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La encrucijada de Muret
Sevilla 2015, Isbn 978-84-944621-0-8, pp. 119-147

“La crida de l’oració s’ha fet vol de 
campanes”. La colonització valenciana 
del segle XIII

Ferran Garcia-Oliver*

Els poetes del Sarq al-Andalus que ploraven l’ocupació de les medines i dels 
llocs emblemàtics de les terres valencianes no feien sinó atenir-se a una vella tra-
dició poètica, ben arrelada a l’islam. Cada victòria dels cristians els esperonava 
a compondre planys davant la pèrdua irreparable de llocs on mai més el muetzí 
cridaria la pregària pública. Al marge de les qüestions estètiques i les pautes del 
gènere, els poemes devien desplegar funcions consolatòries. Els poetes deixa-
ven escapar els sentiments de pena i ràbia, i el lector o l’oient prenien esment 
d’una veu que expressava els seu mateix dolor, però en versos que el mitigaven 
i proclamaven la injustícia d’aquests fets terribles. Els poemes tot alhora acom-
plien també funcions de presa de consciència d’un destí comú, el d’al-Àndalus, 
per damunt de la insensata fragmentació a què ara i adés l’abocaven els seus di-
rigents. Ibn al-Abbar o Ibn Amira, per citar només dos dels escriptors fonamen-
tals, certament es deixaven dur per inèrcies literàries i repetien els cants per 
l’esquarterament del país que d’altres abans ja havien fet de manera semblant. 
Però hi ha en ells massa sinceritat, massa angoixa, massa lucidesa, per veure 
en les seues elegies tan sols mers exercicis d’eloqüència. Després de la lluita in-
útil, només els quedava als andalusins l’alternativa de la submissió –de vegades 
l’esclavatge– o l’exili. Les elits polítiques, religioses i intel·lectuals gairebé en 
peça, junt amb les classes urbanes optaren per la segona amarga opció. Excepte 
algunes famílies distingides, arrelades més aviat al sud del Xúquer, el perfil dels 
qui restaren és marcadament rural. 

*  Universitat de València.
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El daltabaix, doncs, prenia la magnitud d’una hecatombe. Violentament, 
s’esfondrava l’ordre de les coses sota el qual es regia la vida dels musulmans del 
país valencià d’al-Àndalus. Un rei estrany imposava un conjunt de lleis absurdes; 
entre ell i l’aljama s’interposava un senyor que aviat els havia de reclamar altres 
rendes a banda del delme de la terra i el ramat a què l’estat islàmic els obligava; 
una allau de colons els arraconava, llevat de casos excepcionals, cap al rerepaís 
muntanyenc i esquerp, i a més en reductes separats els uns dels altres per evitar 
moviments de resistència globals; la dràstica alteració del paisatge agrari, ja 
en el curs de la primera generació, duia a relacions inèdites dels homes amb la 
terra, rere la desaparició d’alqueries, reparcel·lacions, reestructuració de la pro-
pietat i nous criteris de distribució de l’aigua, tot plegat dins una acció profunda 
i sistemàtica d’atermenar el territori per tal de fixar l’àmbit de l’exercici de la 
jurisdicció i de l’exacció de la renda. L’àrab deixava de ser la llengua pública i 
la del poder, però sobretot un rosari d’esglésies, capelles, ermites, monestirs i 
convents proclamaven la supremacia del cristianisme triomfant. Ibn al-Abbar, 
com a ambaixador a Tunísia per demanar ajuda contra la invasió, recità a Yahya 
Ben Abi Hafs, que s’havia proclamat califa uns pocs anys abans a Marràqueix:

“Veniu devers València amb els vostres genets!
Allà, les nostres gents han caigut en desgràcia.

A les mesquites, ara esglésies, la crida de l’oració
s’ha fet vol de campanes. Quanta pèrdua!

Com reviure el passat? Només són que ruïnes
els col·legis aquells on tothom recitava l’Alcorà!
El jardí que amb delit encantava els nostres ulls,

les arbredes verdejants, ja s’han assecat i endurit.
Els paratges dels voltants ja no existeixen, aquells
que el vianant convidaven a romandre o passejar.

Un infidel ha vingut a esborrar tanta bellesa”1.

L’estricta vigilància de la costa desbaratà la tramesa dels reforços, i les naus 
tunisenques hagueren de tornar als seus ports. L’ajuda havia arribat massa tard 
i malament. València sucumbí i l’islam retrocedí una vegada més enfront de 
l’exèrcit “croat”, millor preparat per a la guerra al capdavall i amb contingents 
més nombrosos. El fet que el territori enclavat entre Morella, pel nord, i la lí-
nia Biar-Bussot, pel sud, caigués en el curs de tretze anys, entre 1232 i 1245, 
mostra inapel·lablement la precarietat de les defenses andalusines, agreujada 
per l’escissió política entre els governadors almohades i els seus rivals, i la su-
perioritat militar de la Corona d’Aragó. Al nord de l’Ebre la guerra havia esde-
vingut un ofici amb especialistes que consagraven tota les seues energies, ha-
bilitats i capacitats a aprendre i aplicar sobre el terreny les tàctiques militars i 
l’ensinistrament del combat cos a cos. L’exèrcit reial disposava d’una maquinària 

1. Versió de Josep Piera, El paradís de les paraules. Història i poesia a l’Orient d’Al-Àndalus, s. XI-XIII, 
Edicions 62, Barcelona, pp. 151-152.
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de setges formidable, amb ginys que llançaven projectils a l’altra banda de les 
muralles i torres mòbils d’assalt des d’on ballesters professionals disparaven 
fletxes letals. Al grup selecte de cavallers se li afegien aventurers a la recerca 
de botí en la frontera, grups enquadrats en milícies urbanes, peons que havien 
deixat els camps o l’obrador una temporada, tots ells delerosos d’atacs llampec 
per apoderar-se de béns i homes que serien venuts com a esclaus o alliberats a 
canvi de rescats suculents.

Els “tirans de la creu”, que en deia Ibn Amira, havien mostrat les seues car-
tes poc anys abans a Mallorca. El terror comptava entre les armes possibles per 
esfondrar psicològicament els resistents. La campanya mallorquina constituïa 
tota una amenaça del que podria passar si la població no s’avenia a ràpides i 
expeditives capitulacions. Capturat Fati Allah, el lloctinent del valí, Jaume I va 
manar escapçar-lo i catapultar-ne el cap dins Madina Mayurqa, després del qual 
seguiren altres quatre-cents caps segons el relat de Bernat Desclot. La manca de 
pietat dels “rojos guerrers d’ulls lluents com espases”, anomenats així també per 
Ibn Amira, degué atemorir la població civil des del moment que s’anunciaren 
els preparatius de la conquesta valenciana. Quedar-se era tota una temeritat, en 
particular per a aquells que havien tingut responsabilitats civils i religioses. A 
pesar que la brutalitat més avall del Sénia va ser menor i més controlada, Jaume I 
i el seus no tenien cap escrúpol a emprar-la com a mesura punitiva, o com a ad-
vertiment dissuasiu enfront de resistències obstinades. En una de les cavalcades 
prèvies al setge de València, la host de Jaume I atacà l’alqueria de Montcada, de-
fensada per una torre bastant precària. Durant cinc dies consecutius un fonèvol 
estigué disparant dia i nit sense parar:

“e era tan gran la pressa de les femmes e dels enfants, e de les vaques, e de l’altre bestiar que era 
llaïns en l’albacar de la torre, que les pedres que tirava lo fenèvol mataven aquell bestiar, e era tan 
gran la pudor que els dava aquella mort del bestiar (que el fenèvol tirava de dia e de nuit, que no 
cessava), que quan venc al cinquèn dia ells se reteren per catius e la torre e sí mateis, e eixiren-ne mil 
cent quaranta-set. E n’eixí molta roba bona, e perles, e sarces de coll, e brassaderes d’aur e d’argent, 
e molt drap de seda e d’altres robes moltes, si que entre els sarraïns e ço que n’eixí, que ben pujà a 
cent mil besants”2.

La ferocitat dels catalans no trigaria gens a condensar-se en la figura dels 
almogàvers, les primeres accions dels quals es desenvoluparen precisament 
contra els rebels andalusins del sud valencià que desafiaren l’ordre instaurat 
per Jaume I.

Per aquells mateixos anys uns altres poetes, els trobadors occitans, 
s’expressa ven en termes pareguts als dels poetes andalusins. Uns altres croats, 
francesos dirigits per Simó de Montfort amb la congratulació de Roma, anaven 

2. Jaume i, Crònica o Llibre dels Feits, a cura de Ferran Soldevila, Edicions 62 i “la Caixa”, Barcelona, 
182, p. 211.
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ocupant una a una les ciutats i les fortaleses del país abduït per l’heretgia càta-
ra, deixant rere seu un reguer de massacres i devastació. Si els musulmans valen-
cians dirigiren la seua mirada cap als hafsides tunisencs, els llenguadocians la 
dirigiren vers Pere el Catòlic, lligat per vincles feudals amb bona part de la no-
blesa occitana. El deure de protecció als vassalls en aquesta ocasió pesaren en 
el rei més que els de l’obediència al papa. El resultat es decidí a Muret el setem-
bre de 1213. Les conseqüències immediates són de sobres conegudes3. El rei de 
la Corona d’Aragó veia com quedaven amputats els vincles feudo-vassallàtics 
que l’unien als senyors d’Occitània des que el 1067 Ramon Berenguer I comprà 
els comtats de Carcassona-Rasès. I amb l’entronització de la sobirania francesa 
arreu d’Occitània, el sud, doncs, cobrava més expectatives de conquesta de les 
que sempre havia tingut.

