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1 Introducció 
 

 Al nord-oest de les terres castellonenques, s'ubica Vilafranca, una vila reial dels Ports de Morella. El 

seu terme municipal limita amb els de Portell i Castellfort, de la mateixa comarca; els d'Ares del Maestrat i de 

Benassal, de l'Alt Maestrat, i el de Vistabella del Maestrat, que hom encoloma, sense saber ben bé per què, a 

la de l'Alcalatén, tot i el seu nom. A més a més, ho fa també amb els dels de Mosquerola i l'Anglesola, pobles 

aragonesos de les terres de Terol. 

 

 

2 Sinopsi històrico-onomàstica 
 

 La primitiva població cristiana, que fou fundada pel cavaller aragonés Blasc d'Alagó, amb carta de 

població atorgada el 9 de febrer de 1239, rebé la denominació de Riu de les Truites i es va situar vora la llera 

del riu d'aquest nom, que marca la frontera amb les terres aragoneses. Ben aviat, el nucli poblacional es tralladà 

a la ubicació actual, considerada més idònia; a partir d'aquest moment, passa a denominar-se Vilafranca, en 

virtut de les franquícies que li atorga el fundador. En aquests moments inicials ess converteix, doncs, en territori 

feudal dels Alagó. 

 

 Passats uns anys i en contra de la voluntat dels vilatans, sense respectar pactes anteriors, el 1303, el rei 

l'agrega als Termes Generals del Castell de Morella de propietat reial, tot ajuntant-la a les antigues aldees de 

Morella com a una aldea més, sense haver-ho estat mai. Això seguirà així fins el 9 de febrer de 1691, quan 

l'ausburg Carles II concedeix la independència totes les aldees morellanes i Vilafranca, les segrega de la matriu 

i les converteix en viles reials. 

 

 

3 El Maestrat     
 

 Vilafranca mai ha estat territori del Maestrat; ho el seu nom de vila “franca”, és a dir, lliure, no sotmesa 

a jurisdicció de cap orde militar, perquè en cas d'haver-ho estat no es diria així. Al 1312, quan s'extingeixen 

els templers, ja formava part del territori de reialenc, via Morella; el mateix va ocòrrer entre 1317, data de 

fundació de l´orde de Montesa, creadora del Maestrat, fins el 1587, quan l'ausburg Felip II absorbeix l'orde 

militar, que desapareix com a senyoriu religiós i militar. 

 

 La pretesa denominació de Vilafranca del Maestrat la va divulgar primer Sanchis Guarner, en base a 

una argumentació tan irrisòria com insostenible; la va escampar Fuster i la va continuar Soler en una 

comarcalització que van adoptar les noves administracions postfranquistes. Tanmateix, tant la denominació 

Vilafranca del Maestrat, com l'assignació comarcal a l'Alt Maestrat, no té ni peus ni cap perquè es tracta d'una 

aberració. Afortunadament, la denominació Vilafranca del Maestrat ja ha estat esbandida; fet i fet, però, no 

ocorre el mateix amb la comarcalització habitual, que, si bé no és oficial, sí ho és oficiosa i emprada en orri 

pels organismes públics, que la sostenen al si d´una burocràcia de rutines, ignoràncies i inèrcies injustificades 

i injustificables, les quals arriben fins a la universitat, als mitjans de comunicació i, el que resulta pitjor, als 

llibres escolars. 



 

  

4 La duplicitat del nom 

 
 Resulta de sentit comú entendre que a un poble correspon només un nom; tan sols des del 

desconeixement, el meninfotisme i l´autoodi es pot mantenir dos noms alhora per un poble únic. Cosa que, a 

més a més, resulta ridícula, quan la duplicitat del nom ni tan sols respon a una traducció correcta del nom 

original. No pot tenir justificació la duplicitat Vilafranca-Villafranca, perquè tans sols existeix una vila, que 

pertany a l´àrea lingüística del català, tot i que la que versió castellana, Villafranca, gramaticalment estiga ben 

feta. Però denominar Villafranca del Cid a un poble, que es diu Vilafranca, mereix figurar a l´antologia del 

disbarat de Lluís Carandell. Seguir mantenint-la, encara més. 

