla Ir)
Inventario de todas las Alajas que en el Año de 1727
sehallan, en la Sacristia, Capilla, Camarin y Celda de
Sn. Pasqual Baylon,
(Pulla 2r)
Este Inventario se ha hecho nuevamente, por Orden
de N" Ch(arisimr Herm" y P' fr. Vicente Zendra Mro
Provin~ial de esta de Sn. Juan Bap", y mandó se
ponga en manos del Exm". Sn'. Conde de Aranda etc,
atento á que su Exelen~ia por su devocion
singularissima á nro.Sn, Pasqual Baylon, se ha dignado solicitar el titulo de Sacristan Mayor del St", sobre
tantos honoríficos que goza, y para corresponder en
la realidad á este nuevo titulo, se ha encargado de
cuidardequantas alajas sirven; y en adelante sirvieren
á la Sacristia, Camarin, ~elda, y Arca, en que descansa el Tesoro de la Dispertadora (sic) Reliquia.
(Pulla 3r)
Pr. Vicente Cendra Ministro Provincial en esta
Prov(inci)a de S", Juan Baptista, de Religiosos
Pranciscos Descal~os; por las presentes mando expresamente: que N" Herm" Guardian de Villa Real,
que aora es, ya] que en adelante fuere, ni otro inferior
mio use, ni permita sirvan las alajas contenidas en
este Inventario
en otros usos, fuera de los
pertene~ientesal culto de nroS", Pasqual Baylon, en su
Capilla, Camarin, y ~elda respectivamente, y para
que conste de este mi mandamiento, di las presentes
firmadas de mi mano, selladas con el sello menor de
mi Oficio, y refrendadas por mi Secretario, en este
Convto.de S". Juan de la Rivera de Valencia, en quatro
de Julio del año de mil setecientos y veinte y siete.
Dr. Vicente Cendra Mro Pro(vinc)ial.
Por mandado de Nro.Charm".herm" y PO.Pro( vinci)al
Fray PranC"Galí Secret"
(Pulla 4r)
SACRISTIA
Prim". Un globo de plata para la comunion
Item. Dos calizes de plata
Item. Otro caliz, la copa de plata,
y el pie de metal con relieves, sobre dorado,
que esta en la ~elda de Sn. Pasqual
Item. Un relicario de bronze dorado
con un Lignum Cruzis que dió
su Alteza D". Pedro de Aragon
Item. Un St". Christo de coral, con cruz
de bronze, que esta en la ~elda del St".
Item. Otra cruz de piedra de Trapana
con St". Christo, que dio la exelentissima
S". D.a Cathalina Piñateli, Condesa de la Cherra
Item. Una cruz grande de Jerusalen;
que esta en el Altar Mayor
Item. Otra cruz mas pequeña que dió
un religioso de Jerusalen, a quien
el St". curó de peste, y la embió para memoria
Item. Un S" Miguel de coral
Item. Dos niños de Napoles
Item Una ymagen de S". Pasqual de talla
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Ropa de Seda.
Prim". Seis Casullas, una de media persiana blanca,
otra de raso alistado, que dió el Exelentissimo
S'. Conde de Aranda, Marques de Torres, etc.,
otras dos coloradas, la una de raso, y la otra virada,
otra de raso con listas diterentes, y otra verde
sin guarnición
6
Item. Una casulla bordada de seda, y oro,
q(ue) dió el Gran Maestre de Malta, y un frontal
de lo mismo, que esta en el altar del camarin

6

{Fulla 7r)
Alajas de Plata

1

Item. Otra casulla de espolín. el campo amarillo,
guarnecida de galon de plata, cubre caliz y bolsa
de lo mismo y cortina para delante de el sagrario
de la misma tela; que dió la Sm.D.a Manuela Alegre
Rocher de Lluria, en la ~iudad de Valen~ia
l
Item. Un pabellon para el globo de la Comunion,
de raso blanco liso, recamado de Flores, y estofado,
bordado de oro, que dió las Exelentissima Señora
D.a Faustina Carachuli, Prin~esa y Duquesa
de Cala abrito, en Napoles
1
Item. Diez cubre calizes de diferentes colores

Prim". Diez lamparas
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Item. Doze turquillos con dos pomos
cada uno de flores
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Item. Quatro cortinas de raso de flores para el
Arca del Sto..dos de raso alistado, que dió el
Exelmo.S'. Conde de Aranda, Marques de Torres, etc.
y las otras dos son las antiguas
4

Dentro del Arca.

Item. Quatro cortinas para el sago.de S". Pasqual

Item. Un rosario de filigrana

Prim". Tres sortijas que tiene el S'". en sus manos
3

(Fulla Sv)
de S". Pasqual, una bordada, otras dos de espolin,
y otra de raso alistado
4
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(Pulla 4v)
de talla, que hizo P'. Vicente Sans, religioso laico,
hijo de nra. Provincia, y natural de Alcalá de
Gi sbert
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