1. La seqüència anterior

Els historiadors juguen amb l’avantatge de conèixer per endavant els desen-
llaços. Els relats de la conquesta han coincidit quasi unànimement a presentar-
la dins una lògica inexorable, necessàriament resolta en favor dels cristians del 
nord, ritmada per un seguit d’episodis exitosos i acumulatius. Sobre el mapa 
de la Península Ibèrica, la frontera amb al-Àndalus és una mena de joc d’anar 
posant senyals distintius, preferentment creus i banderes, a mesura que van 
caient ciutats, castells i territoris. De vegades es recula, però, ben mirat, són 
anomalies transitòries marcades per l’acció de personatges vigorosos, com al-
Mansūr, o l’entrada d’africans com els almoràvits i almohades, inflamats per 
recents conversions que els empenyen a la guerra santa. No hi ha més procés, 
no hi ha més “progrés”, que el de la baixada de la frontera fins a la definitiva 
victòria del 1492 sobre l’últim reducte granadí. El guió de la “Reconquesta” ha 
impregnat el relat de la història medieval peninsular. Les trampes ideològiques 
del concepte han estat alertades sobretot per Miquel Barceló, mentre que Josep 
Torró les ha concretades per al cas valencià4.

Sense necessitat d’entrar en el debat, perquè no és el motiu d’aquest paper, 
la principal objecció que Barceló, Torró i d’altres han posat a la narrativa de la 

3. Potser, però, no s’ha posat suficientment l’accent en el fet que la geografia dels estats de 
l’Occident medieval té bastant a veure amb la batalla on Pere el Catòlic va ser mort i vençut. La 
França dels capets arribaria als Pirineus, excepte pel flanc oriental del Rosselló, alhora que es 
posava un dispositiu tan important en el camp del control de les idees i les dissidències religioses 
com és la Inquisició.
4. Miquel Barceló, “Expedicions militars i projectes d’atac contra les Illes Orientals d’al-Andalus 
(al-Jaza’ir al-Sharqiyya al-Andalus) abans de la conquesta catalana (1229)”, Estudi General, 1 (1981), 
pp. 99-107; Josep Torró, El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana 
(1238-1276), Publicacions de la Universitat de València, València, 1999.
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conquesta, és que no deixa de ser la narrativa dels vencedors, a més de cons-
tituir l’eix sobre el qual es crea el mite de la nació espanyola, i no poc de la 
catalana. Sens dubte, la “Reconquesta” va ser un poderós lubrificant ideològic, 
justificatiu i persuasiu, que engreixà els engranatges de totes i cada una de les 
operacions contra els enemics del Nostre Senyor. Quan el novembre de 1147 
Ramon Berenguer IV concedeix al Temple un seguit de possessions, beneficis 
i castells com els de Monsó i Montgai, no s’està de recordar l’Orde lliurat en 
cos i ànima “ad defendendam occidentalem ecclesiam que est in Yspaniis, deprimen-
dam et debellandam et expellendam gentem maurorum et exaltandam sancte Chris-
tianitatis fidem et religionem, ad exemplum Militie Templi Salomonis in Iherusalem, que 
orientalem defendit Ecclesiam”5. El Deus vult de les croades tenia la seua translació 
particular a la Corona d’Aragó en el quando Deus per misericordiam suam tradiderit 
Yspaniam in manus christianorum6. El providència lis  me ajudava i no poc a ren-
tar males conscièn cies davant matances ignominioses, i a situar la presa dels 
llocs on es resava a les mesquites en un pla esbossat per la voluntat de Déu, el 
braç executor del qual eren els reis i els prínceps cristians. L’arenga amb què 
l’arquebisbe de Tarragona lloà l’empresa de la conquesta de Mallorca, anuncia-
da pel rei Jaume en les Corts de Barcelona, il·lustra poderosament el convenci-
ment col·lectiu que al darrere del rei hi havia la mà divina protectora:

“E açò és la vostra salut quan vós començàs d’obrar de metre vostre cor en bones obres. E açò és la 
nostra quan vós pujarets en preu, e en honor, e en valor: car si la vostra valor ni el vostre pujament 
fan obres de Déu, tenim-vos per nostres, e aquest pensament que vós e aquests nobles qui són ab 
vós aquí havets pensat, e volets començar és a honor de Déu e de tota la cort celestial, e a prou que 
vós e vostres hòmens reeben e rebran en aquest món, e en l’altre qui és senes fi [...], e quan Déus vos 
donarà aquest regne que havets en cor de conquerir, e ells ab vós, que vós que els hi façats bé, e que 
partats les terres e els mobles ab aquells que a açò vos volran ajudar ne servir”7.

Per al bisbe de Barcelona Berenguer de Palou, que de seguida hi intervingué, 
Jaume I tenia garantida la salvació eterna si, en efecte, guanyava un regne per 
a la creu: “E així tal semblança pot hom fer de vós qui sots fill de Nostre Senyor 
quan volets perseguir los enemics de la fe e de la creu. E jo he fiança en ell que, 
per aquest bon propòsit que vós havets, haurets lo regne celestial”8.

Es tractava d’una confiança heretada, compartida a més per totes les elits 
conqueridores que dugueren el cristianisme fins a la perifèria d’Europa. El que 

5. Ramon Sarobe, Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació No-
guera, 1998, Barcelona, vol I, p. 90.
6. Tal com resa una altra donació de Ramon Berenguer IV el desembre de 1146 d’heretats an-
dalusines a Lleida. Xavier Eritja, “Estructuració feudal d’un nou territori al segle XII: l’exemple 
de Lleida”, El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català, Universitat de 
València, València, 2003, p. 296.
7. Jaume i, Crònica..., pp. 93-94.
8. Tots dos, l’arquebisbe i el bisbe de Barcelona, tal com havien promès els barons, comprometien 
el seu suport material per a l’èxit de l’empresa. Jaume I, Crònica..., pp. 94-95.
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proclamaven els prelats catalans no eren sinó rèpliques amb matisos del que 
anteriorment ja havien afirmat els conqueridors normands, els croats palestins 
o els colonitzadors alemanys i, no cal dir-ho, els aguerrits gallecs, lleonesos, 
bascos i castellans. L’expansió territorial anava acompanya da d’una vigoria de-
mogràfica imprescindible per garantir l’ocupació i la posada en valor de l’espai, 
d’una revitalització comercial i d’un enfortiment dels aparells polítics de les 
monarquies feudals. L’Església la beneí si es feia a costa de pagans i infidels. 
L’eufòria donà ales a una mentalitat expansionista destinada a difondre’s per-
tot arreu, fins al punt que, com subratllava Robert Bartlett, la repetició d’èxits 
conqueridors i colonitzadors es traduiria en prediccions infal·libles d’addició de 
nous enclavaments –senyorius, ciutats, aldees, rompudes– mitjançant l’ús de la 
força i d’accions ben planificades9.

Era tan gran la confiança, la certesa d’un futur que s’havia d’acomplir tard o 
d’hora, que el rei d’Aragó i el comte de Barcelona, primer per separat i després 
sota una sola corona, prompte començaren a repartir entre els seus el que en-
cara romania sota la dominació islàmica. Ramon Berenguer IV concedí el 1143 
al Temple un delme del que, amb l’ajut de Déu, adquiriria “de forma justa” i un 
quint de la terra musulmana conquerida. Vint-i-sis anys més tard, era Alfons 
el Cast qui donava en alou una altra vegada als templers els castra de Xivert i 
Orpesa quan “de manu sarracenorum per nos vel per nostros homines vel qualibet alio 
modo habere potuerimus”10. En l’horitzó mental del rei la conquesta de València 
era factible. Al cap i a la fi, els seus dominis ja s’estenien fins a la ribera de 
l’Ebre i només calia un últim esforç militar per prendre la gran capital de la Xar-
quia. Que el projecte pogués arribar a bon port es posa de manifest en el desig 
d’Alfons el Cast de construir un monestir al Puig de Santa Maria “si Valentiam 
capere possem”, especifica en un document de febrer de 1176. En aquest cas, el rei 

9. Es tractava, diu Bartlett, d’un autèntic “mercat de futurs”. Robert Bartlett, La formación de 
Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 950-1350, Publicacions de la Universitat de València, 
2033, València, p. 128.
10. La còpia en català feia així: “quam jo o·ls meus successors los davant ditz castels de mans de 
sarrayns per vós o per vostres hòmens ho per qualqueus vuyllatz altra manera aver porem”. Ana 
Isabel Sánchez Casabón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde Barcelona y Marqués de Provenza. Documen-
tos (1162-1196), Institución “Fernando del Católico”, 1995, Saragossa, pp. 119-122. Aquest diplo-
matari d’Alfons el Cast permet seguir el ritme de concessions anticipades: l’església d’Albarrassí, 
el març de 1170, al bisbe de Saragossa (pp. 129-130); Almenara, l’agost de 1175, en penyora al 
Temple, per un préstec de 400 morabatins (p. 198); el Puig, el febrer de 1176, al monestir de Poblet 
(pp. 290-291); el castell i la vila de Polpis, el gener de 1190, al Temple (pp. 664-667); el castell de 
Benifassà, l’abril de 1195, al bisbe de Tortosa (pp. 832-834); Montornés, el maig de 1195, al Temple 
(p. 835) i, finalment, a Sant Joan de l’Hospital, el novembre del mateix any, “illam quintam quam 
ego et mei debemus et consuevimus habere et recipere de illis qui de terra mea intrant ad devastandum 
Ispaniam et terram sarracenorum” (p. 847). Pere el Catòlic continuà les donacions prèvies a la con-
questa del territori. Així, el novembre de 1211, lliurava al Temple l’alqueria i la torre de Russafa, 
en l’horta de València.
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es reservava la possibilitat de ser soterrat aquí, per la qual cosa caldria traslla-
dar el seu cos des de Poblet, on havia escollit la sepultura. El caràcter simbòlic 
del lloc, en el tossal que des del nord s’albira l’horta de València, i el mar, no pot 
passar desapercebut11.