 

 

5 La qüestió del Cid 

 
 La denominació del Cid apareix sense més ni més per primera vegada en una partida de baptisme de 

1749, i no es consolida fins ben entrat el sege XIX després de la creació de les demarcacions provincials, feta 

per Javier de Burgos. Paga la pena recordar el que escriu l'historiador que ha investigat amb major profunditat 

els arxius de Vilafranca, l'insigne historiador mossèn Joan Puig, que els ha llegit i esbrinat de manera 

exhaustiva; ho corroboro, perquè personalment també he llegit tot l'arxiu parroquial i el municipal i he arribat 

a la mateixa conclusió. El benemèrit capellà catinenc, en un parell de textos, afirma el següent, en rèplica al 

que s'hi afegirà a l'apartat 6: 

 
 “hemos leido los documentos de dichos siglos [i tots els documents parroquials i els pocs que en resten a l'arxiu 

 municipal] y no hemos encontrado hasta mediados del siglo XVIII el nombre de Villafranca del Cid”. 

 
 “Por qué se llama del Cid el pueblo de Villafranca? No del CID CAMPEADOR, que pasó por cerca de ella, es 

 decir del lugar, donde entonces no estaba fundada. No del SEID, Don Blasco de Alagón, que sí la tuvo como 

 heredad suya, también lo eran Catí, Albocácer y Benasal y no se llaman del Cid ninguno de estos pueblos.” 

 

 

6 El Cid i Vilafranca  

 
 La manca de documentació explicativa del nom ha motivat que els historiadors aventuren hipòtesis, 

algunes realment destrellatades, inclús en persones de reconeguda autoritat científica, com ara la del cidià 

Menéndez Pidal, que arriba a afirmar: 

 
 “El Cid se estableció en Villafranca  (…) que hoy lleva el nombre del héroe.” 

 
 Sabem que el Cid va morir l'any 1099; esdevé, doncs, impossible que s'establira a Vilafranca, que es 

fundaria 140 anys més tard, el 1239. Uns altres, en un intent d'explicar l'afegitó d'aquest nom, imaginen una 

hitpòtesi diferent, segons la qual “el Cid” faria referència a Blasco d´Alagó, senyor fundador -seid en àrab- de 

la població. Però no n´hi ha ni un sol document en què sustentar aital hitpòtesi. Això ho diuen mossèn Salvador 

Roig, mossèn Segura Barreda, mossèn Betí, Teodor Llorente i d'altres que ho han anat copian sense fer-ne 

crítica. 

 

 

7 Una explicació del nom   
  

 La primera explicació del nom del Cid ens la dóna el doctor mossèn Jaime Matheu, que havía estat 

rector de Vilafranca entre el 6 de febrer de 1738 i el 2 d març de 1745, data en què es trasllada a la rectoral de 

Paníscola. Durant el seu rectorat, a l´arxiu parroquial no hi ha ni un sol docment en què aparega el nom del 

Cid; serà més tard, al 1758 quan, residint a la vila marinera, escriurà una història de Vilafranca, en la qual 

llegim: 

  
 “En la Corona de Aragon ay quatro villasde este nombre, Villafranca de Panadés en Cataluña, Villafranca de la 



 Comunidad de Daroca  en Aragón, Villafranca cerca de Zaragoza, y Villafranca del Cid en Valencia. Esta se 

 llama así porque tiene un francolín por armas.” 

  

 

 Han transcorregut 9 anys de la primera aparició textual del Cid. Mossèn Mateu, que mentre va residir 

al poble, no la va emprar mai ara ens en dóna una explicació, que ha estat ininteligible per a tots els autors 

citats i tots els que n'han copiat, perquè, quina relació hi ha entre el francolí i el nom del poble? En quaestio, 

que diría el clàssic. 

  

 Penso ara ja s'ha trobat l'explicació a les paraules de mossèn Mateu i es basa en una aportació del meu 

amic, fa anys traspassat, Emili Beüt i Belenguer. Entre la correspondència postal que vaig mantenir amb ell 

durant bona cosa d´anys, tinc una carta seua en la que m'explica que està treballant a l'arxiu de Monforte del 

Cid i em manifesta el seu goig d'haver trobat un document, en el qual  es parla de les roques del sit, així 

denominadades perquè hi fan nius els francolins, i la gent les identifica amb aquest nom, que correspon al so 

que ementen els francolins quan canten: sit, sit, sit, de manera que el personal denomina sit al francolí. En el 

cas vilafranquí, el Cid toponímic es tractaría d'una defectuosa traducció castellana del so de les aus, de la qual 

es deriva les confusions dels autors a l'hora d'interpretar-ne el significat i s'associaria al nom de la vila perquè 

el francolí figura a l´escut de la vila. Per tant, res a veure amb el mercenari de Vivar, al que hom associa la 

nostra vila sense motiu. 

 

8 Conclusió  

 

 Cal rebutjar la denominació castellana de la vila i deixar-la només en català, segons la documentació 

anterior (i també molta posterior) a l´arribada dels borbons; és a dir, Vilafranca. Com més aviat, millor. 
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