El coneixement del territori facilitava la conquesta. Tal com es van desplegar 
les successives campanyes, les cavalcades, els setges i els itineraris, catalans i 
aragonesos sabien perfectament on anaven i per on circulaven. Sota fórmules 
genèriques dels documents solemnes, amb les dosis impres cin dibles de retòri-
ca, com ara “ad devastanum Ispaniam et terram serracenorum”, hi havia informa-
cions detallades de les zones a prendre, una familiaritat amb la geografia sovint 
sorprenent. Res no s’improvisava. Els mapes i els plànols, rudimentaris o no, 
devien ser armes tan preades com els fonèvols. Com s’havien forjat imatges pre-
cises de l’espai es presenta impossible de discernir per a l’historiador. Però el 
botí visual aportat per mercaders, viatgers, pastors transhumants, mercenaris, 
ambaixa dors i espies, com també les expedicions de saqueig, una memòria his-
tòrica fornida des dels temps de Roma i la primera xarxa espiritual cristiana, tot 
plegat havia anant proporcionant secularment dades que podien davallar fins 
a l’àmbit local. Això mateix s’esdevenia al baix Aragó. El 7 de setembre de 1166, 
quatre anys abans que Albarrassí caiga en mans del cavaller navarrès Pedro 
Ruiz de Azagra, el Cast concedeix a Calbet de Biel, “pro cuius studio atque indus-
tria spero me habere castum Berracin”, les tres millors heretats del terme, i passa a 
especificar-les: la d’Averefabel, la d’Abdellella i la d’Abinud, junt amb el millor 
hort “que inventus fuerit in bega ex parte Alcavorum”, a més d’un parral “quod est 
inter Albuera et villa, et tota illa bega que est ad toves de Abindrodel, et tota Roiola cum 
suis salmis et illos duos molendinos qui volunt in villa subtus a zuda”12.

11. Ibidem, pp. 292-293. L’infant Pere farà el mateix, és a dir, ser soterrat al Puig “si Valentiam 
capere possem, et de meo propio facere monasterium in loco qui vocatur Cepolla”. Document publicat al 
Cartulari de Poblet, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1938, p. 12.
12. Tot completat amb “duas meliores tendes qui in villa fuerint ad opus mercandi”. Ana Isabel 
Sánchez Casabón, Alfonso II..., p. 71. La coneixença de la zona de Benifassà –que, de fet, és la 
primera conquesta dins el futur regne de València– no era tampoc superficial, com es posa en 
relleu l’abril de 1195 quan el rei en fa donació a la catedral de Tortosa per a repoblar-la: “castrum 
de Beniphaçam quod est in montanea de Tres Eris, cum terminis suis sicut aqua de Valimona dividit usque 
ad Boxar et sicut carrera qua itur de Sancto Matheo dividit usque ad vilar de Cenia et usque terminum de 
Monte Rubeo... et etiam in loci vocatis Fredes et Bel” (Ibidem, p. 833). El repoblament fracassà, perquè 
Pere el Catòlic ho tornà a lliurar el 1208 a Guillem de Cervera. Agustí Altisent, Història de Poblet, 
Abadia de Poblet, 1974, p. 102. El coneixement de l’“altre”, de l’adversari, precedeix Alfons el Cast 
i Pere el Catòlic, per descomptat. Ja des de la primera meitat del segle XI, si més no, disposem de 
referències de la Lleida musulmana i el seu territori, reflex de les relacions continuades entre 
el comtat de Barcelona i les terres de Ponent. Joan Eusebi Garcia Biosca, Els orígens de Lleida. La 
formació d’un territori urbà (s. XI i XII), Patronat municipal “Josep Lladonosa i Pujol”, Alguaire, 1995.
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El futur previsible, la seguretat de les conquestes, té el seu millor reflex en 
els pactes signats entre els sobirans peninsulars per al repartiment del botí, 
tant en forma de terres com de tributs. El 19 de desembre de 1168, Alfons el Cast 
signa una pau i treva de vint anys amb Sanç el Fort de Navarra, però en realitat 
consistia en una aliança contra el rei Llop de Múrcia, de manera que tot el que 
poguessen prendre-li ho haurien de dividir a mitges: 

“quidquid ab hac die in antea potuerint capere vel adquirere in tota terra regis Lupi, vel tota alia te-
rra sarracenorum, per medium divident et habebunt in heremo et populato, excepto illa terra quam 
tenuerunt homines regis Aragone in Gudar et in Campo de Monte Acuto, facta super hoc diligenti 
inquisitione, et excepto Terol cum suis terminis, sine enganno”13.

Però la convenientia que decidirà la conquesta valenciana –super divisione Ys-
panie– és la de Cassola del 20 de març de 1179, que rectificava la que al seu torn 
Ramon Berenguer IV havia tancat amb Alfons VII a Tudellén vint-i-vuit anys 
abans. Ara la Corona d’Aragó perd Múrcia en favor de Castella, i se situen els 
límits de les seues futures conquestes al port de Biar, és a dir:

 “Valentiam et totum regnum Valentie, cum omnibus suis pertinentiis, heremis et populatis... Exati-
vam... et Biar... et totam terram heremam et populatam que est a portu qui est ultra Biar, qui portus 
dicitur Portus de Biar, sicut respicit versus Exativam, et Valentiam et Deniam, et totum regnum 
Denie cum omnibus suis pertinentiis heremis et populatis, sicut tenit et ducit portus usque ad mare 
et vadit usque ad Calp... omnia castella et villas, heremas et populatas, cum omnibus pertinentiis 
suis que sunt et erunt infra predicta regna et predictos terminos”14.

La seqüència contínua de concessions anticipades, captures, paus i treves i 
pactes entre corones, adverteix, en primer lloc, que les conquestes no tenen res 
d’espontani sinó que responen a un projecte ambiciós i permanent. I en segon 
lloc, que la batalla de Muret és un fet secundari en aquest projecte d’absorció 
de territoris a l’islam. La conquesta valenciana estava sòlidament decidida al-
menys des de 1151, en passar a formar part de la política dels reis castellans i 
catalano-aragonesos. Política, en aquest cas, es materialitza en forma de futures 
donacions als fidels, i per damunt de tot als ordes militars, per estrènyer les 
aliances i facilitar l’obra de govern. Sens dubte la intromissió occitana de Pere 
el Catòlic deriva energies cap al nord dels Pirineus, com revela la davallada de 
l’activitat militar en la frontera meridional. Però l’Ebre més que una barrera ha-
via esdevingut una incitació, que només la doble irrupció almoràvit i almohade 
impedia de consumar amb més rapidesa.

13. Aquest “facta super hoc diligenti inquisitione”, suggereix no sols la revisió de documents sinó 
sobretot la inspecció sobre el terreny. Tots dos reis preveien també que si signaven pau amb el rei 
Llop o amb qualsevol altre cabdill, es partirien també les paries: “Similiter si contigerit quod pacem 
faciant cum rege Lupo, vel cum aliis sarracenis, dividant per medium pecuniam et tributum quod inde ha-
bebunt”. Ana Isabel Sánchez Casabón, Alfonso II..., pp. 97-99.
14. Al rei de Castella li pertoca “totam terram Yspanie, heremam et populatam, que est ultra predictum 
portum qui est ultra Biar, cum omnibus castellis et villis, heremis et populatis, et omnibus pertinentiis suis 
que sunt et erunt ultra predictum portum”. Ibidem, pp. 379-380.
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Les expectatives dels catalans i els aragonesos, però, no concordaven 
gens amb les dels andalusins valencians. Aquests últims, en efecte, no po-
dien compartir la seqüència inexorable de la reconquesta cristiana. Sens 
dubte contemplarien l’avanç cristià amb angoixa, com una amenaça cada 
vegada més propera. Però fins a l’últim moment no perderen la confiança 
de poder capgirar el desastre imminent. L’islam no podia deixar a la seua 
sort el bilad Balansiya. Els bàrbars del nord podien i devien ser derrotats. Per 
això no es van moure les poblacions, ni tan sols les elits que les governaven. 
Sols marxaren quan el drama s’acomplí, després de la derrota, l’assalt o la 
rendició. Els assetjats de Borriana li demanaren a Jaume I un mes de treva, 
i si en l’interval no rebien ajuda de València li retrien la vila. El rei els con-
testà “que no els esperarien tres dies, no us direm un mes”. Els borrianencs 
rebaixaren després l’espera a quinze dies també infructuosament i, doncs, 
l’hagueren de retre. Jaume I es quedà tan impressionat de la massa de gent 
que eixia de les muralles de Borriana i València, que no s’està d’anotar-ho a 
la Crònica: més de 7.000 i 50.000, respectivament. Potser inflava el recompte 
per retratar-se millor com un rei vencedor sobre la “morisma” –com més 
tard, en la ficció, ho faria Joanot Martorell amb el seu heroi Tirant lo Blanc–, 
però reflecteix la conservació de l’esperança dels andalusins valencians fins 
a l’últim moment.

2. L’estat, les ciutats i el capital comercial

En la conquesta i colonització valencianes la variable de l’estat a penes l’han 
tinguda en compte els especialistes que se n’han ocupat. El protagonisme i la 
iniciativa han quedat personificats, potser amb escreix, en la figura del rei. I no 
és que el rei mai deixe d’exercir una direcció indiscutible en tot el procés, tant 
en la gènesi com en la conclusió, però aquesta insistència gairebé obsessiva en 
la figura de Jaume I ha emmascarat el que, al cap i a la fi, va ser un moviment 
global de tot el cos social, enquadrat en unes estructures d’estat cada volta més 
i millor perfeccionades, sota la direcció de la corona.

Els noranta anys que separen la caiguda de Tortosa de la de València, mos-
tren dos processos similars, la conquesta i colonització de la Catalunya Nova 
i la del País Valencià, però amb diferències substancials pel que fa a les dinà-
miques respectives i l’execució d’ambdós processos. A la Catalunya Nova la 
conquesta encara presenta un perfil baronial acusat, amb una participació 
destacada dels ordes militars i de l’Església, tant del bisbe de Barcelona com 
dels cistercencs de Poblet i Santes Creus. El botí territorial el constituïen he-
retats de renda distribuïdes entre els participants, els quals, després de les 
assignacions, procedien a l’assentament efectiu dels pagesos mitjançant es-
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tabliments emfitèutics15. Ramon Berenguer IV, tot i posar les bases futures de 
l’estat de la Corona d’Aragó, ni comptava amb recursos fiscals suficients per 
al sosteniment d’una acció militar d’aquesta magnitud, ni molt menys podia 
desembarassar-se dels magnats nobiliaris i dels prelats, els veritables amos 
del país encara. Els primers són els que podien subministrar contingents de 
guerrers gràcies a les xarxes del vassallatge, els segons, suport econòmic i 
sobretot l’experiència colonitzadora del Cister. A Ramon Berenguer IV li man-
cava encara la suficient autonomia –política, financera i jurisdiccional– per 
dur a terme conquestes ambicioses: el seu estat a males penes es presentava 
com un projecte de futur.

Alfons el Cast i Pere el Catòlic no seran menys presoners de les mediacions 
dels grans de Catalunya i Aragó, però han iniciat un camí destinat a enfortir 
l’aparell estatal. Els estatuts de Fondarella de 1173 reforcen l’autoritat reial en 
tot el territori de Catalunya, mentre que la petició de bovatges i morabatins 
posa les bases d’una fiscalitat i una hisenda de la Corona, més enllà del patrimo-
ni exclusiu del rei. La paral·lela consolidació institucional de la ciutat i la seua 
presència en les assemblees territorials, que desembocaran en les Corts, refor-
ça l’estat emergent i, de retop, il·lustra algunes de les divergències del procés 
colonitzador a l’una i l’altra banda de l’Ebre (o del Sénia, per ser més exactes). 
Les ciutats subministren, per una banda, cossos militars a través d’unes milí-
cies urbanes que ja compten amb una certa tradició al regne d’Aragó16, i per 
altra buròcrates, juristes i legisladors, conscients tots ells de la necessitat que 
un estat solvent ha de posseir una reserva territorial i jurisdiccional lliure dels 
tentacles senyorials, laics i eclesiàstics. L’enfortiment estatal mitjançant insti-
tucions més sòlides i estables, el notariat i l’entramat jurídic –els costums de 
Lleida i Tortosa, la recepció del ius comune–, prendran una volada considerable 
en les terres valencianes.

El programa s’hagués convertit en paper mullat sense l’extensió del patri-
moni reial i l’autonomia dels centres urbans, els quals, més que els castells, es 
converteixen en els nuclis que organitzen la conquesta i articulen immedia-
tament l’espai. Els dissenyadors del regne ja devien tenir clar que les ciutats 
havien d’esdevenir “fàbriques fiscals” de l’estat. Però aquest propòsit també no 

15. Amb tot, cal remarcar el principal beneficiari de les noves conquestes, si més no a Lleida, 
amb el consegüent increment de l’espai agrari i la intensificació de la producció, no seria ni el 
camperolat ni la noblesa sinó la burgesia, en posseir ben aviat el 54,5% del total de propietats 
agràries de l’entorn de la ciutat. Flocel Sabaté, La feudalización de la sociedad catalana, Universidad 
de Granada, Granada, 2007, p. 123.
16. Llevat de Barcelona, les milícies que participen si més no en la comarca de l’Horta de Valèn-
cia són del sud del Llobregat: Lleida, Montblanc, la Ràpita, Tarragona, Tortosa i Vilafranca. Les 
aragoneses, per contra, es reparteixen de nord a sud del territori: Calataiud, Daroca, Saragossa, 
Tarassona i Terol.
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hauria passat del desig si als colons de les viles no els haguessen beneficiat amb 
béns en règim de propietat indiscutible. Les “peites”, recaptades poc després de 
la caiguda de la plaça, sostenen la mateixa prossecució de l’activitat militar17. 
En fi, els plans de la conquesta, a diferència de Lleida i Tortosa, i, cal dir, de 
la mateixa Mallorca pel seu caràcter insular, hagueren de preveure, junt amb 
les heretats de renda, la donació directa de parcel·les als colons, un fet que no 
comptava amb precedents a la Corona d’Aragó18.

No resulta gens estrany que les hortes periurbanes majoritàriament siguen 
repartides entre els colons en petites unitats agràries, preexistents o de nova 
formació. Les senyories, llevat de comptades ocasions, se situen als afores del 
primer anell de cultiu entorn de les muralles19. Entre els beneficiaris de les 
parcel·les hi ha, no cal dir-ho, els pagesos residents en la ciutat, però fa la im-
pressió que el gruix de les donacions van a parar a burgesos que no treballen la 
terra, homes dels oficis que necessàriament han d’acudir a jornalers, arrenda-
taris i parcers per a mantenir-les en producció. Els més ben dotats pertanyen, 
com es palesa a València, a les files del que constitueix l’embrionari patriciat lo-
cal, amb prestigioses credencials familiars en els seus llocs de procedència, com 
ara Marimon de Plegamans, veguer de Barcelona i testimoni de la concessió del 
Costum, Guillem de Plegamans, Guillem de Lacera, Berenguer Durfort, ambdós 
ciutadans de Barcelona, o Guillem Moragues, ciutadà de Tortosa i síndic a les 
Corts de Monsó l’octubre de 123620. L’ocupació ràpida de les hortes de les roda-
lies, intensament humanitzades, esquitxades de molins, creuades per sèquies i 
camins i de dedicació cerealícola, sostindrà la dualitat bàsica a efectes fiscals i 
jurisdiccionals urbans entre contribució general i contribució particular, com-
pletament desconeguda en l’organització espacial andalusí.

17. Jaume I implanta la peita el 1252, un impost directe sobre el patrimoni de cada contribuent, 
de la taxa del qual i la recollida s’encarreguen els jurats de les viles. Josep Torró, “Colonització 
i renda feudal. L’origen de la peita al regne de València”, Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat 
Mitjana, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, Manuel Sánchez i i Antoni Furió eds., 1997, pp. 467-494.
18. Però a Múrcia Jaume I ja no aposta per aquest model: conquereix per a Castellà i no per a la 
Corona d’Aragó, i així suggereix al seu gendre Alfons X la divisió de la terra en cent grans heretats 
repartides entre igual nombre d’“homes de valor”. Josep Torró i Enric Guinot, “Introducció: 
retorn als repartiments”, Repartiments de la Corona d’Aragó, Enric Guinot i Josep Torró eds, Publi-
cacions de la Universitat de València, València, 2007, p. 15.
19. Les excepcions les trobem en la mateixa horta de València, amb concessions reials a senyors 
particulars d’alqueries senceres, sempre de dimensions esquifides, com Foios, Rascanya, Xirivella 
o Montcada.
20. Carme Batlle i Joan Josep Busqueta, “Las familias de la alta burguesía en el municipio de 
Barcelona (siglo XIII)”, Anuario de Estudios Medievales, 16 (1986), p. 88; Enric Guinot, “El repar-
timent feudal de l’Horta de València al segle XIII: jerarquització social i reordenació del paisatge 
rural”, Repartiments a la Corona d’Aragó..., p. 148.
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L’aspiració d’incorporar-se la corona un regne, feus els nobles i camps els 
pagesos però també els burgesos, va de la mà d’uns poderosos al·licients mer-
cantils. Antoni Virgili ha subratllat que la presa de Tortosa fou “una empresa 
preferent” per sobre de la de Lleida i Fraga, per tot el que suposava el control del 
litoral, les línies de comerç i el pas de l’Ebre cap al sud. Ben simptomàtic al res-
pecte és la participació del Comú de Gènova en la conquesta tortosina, després 
d’involucrar-se un any abans en la campanya d’Almeria, i que fos conceptuada 
com una acció de croada amb participació d’anglesos i flamencs21. València, com 
Mallorca, podia proporcionar a l’incipient capital mercantil català bases formi-
dables d’actuació. 

La noblesa feudal i els ordes militars són el braç armat de l’empresa de 
destrucció d’al-Andalus valencià. Professionals de la guerra, experimen tats 
per les seues picabaralles internes i foguejats a voltes en escaramusses en la 
frontera, sota el comandament del rei constitueixen la medul·la de la host i 
s’encarreguen del control dels castells de seguida que passen a mans cristia-
nes22. Si fem cas de la Crònica, la conquesta del País Valencià es decideix en una 
reunió entre Jaume I, Blasco d’Alagó i el mestre de l’Hospital Hug de Fullalquer. 
Però l’hegemonia nobiliària queda contrarestada per la participació massiva de 
peons i homes dels consells urbans no adscrits a serveis vassallàtics, com una 
mena d’anticipació dels equilibris estamentals que presidiran el futur regne 
de València. És simptomàtic, d’altra banda, que l’estratègia decidida, seguint 
el consell de don Blasco, ben coneixedor de la frontera, no es base en la presa 
dels castells sinó en la de Borriana, la medina més important del nord valencià:

“Si jo us consellava que anàssets assetjar un fort castell, dar-vos-hi mal consell, car bé n’hi ha qua-
ranta o cinquanta que, mentre que menjar haguessen, vós ni tot vostre poder no els poríets pendre: 
mas consell-vos en quant jo sé ni entén que anets a Borriana per aquesta raó, car Borriana és lloc 
pla, e és prop de vostra terra, e venrà-vos-hi per mar e per terra mills que no faria si pus lluny fóssets 
en la terra, e, a fiança de Déu, al pus lluny haurets-la dins un mes, e trobar-hi hets gran conduit e 
aquest és lo millor lloc que jo sé per vós començar a conquerir lo regne de València”23. 

Els plans no hi havien de fallar. Des del moment que l’abastiment quedara 
interromput, tant per la tala de l’horta com pel setge, només era qüestió de dies 

21. Antoni Virgili, Ad detrimentum Yspanie: la conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal 
(1148-1200), Universitat de València, València, 2001, pp. 51-61.
22. Jaume I no s’està de fer repàs als noms dels nobles que integren la host que assetjarà Borriana: 
“primerament, era aquí don Ferrando, nostre oncle, e el bisbe de Lleida En Berenguer d’Erill, e de 
Tortosa, el Maestre del Temple, e de l’Espital: e era-hi don Blasco d’Alagó, e En Guillem de Cerve-
ra, senyor qui fou de Juneda, e En Guillem de Cardona, frare qui fo d’En Ramon Folc: e era-hi don 
Rodrigo Liçana, e don Pero Ferrández d’Açagra, senyor d’Albarrassí, e don Eiximèn d’Urrea, e don 
Blasco Maça, e don Pero Cornell, e En Bernat Guillem, pare d’aquest qui ara és, e era oncle nostre, 
e el prior de Sancta Crestina, e el comanador d’Alcanís e de Montalbà”, més els consells de Daroca, 
Terol, Calataiud, Lleida, Tortosa i Saragossa. Jaume i, Crònica..., pp. 179-180.
23. Ibidem, p. 158.
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esperar-ne la rendició. Però Borriana era, sobretot, el nucli que articulava una 
xarxa d’intercanvis d’ampli radi entorn seu, una pauta que es repetia fins a la 
ratlla de Biar i, val a dir, arreu del Sarq al-Andalus. El País Valencià essencial-
ment rural del període califal havia donat pas durant els taifes a un desenvo-
lupament urbà enèrgic. Als nuclis urbans residia l’elit política i intel·lectual, 
però també un grup selecte de propietaris de “rafals” –finques de bones terres 
irrigades– i gestors de molins. Si bé els castells delineaven els punts bàsics de 
la defensa, eren les ciutats emmurallades els eixos vitals de les transaccions de 
productes agraris i manufacturats. Com observà Antoni Furió, l’ocupació pre-
ferent dels nuclis urbans “afectà el cor mateix del sistema”, ja que implicava la 
desaparició dels ressorts fonamentals del poder de l’estat andalusí i de la classe 
que el presidia. La immensa majoria dels quadres dirigents optaren per l’exili, 
i sense els especialistes en dret alcorànic, els mercaders i els homes de lletres, 
tots ells d’extracció urbana, el país valencià andalusí quedava escapçat, sense 
un cos dirigent24.

Tot i les acusades diferències de morfologia i d’organitza ció política, a la pri-
meria del segle XIII les ciutats a Catalunya i Aragó també comencen a ser els pols 
entorn dels quals es despleguen els circuits de producció i intercanvi. Encara 
són immadures, però cap a la fi de la centúria ja exhibeixen els trets que les ca-
racteritzen durant tota la tardor medieval en la seua relació amb el camp. Així, 
col·lectivament o individualment, la ciutat orienta la tria dels conreus agrícoles, 
perquè els pagesos produeixen sobretot els articles que integren l’alimentació 
urbana, de vegades sota mesures coercitives. La tutela sobre els espais agraris i 
senyorials s’aferma amb dues mesures complementà ries: una política fiscal agres-
siva i la preeminència incontestable del mercat urbà25. La centralitat dels nuclis 
urbans en l’articulació del territori, del pes que assumeixen en el nou regne, es 
desprèn del fet, remarcat per Robert I. Burns, que la distribució de les terres entre 
els colonitzadors s’organitza entorn de les viles principals, tot assignant un llibre 
de repartiment a cada una d’elles amb les seues alqueries, fet que en qualsevol cas 
testimonia també la preeminència urbana abans de la conquesta26. 

24. Les moreries urbanes que després de la conquesta albergaran més que res artesans i petits 
mercaders, no lleven la fesomia ja eminentment rural de l’islam valencià fins a la seua expulsió 
el 1609. Antoni Furió, “Organització del territori i canvi social al País Valencià després de la con-
questa cristiana”, Territori i Societat, I (1997), p. 153.
25. Ferran Garcia-Oliver, “La xarxa urbana de la Corona d’Aragó”, Jaume I i el seu temps. 800 anys 
després (Rafael Narbona ed.), Universitat de València, València, 2012, pp. 153-168.
26. A part els nuclis ja organitzats de Borriana, Morella i València, al nord del Xúquer hi havia 
Almenara, Llíria, Morvedre, Onda, Peníscola i Sogorb, i al sud del Xúquer aquests centres eren 
Albaida, Alcoi, Almiçra, Alzira, Bocairent, Calp, Castalla, Cocentaina, Corbera, Cullera, Dénia, 
Gandia, Guadalest, Llutxent, Ontinyent, Rugat, Xàtiva i Xixona. Robert i I. Burns, L’Islam sota els 
croats. Supervivència colonial en el segle XIII al Regne de València, Tres i Quatre, València, 1990, vol I, 
pp. 112-113.
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Els homes de negocis i els grans mercaders no són aliens als projectes 
d’ocupació de les Illes i el País Valencià. En la Crònica queden pràcticament si-
lenciats, perquè els interlocutors del sobirà són preferentment l’aristocràcia 
feudal, els caps de l’Hospital i el Temple i els prelats, però l’ampli moviment de 
nord a sud –financer, demogràfic, administratiu i fins i tot militar– difícilment 
s’hauria dut a terme amb tanta rapidesa i efectivitat sense el concurs d’aquells. 
Jaume I manlleva dels prohoms de Lleida 60.000 sous per a l’abastiment del 
campament del Puig. Si bé es mira, resulta providencial la presència dels mer-
caders, i en particular la prompta articulació d’una ruta d’abastiments amb les 
Illes, en el desenllaç de la batalla del Puig. Per al proveïment peremptori de 
la guarnició que s’hi ha fet forta, engrossida amb els cent cavallers duts per 
Bernat Guillem d’Entença, el rei mana emparar-se del “conduit” que unes naus 
atracades a Salou havien de dur a Mallorca, no sense abans fer-ne minuciós 
inventari (“què hi ha ne què no”). Gràcies a l’aprehensió dels queviures –una 
operació de saqueig legal–, Jaume I troba “que podíem dar de ració de farina a 
don Bernat Guillem d’Entença, qui era romàs al Puig, per a tres meses, e de vi 
per a sis meses, e que hi havia carn salada e civada per a dos meses, e faem carta 
als mercaders que els ho daríem”. Amb els 60.000 sous lliurats per Lleida, Jaume I 
pot cancel·lar el deute27.

Els subsidis a la corona per part dels ciutadans de la primera generació va-
lenciana de pobladors s’intensifiquen, a falta encara d’una hisenda sòlida en 
el nou regne. David Igual ha identificat els dos àmbits principals d’inversió: la 
gestió de les rendes reials, agrupades progressivament entorn de les batlies, i 
els préstecs en moneda i productes. Un d’aquests cives Valentie que sobresurt 
–no en la Crònica literària sinó en els documents de la Cancelleria– és Adam de 
Paterna, els multa et grata servitia del qual en favor de Jaume I cobreixen més 
de vint anys, entre 1248 i 1270. Els càlculs són insegurs, però la suma oferta al 
rei, la reina i l’infant Pere supera els dos-cents mil sous28. La freqüència dels 
préstecs determina la preferència dels ciutadans sobre altres a l’hora de recu-
perar els capitals mitjançant la cessió i de vegades l’administració de béns i 
drets del patrimoni reial, des de molins i obradors fins a rendes dels castells i les 
batlies. Cal remarcar que aquests avançaments sovint tenen relacions amb 
les maniobres de la conquesta o amb les guerres de resistència promogudes 
per al-Azraq. Guillem de Plana presta diners al rei durant el setge del castell de 

27. Jaume i I, Crònica, p. 219.
28. David Igual, “L’economia comercial i marítima de València durant el regnat de Jaume I”, 
Jaume I i el seu temps... pp. 743-744. A canvi, no cal dir-ho, de l’assignació de rendes reials, exemp-
cions d’impostos, favors i fins el lliurament en alou d’una alqueria. Adam arredoneix les riqueses 
immenses que reuneix en les seues mans amb la compra dels castells de Segart i Beselga prop 
de Sagunt. Sobre aquest personatge vegeu de Robert I. Burns, “Jaume I els jueus”, Jaume I i els 
valencians del s. XIII, Tres i Quatre, 1981, València, pp. 149-236, i Colonialisme medieval..., pp. 376-385.
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Gallinera, i prou que li ho reemborsa mitjançant les rendes del castell i la vila 
de Peníscola per temps indefinit, amb la sola obligació de custodiar la fortalesa 
amb sis homes d’armes, costejats per la corona. No és un cas aïllat, ni de bon 
tros. La freqüent tinença de castells per part de ciutadans de València, derivada 
dels subsidis intermitents al monarca, revela que la defensa i administració del 
territori no està exclusivament en mans dels cavallers. Rafael Narbona ha insis-
tit en la funcionalitat i la capacitat militar dels prohoms de les viles valencianes. 
D’entrada, disposen d’una gran capacitat de moviment que des de la capital els 
permet desplaçar-se arreu del regne per assumir les tasques encomanades pel 
rei directament o a través de procuradors, en unes dècades de transició i debili-
tat demogràfica colonitzadora, que els fa del tot imprescindibles, sense encara 
un cos burocràtic estable i professional. Sobretot, disposen dels capitals neces-
saris per convertir-se en els autèntics financers d’una hisenda reial impossible 
de respondre a totes les seues necessitats inajornables29.

Ara bé, aquest grup de ciutadans que inverteix i especula entorn de la corona 
no naix amb la conquesta sinó que és la prolongació d’un grup d’homes de ne-
gocis que ja podem detectar al segle XII, i que trobarà en la colonització valen-
ciana una ocasió immillorable per a la multiplicació de les riqueses i l’ascensió 
social. L’activitat comercial dels burgesos catalans –drapers, mercaders, ban-
quers, juristes...– que transfereixen les seues experiències al sud de l’Ebre, és 
el punt de partida de l’acumulació de béns, però no desdenyen tot alhora els 
arrendaments i administració de rendes senyorials i eclesiàstiques, la recapta-
ció de tributs reials, el crèdit, les especulacions bancàries o la compra de pro-
pietats urbanes i rurals30. Les elits burgeses de Catalunya, encapçalades per les 
de Barcelona, posen les seues energies i el seu instint emprenedor al servei del 
rei per fer possible l’expansió comercial, que s’inicia amb la incursió a Mallorca 
de Ramon Berenguer III el 1114 junt amb les pisans i culmina el 1282 a Sicília. 
Abans de la conquesta valenciana, aquest grup selecte que ja participava en el 
comerç internacional, desplegava operacions creditícies, urbanitzava les ciu-
tats i les dirigia políticament, alhora que s’involucrava en inversions agràries, 
des de la compra de predis fins a la molineria, amb les quals tant proveïa els 
mercats locals com abastia la cort reial. Les relacions d’aquestes famílies, en el 
si de les quals es reclutaven els funcionaris reials, amb l’estat primicer són ben 

29. Rafel Narbona, “Els ciutadans de València en el segle XIII”, Jaume I i el seu temps..., pp. 227-255. 
Guillem de Plana, verbigràcia, quan rep el castell de Peníscola ja custodia el de Perputxent per un 
altre deute. I sabem que torna a avançar diners al rei per al setge del castell d’Alcalà, que, sumats 
a altres, pujaven a 16.000 sous. Ibidem, pp. 235-236.
30. Flocel Sabaté, “Ejes vertebradores de la oligarquia urbana de Cataluña”, Revista d’Història 
Medieval, 9 (1998), p. 130.



134    zx     FERRAN GARCIA-OLIVER

estretes31. Aquestes famílies havien d’abraçar amb entusiasme el projecte de les 
conquestes insulars i meridionals.

Però tan important com la logística i els capitals són els fonaments 
“intel·lectuals” amb què els ciutadans embolcallen la fundació del regne. Darrere 
dels Furs de València, la plasmació modèlica de les idees que sorgeixen del medi 
burgès, ¿qui hi ha sinó l’elit patrícia de Barcelona, Girona, Perpinyà o Tortosa? 
L’estat que s’estén cap al País Valencià significa la consolidació d’una activitat 
legislativa sense precedents. Els juristes en són uns artífexs imprescindibles, 
siga per a la resolució d’innombrables contenciosos de caire civil, compresos els 
relacionats amb la mecànica del senyoriu, o siga per a la manufactura d’obres 
de jurisprudència. Formats a Bolonya, amb les seues intervencions i reflexions 
situen dins el marc de la legalitat les vertiginoses transforma cions polítiques i 
jurídiques que s’operen en la Corona d’Aragó, sobretot a Catalunya, durant la 
primera meitat del segle XIII. En aquest procés la Constitució catalana de 1211 
relativa a l’emfiteusi cobra una gran importància, tal com ha posat en relleu 
Pere Benito. És la primera vegada que es legisla sobre un tipus de contracte 
utilitzat per a la colonització de la Catalunya Nova i que esdevindrà hegemònic 
al País Valencià per regular les relacions entre els propietaris d’immobles i els 
emfiteutes32. El desenvolu pa ment dels establiments i sots-establiments emfi-
tèutics i la seua institucionalització legal, afavoreixen una explotació de la terra 
més flexible i productiva, entre altres raons, si més no a la Catalunya Nova i 
el País Valencià, per la poca envergadura dels censos exigits als colons, i per 
l’autonomia de gestió que aquests gaudeixen del predi33. Els contractes emfi-
tèutics capaciten, a més, els tribunals públics a intervenir dins les jurisdiccions 
baronials i eclesiàstiques, fins i tot en els casos en què els titulars gaudeixen de 
l’alta justícia o mer imperi, no sense les tensions inevitables.

Aquests nous plantejaments jurídics impregnen els codis legislatius, el de 
Tortosa o el de València, i influeixen en la configuració de les senyories rurals 
i dels centres urbans, i en l’aplicació de la normativa els notaris sens dubte en 
són els agents decisius. Els Furs, al capdavall, assenten la preeminència del rei 
i l’autonomia urbana davant les intromissions dels feudals, però també presten 
salvaguarda legal i seguretat jurídica a un espectre variat de qüestions mercan-

31. José-Enrique Ruiz Doménec, “Iluminaciones sobre el pasado de Barcelona”, En las costas del 
Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio medi-
terráneo en la Edad Media, Omega, Barcelona, 1997, pp. 74-75. 
32. Pere Benito, “La senyoria rural en temps de Jaume I. La forja d’un nou ordre jurídic”, Jaume 
I i el seu temps..., p. 57.
33. Sobre l’emfiteusi vegeu Pere benito, Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona 
(segles XI-XIII), CSIC, Barcelona, 2003, pp. 615-728. La ràpida i important difusió de l’emfiteusi a 
Lleida després de la conquesta ha estat remarcada per Flocel Sabaté: “Lerida nella seconda metà 
dal XII secolo”, Rivista di storia dell’agricoltura, 43 (2003), p. 69.
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tils, com ara la constitució de companyies o les tècniques d’intercanvi, a més de 
la fixació del mercat setmanal i la fira anual de València. El suport, doncs, entre 
l’estat de la Corona d’Aragó, ampliat amb els regnes de Mallorca i València, i el 
capital mercantil és mutu34. Comptat i debatut, l’establiment d’àrees econòmi-
ques pluriregio nals, en particular la formada Granada i el nord d’Àfrica, Sicília i 
els Països Catalans, reclama l’organització d’àmbits polítics estables més vastos 
i coordinats35. Des de ben prompte, la dècada dels cinquanta del XIII, hi ha cons-
tància d’itineraris mercantils (cereals, draps i esclaus per damunt de tot) per 
una banda entre València Barcelona i de més llarg abast que enllacen ambdós 
ports i arriben fins a Gènova pel nord i Granada i el Magrib pel sud, i per altra 
entre València i Palma, en connexió amb Sicília des de la primeria dels anys 
quaranta36. Abans de concloure el segle XIII els mercaders dels Països Catalans 
formen companyies mercantils per a transaccions de curt radi i negocis de llarg 
abast, cosa que explica associacions entre operadors valencians, gironins i ma-
llorquins, o societats lleidatanes que inverteixen al País Valencià37. 

La multiplicació en el nombre i l’espai de les operacions mercantils té el seu 
corol·lari en forma de tributacions públiques perfectament sistematitzades. El 
tresor de l’estat s’alimenta tant de les rendes agràries del seu propi patrimoni i 
de les peites urbanes com dels ingressos procedents del comerç. Les conquestes 
mallorquina i valenciana no sols són una derivació de la lògica feudal d’expansió 
territorial i obtenció expeditiva de botí, sinó també de la definició d’un espai co-
mercial de gran abast entorn del triangle Barcelona, Mallorca i València, coordi-
nat pel capital mercantil i impulsat per l’estat38. 

3. L’imperi dels mercats

L’articulació d’un mercat interior també és en bona mesura responsabilitat 
dels mercaders que, una vegada més, compten amb el suport de l’estat en forma 

34. Després de València, Jaume I concedeix entre 1245 i 1274 mercats si més no a Cabanes, Co-
centaina, Dénia, Gandia, Morella, Murla, Orxeta, Sant Mateu, Sogorb, Vila-real i Xàtiva, i fires 
a Castelló, Morella, Onda, Sant Mateu, Vila-real i Xàtiva. David Igual, “L’economia comercial i 
marítima de València”, pp. 726-728.
35. Idea que ja vaig consignar en un altre lloc. Vegeu Ferran Garcia-Oliver, Terra de feudals. El 
País Valencià en la tardor de l’Edat Mitjana, Edicions Alfons el Magnànim, València, 1991, p. 133.
36. Coral Cuadrada, La Medidterrània, cruïlla de mercaders (segles XIII-XV), Rafael Dalmau ed., Bar-
celona, 2001, pp. 32-38; Abulafia, Un emporio, pp. 149-156.
37. Josep Maria Madurell i Arcadi Garcia, Societats mercantils medievals a Barcelona, Fundació 
Noguera, Barcelona, 2 vols. 1986.
38. La importància que cobren ben aviat els peatges i les lleudes que graven el tràfic de mercaderies, 
es posa de manifest en la batlia de Gandia. En l’exercici de 1263 sumen ja 1.930 sous d’un total de 9.193 
sous i 10 diners, és a dir, gairebé el 21%, que en el de 1264 passen a ser 1.660 sous (17%) d’un total de 
9.411 sous i 1 diner. David Igual, “L’economia comercial i marítima de València”, p. 730-731, nota 55.
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de cobertura legislativa i de creació d’infraestructures, sobretot ponts i camins. 
No es desestima cap àmbit susceptible de proporcionar riquesa, però on es per-
cep fins a quin punt el sistema –feudal– importat pels conqueridors i implantat 
pels colonitzadors tracta d’aconseguir cotes màximes d’eficiència econòmica, i 
fins a quin punt també s’efectua un gir radical respecte de l’etapa anterior, és 
en el camp. Quatre observatoris permeten calibrar la magnitud dels canvis i l’ull 
posat en l’acumulació de béns i capitals: la xarxa de poblament, les rompudes, 
l’estructura de la propietat i la intensificació del treball agrícola.

La colonització rural del País Valencià té com a marc de referència la xarxa 
de castells i alqueries islàmiques annexes, sovint ben acoblada a la geografia de 
les valls i els recursos hídrics. Però no és més que un primer àmbit ineludible, 
útil mentre la conquesta i les revoltes andalusines continuen fent dels castells 
punts fonamentals del control del país i la colonització avança amb penes i tre-
balls. La progressiva estabilitat política i militar, combinada amb la necessitat 
de concentrar els pocs colons enfront de l’encara aclaparadora majoria mu-
sulmana i amb l’aprofitament al màxim del terreny productiu, preferentment 
l’irrigat, posa fi a la dualitat castell-alqueria i trasllada a les viles la centralitat 
de la xarxa del poblament rural. La reducció dràstica d’alqueries és el signe més 
visible del nou model39, i sovint suposa la metamorfosi de la lògica hidràulica, 
allò que Helena Kirchner ha qualificat per a Mallorca “la subversió feudal dels 
espai agraris andalusins”40. 

La reordenació de l’espai cobra així una dimensió profunda i irreversible. Hi 
perviuen vells assentaments, però l’impacte profund prové de les noves pobles, 
que pel seu nombre, el lloc precís de la ubicació i l’ortogonalitat del plànol, amb 
les adaptacions requerides per la topografia, mostra a les clares que, lluny de la 
improvisació, obeeixen a un pla curosament dissenyat per la corona i els seus 
agents. Els anys compresos entre l’arribada a la frontera de Biar i la mort de Jau-
me I són els més fructífers, tant al nord –Castelló, Almassora, Vila-real, Nules–, 
al centre –Corbera, Gandia, Albaida, Llutxent– com al sud –Alcoi, Cocentaina–, 
tot i que encara se n’aixecaran més, si bé amb una intensitat menor, com Planes, 
Penàguila i Pego, entre 1278 i 1279, arran de l’última revolta d’al-Azraq41. 

39. Josepa Cortès, Antoni furió, Pierre Guichard i Vicent Pons, “Les alqueries de la Ribera: as-
saig d’identificació i localització”, Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera, 
ed. Alfons el Magnànim, València, 1981, pp. 209-262.
40. Helena Kirchner, “Colonització de regne de Mallorques qui és dins la mar. La subversió feudal 
dels espais agraris andalusins a Mallorca”, Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Age, 
Philippe Sénac ed., Universitat de Perpinyà, Perpinyà, pp. 279-316.
41. Per a les pobles del nord vegeu Carles Rabassa, “La Plana de Castelló: escenari de creació de 
ciutats en el segle XIII”, Jaume I i el seu temps..., pp. 169-193; per a la resta, particularment les del 
sud, vegeu Josep Torró i Josep Ivars, “Villas fortificadas y repoblación en el sur del País Valen-
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Els pagesos es concentren dins un espai parcel·lat, on han rebut un solar ad 
edificandum domos, separat de l’exterior pel cinturó de muralles. La plaça és el 
centre neuràlgic, on s’aixequen l’església i les seus senyorials i comunitàries, i 
aquesta fisonomia implica formes de sociabilitat i solidari tats impulsades més 
pel veïnatge que pel parentiu, fet que ve determinat d’entrada per la procedèn-
cia geogràfica dispar dels colons. La configuració interna dels nuclis feudals i 
dels seus espais domèstics divergeixen per complet dels andalusins. En aquests 
les estances s’agreguen entorn d’un pati, sense trobar-hi cap plànol rígid i 
geomètric que done coherència al conjunt. En canvi, en el plànol importat pels 
immigrants del nord de l’Ebre s’imposa la regularitat geomètrica del traçat i la 
planta rectangular de la pobla que, això no obstant, contempla modificacions i 
adequacions a particularitats topogràfiques o canalitzacions d’aigua prèvies42. 
La casa, a més, es projecta en profunditat, en dues o tres crugies, amb pati al 
fons, i a vegades amb cambra i terrat superiors, sobretot en famílies opulentes 
o allà on l’espai interior disponible de la vila es escàs. 

De nova o vella planta, les viles rurals es converteixen, doncs, en els centres 
receptors i distribuïdors de la producció que diàriament entra o ix pels portals 
de les muralles i setmanalment s’exhibeix en els mercats concedits per la coro-
na. La producció prové, com no pot ser d’una altra manera, de les terres que els 
colons reben dins els termes generals. La gènesi d’un nou urbanisme vilatà, que 
refà de dalt a baix l’espai interior, té el seu corol·lari en la remodelació de l’espai 
de conreu. En primer lloc, perquè la regularitat geomètrica també s’aplica a la 
distribució parcel·lària, per bé que els soguejadors i els agrimensors topen amb 
més freqüència que no en l’interior de la vila amb variabilitats topogràfiques, lí-
nies de camins i canalitzacions d’aigua que distorsionen també l’homogeneïtat 
probablement desitjada. I en segon lloc, perquè l’espai agrari s’especialitza tal 
com succeeix als països d’origen dels colons. Als afores, vora els murs, i a vol-
tes dins i tot de la vila, es localitzen els horts, destinats als arbres fruiters, les 
verdures i els llegums, que demanen atencions permanents, molta aigua i fems 
abundants, requeriments que afavoreix la proximitat de l’habitació. Després es 

ciano. Los casos de Cocentaina, Alcoi y Penàguila”, III Congreso de Arqueología Medieval Española, vol 
II, Universidad de Oviedo, 2012, Oviedo, pp. 472-482.
42. Frederic Aparisi ha analitzat aquestes adaptacions en el cas de Gandia, una vila superposada 
a una petita alqueria de l’horta. Les distorsions al traçat ortogonal venen imposades per l’existèn-
cia de dos fils de sèquia, en particular el que travessa el que serà el carrer Major, fet i fet l’eix central 
de la vila, amb un recorregut ben sinuós a causa del desnivell del terreny. Gandia ofereix un bon 
exemple de l’urbanisme colonitzador. A la plaça, de forma trapezoïdal més que quadrada, s’inicia 
ben prompte la construcció dels principals edificis comunitaris: l’església de Santa Maria celebra 
oficis des de 1262; les porxades ja estan acabades, si més no, el 1268; i per aquests anys degué 
aixecar-se la casa del Consell i la casa per a la cort del justícia amb la presó. Significativament, el 
palau, primer reial i després senyorial, es troba fora de la plaça. Frederic Aparisi, “Fundar una 
vila, colonitzar un territori. Gandia, 1239-1323”, Jaume I i el seu temps..., p 594.
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localitza la zona agrícola per excel·lència disputada per la vinya i els cereals, tot 
i que les millors terres, aquelles susceptibles de ser regades, van destinades a 
aquests últims. Més enllà s’obren els secans, on van destinats els cultius arbus-
tius, com ara l’olivera i el garrofer, però també vinyes i cereals amb rendiments 
inferiors. Els boscos o les marjals –o simplement els erms– senyalen que som 
als límits del terme. La qualitat del sòl, les dotacions d’aigua i els microclimes 
poden alterar aquest disseny genèric. Tot plegat té el seu reflex ulterior en 
l’emergència de les partides rurals. Segons Josep Torró la fragmen ta da especia-
lització de l’espai representaria “la fi del paisatge mosaic andalusí i la imposició 
triomfant de criteris de producció excedentària en detriment de la diversitat 
subsistencial i de l’autonomia camperola”43.

La posada en valor de les terres buides, probablement com mai s’havia esde-
vingut al País Valencià amb la intensitat febril del segle XIII, és consubstancial a 
la lògica de l’economia pagesa i dels vincles de mútua dependència lligats entre la 
ciutat i el camp. No podem desestimar conflictes sobre la terra abans de 1238, però 
allò cert és que la dinàmica expansiva de les famílies i les comunitats camperoles, 
la creació de senyories i l’embranzida urbana engendren una rivalitat i una com-
petència per la propietat i l’explotació del territori rural que s’exacerbarà encara 
més amb la progressió demogràfica del Trescents.

Si, com sembla, la indefinició dels límits era la tònica general de les alqueries 
andalusines, ara s’imposa pertot arreu l’amollonament sistemàtic dels termes. 
L’espai de l’alqueria solia coincidir amb l’àrea de treball diari dels pagesos, més 
enllà de la qual s’obrien àrees perifèriques de recursos naturals que, a man-
ca d’una explotació intensa, no estaven subjectes a drets exclusius per part de 
cap comunitat. Així que les comarques al sud de la ratlla de Biar s’incorporen 
al regne de València, als pagesos musulmans se’ls priva d’accedir a les mar-
jals i els erms d’Elx, Crevillent, Oriola i Guardamar per collir sosa; el reparti-
ment i acotació del territori ha posat fi a drets d’ús immemorials44. Són aques-

43. Josep Torró, “Arqueologia de la conquesta. Registre material, substitució de poblacions i 
trans for ma ció de l’espai rural valencià (segles XIII-XIV)”, El feudalisme comptat i debatut..., p. 182. 
Caldria prendre, però, amb moltes reserves aquest presumpte paisatge mosaic andalusí. Primer 
per la dificultat dels estudis de camp; segon perquè la “diversitat substancial” i l’autosuficiència” 
son dues pautes bàsiques sobre les quals descansa també l’empresa domèstica en l’agricultura 
feudal, i tercer perquè és dubtós que els propietaris andalusins no es regissen així mateix per 
principis de “producció excedentària”, almenys els instal·lats en els anells periburbans. ¿La po-
licultura era la característica de l’agricultura andalusina enfront de la irrupció de la vinya i els 
cereals irrigats? Es fa difícil admetre que ciutats com València –o Saragossa, Còrdova i Granada– 
s’alimentaren a base d’horts productors de fruites, llegums i hortalisses. En canvi, els molins i els 
forns presents en el Repartiment i múltiples concessions senyorials, suggereixen que la dieta dels 
andalusins estava presidida pel pa.
44. Maria Teresa Ferrer, Les aljames sarraïnes de la Governació d’Oriola en el segle XIV, CSIC, Barcelona, 
1988, pp. 201-202.
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tes àrees de límits indefinits les que són sotmeses, en efecte, a fortes disputes 
l’endemà de la conquesta45. Abans de les divisions no són estranys els episodis 
greus de violència, que requereixen fins i tot la mediació reial, i acaben amb 
convenis signats per les parts després d’àrdues negociacions i visures in situ de 
la zona pledejada amb l’assistència de “moros vells” coneixedors del terreny46. 
D’aquesta manera es defineix no sols un terme sinó també els límits de la juris-
dicció, és a dir, l’àmbit d’exercici d’unes competències en matèria de justícia i 
d’extracció de rendes. Les topades enfronten cavallers, comunitats rurals veï-
nes, viles d’amples termes municipals, però sobretot enfronten els “hòmens de 
vila” amb les comunitats rurals –i els seus senyors– ubicades dins els termes 
generals del municipi. Som al davant de la gènesi d’un conflicte permanent i, 
doncs, estructural, entre la ciutat i el camp que es manifesta en un programa de 
reivindicacions territorials, jurisdiccionals i fiscals instat pels consells urbans47. 

Les apetències dels colonitzadors estan posades, a més de sobre la pròpies te-
rres, sobre l’incultum. Boscos i marjals ofereixen un conjunt de recursos comple-
mentaris i sovint imprescindibles per a l’autonomia de la petita explotació i el 
sosteniment de la comunitat sencera: pastures en primer lloc, però també aigua, 
fusta, carbó, calç, algeps, pegunta, cacera, grana, pesca, erms susceptibles de con-
rear en el futur, adobs, cendres. L’assalt als “emprius” explica la multiplicació dels 
conflictes de nord a sud del País Valencià. Les mesures proteccionistes, que sovint 
no són més que mesures monopolistes, queden recollides en les mateixes cartes 
pobles i no tarden a aparèixer en les ordenances urbanes i senyorials. Per evitar 
apropiacions indegudes, sobretot de cabanes forasteres, i per protegir els conreus 
locals, van delimitant-se un darrere de l’altre bovalars i deveses48. D’altra banda, 
la pressió sobre els espais verds, en particular els que se situen prop de grans con-
centracions demogràfiques com l’Albufera de València, és tan gran ja durant els 
primers compassos de la colonització, que obliguen el rei a intervenir per impedir 
l’abús derivat de certes formes de caça49.

45. Miquel Barceló, “Vespres de feudals. La societat de Sharq al-Andalus just abans de la conquesta 
catalana”, Estudi General, núm. 5-6 (1985-86), p. 243-244.
46. Morella proporciona un exemple d’aquesta conflictivitat prematura. Entre 1273 i 1284 s’enfronta 
a Peníscola, al Temple, a l’Hospital, al bisbe de Tortosa, a l’abat de Roda i al noble Artal de Luna. Ferran 
Garcia-Oliver, “ L’espai transformat. El País Valencià de la colonització feudal”, Jaume I i el seu 
temps..., p. 541. 
47. Ferran Garcia-Oliver, “La ciutat contra el camp a la tardor medieval”, El feudalisme comptat 
i debatut..., pp. 539-558.
48. A Onda, fins i tot, es puntualitza el desembre de 1246, dos anys abans de la concessió de la carta 
pobla, l’extensió i l’emplaçament del bovalar: habeat per terminis suis unum miliarium extra ortas de Onda. 
Vicent Garcia Edo, Onda en el siglo XIII (notas para su estudio), Onda, Ajuntament d’Onda, 1988, p. 111.
49. L’octubre de 1285, Alfons el Franc prohibeix l’ús de la ballesta i el cep, sota la pena de 100 sous o 
perdre la mà. ACA, Cancelleria, Reg. 57, f. 211. 
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Amb tot, el signe més vistent de la transformació del paisatge agrari, que 
comporta el sotmetiment o l’expulsió dels andalusins valencians, el proporcio-
na la distribució –el “repartiment”– de la terra entre els nous amos. La propietat 
senzillament canvia de mans, absolutament tota. Sense aquest trasbals la Coro-
na d’Aragó no hauria tingut sobre el País Valencià més que un feble domini co-
lonial. La victòria irreversible sobre l’islam implicava la transferència màxima 
possible de pobladors per tal de reemplaçar la massa pagesa islàmica, capaços 
de garantir els processos de treball i el pagament de rendes i tributs, al rei o als 
seus beneficiaris, els senyors laics, l’Església i els burgesos. La magnitud d’una 
operació tan vasta, complexa, ràpida i efectiva, tot i alguns problemes de titula-
ritat i fraus inevitables, senyala l’èxit de l’estat en construcció. 

D’entrada, calen mesuraments meticulosos, parcel·lacions que han d’ajustar-
se a les línies dels camins, als traçats de les sèquies i les exigències dels molins, 
a les corbes del relleu o les propietats del sòl: els camps de les hortes hidràuli-
ques, d’usos agrícoles intensos, difícilment podran assolir les dimensions dels 
camps laxos de secà. Mesurades les parcel·les, s’han de distribuir en lots més 
o menys homogenis, que no generen ni frustracions ni rivalitats entre els de-
mandants. La distribució equilibrada no lleva, però, assignacions superiors a 
certs individus que en general actuen com a caps de colla i d’intermediaris en-
tre els agents reials o senyorials i els colons. També els que havien combatut a 
cavall podien doblar en extensió els peons, i per la seua grandària, per damunt 
de les 15 ha, més que explotacions directes són heretats de renda destinades a 
l’establiment emfitèutic. La tasca escripturària subsegüent de tot el moviment 
de terres, imprescindible per garantir el dret de propietat, es trasllada als llibres 
de repartiment local i, probablement també, a inventaris senyorials.

La nomenclatura per referir-se al camps és diversa, en llatí o romanç. Sovin-
tegen el “tros”, la “peça” i la “sort”, amb l’inconvenient de la indeterminació 
de l’extensió. La fanecada de 832 m2 sol aplicar-se als horts, menys a les vinyes, 
mentre que el mòdul preferent utilitzat els primers temps de la colonització és 
la jovada de 36 fanecades o 3 hectàrees. Allà on la pressió sobre la terra és més 
gran i les fractures contínues imposades per sèquies i camins impedeixen el lliu-
rament de parcel·les d’aquesta grandària, els soguejadors empren la cafissada 
de 6 fanecades, és a dir, la sisena part de la jovada. És el que succeeix en l’horta 
immediata de València. Per sobre de la variació dels lots concedits, en funció de 
la qualitat i extensió del sòl conreable, de les expectatives d’ocupació efectives 
i de la condició del beneficiari, la mitjana se situa entorn de les 3 jovades. Amb 
108 fanecades, una part gens desdenyable de regadiu, distribuïdes entre cereals, 
vinya i un poc d’hort, el pagès disposa d’una explotació suficient per als rendi-
ments de mitjan segle XIII, que en principi li han de garantir la satisfacció de les 
rendes i tributs, les sembres, el consum domèstic i un plus d’excedents. 
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Però la singladura de la petita explotació domèstica és inestable, perquè 
ni les collites anuals són uniformes, ni el treball que pot aplicar-hi el pagès és 
sempre el mateix, ni tampoc els preus agraris es presenten invariablement a 
l’alça. L’endeutament indefugible i precoç de les famílies empeny a la venda 
de parcel·les, preferentment vinyes, petits horts i secans donada la imperiosa 
necessitat dels blats per a l’alimentació diària50. Des de ben prompte, doncs, 
les heretats assignades es veuen erosionades pel doble joc de l’herència i el 
mercat51.Aquesta reducció va acompanyada de la fragmentació i dispersió dels 
camps. Les jovades inicials de 36 fanecades són sotmeses a la pressió tot just de 
les particions hereditàries i de les compra-vendes, i a la fi de la centúria sobre-
viuen preferentment lluny dels termes particulars de les agrociutats. La intensa 
circulació parcel·lària afavoreix els més perspicaços, els més ambiciosos o els 
que disposen d’entrada de més capitals. Entorn de l’acumulació prematura de 
terra comença a esbossar-se el selecte grup de l’elit rural que, ben aviat, diver-
sifica la forma dels ingressos, en particular els provinents del crèdit. 

Alhora emergeix un camperolat amb poca o sense terra. Al marge de les vi-
cissituds de l’explotació, que a causa de deutes insatisfets l’aboquen a expro-
piacions a través dels tribunals de justícia locals i vendes, el que resulta clar 
és que, després dels repartiments a la primera onada de colons, que ocuparia 
bàsicament el regnat de Jaume I, no hi ha terra disponible, en condicions imme-
diates d’explotació, per a tothom. A un estrat important de pagesos propietaris 
se n’afegeix ja immediatament després de la conquesta un altre no menys negli-
gible de jornalers. Sens dubte, en els illots on perduren aljames i, encara més, al 
sud del Xúquer, els andalusins desposseïts deuen integrar els contingents més 
nombrosos dels equips de treball, però els immigrants del nord sense terra cada 
vegada més els competeixen les contractacions. Arreu del País Valencià, els pro-
pietaris burgesos, tant com els de l’elit pagesa, són els grans donants de treball 
al llarg de l’any, amb els moments àlgids de les segues i les veremes. De vegades, 
però, es decanten per la parceria, en la forma habitual de mitgeries, per a la 
gestió de explotacions compactes. El parcer –“eixaric” entre el camperolat mu-
sulmà–, ha de lliurar el cànon onerós de la meitat de la collita, però en canvi es 

50. Carmel Ferragud, El naixement d’una vila rural valenciana. Cocentaina, 1245-1304, Publicacions de 
la Universitat de València, València, 2003, p. 183.
51. A Alcoi, per exemple, el 44,5 % de les transferències de terra docu mentades entre 1296-1303 
són compravendes, per damunt de les transmissions heredità ries intrafamiliars. Josep Torró, La 
formació d’un espai feudal. Alcoi de 1245 a 1305, Diputació de València, València, 1992, pp. 207-232. 
Unes reflexions genèriques sobre petita explotació i mercat en Antoni Furió i Ferran Garcia-
Oliver, “Household, peasant holding and labour relations in a Mediterranean rural society”, 
Agrosystems and Labour Relations in European Rural Societies (E. Landsteiner i E. Langthaler eds.), 
Brepols, 2010, pp. 37-43.
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beneficia de l’assumpció per part del propietari de certes despeses d’explotació, 
com ara llavors i tributacions fiscals52.

¿I què produeixen tots aquests pagesos, emfiteutes, parcers i, en menor nom-
bre, arrendataris? Si els usos del paisatge natural reflecteixen l’explotació supe-
rior dels recursos respecte de l’etapa precedent, les zones de cultiu són sotme-
ses també a una intensificació del treball agrari a resultes sobretot d’una noves 
directrius productives. La trilogia mediterrània present en l’agricultura andalu-
sí roman, sens dubte, però amb modificacions substantives per tal d’adaptar-la 
a les demandes alimentàries de la societat colonitzadora. 

D’entre l’ampli espectre de cereals andalusins, en particular el panís, que 
permet la fabricació de pa o coques sense llevat, i la dacsa (sorgo), ara pren 
l’hegemonia indiscutible el forment. Les millors terres de regadiu són consagra-
des a aquest cereal que proporciona la farina blanca i pa de textures flonges, a 
part que amb ell es confecciona la forma sagrada per al sacrifici de la missa. El 
forment també ocupa àmplies superfícies de secà, i bona part de les rompudes 
i els desbocaments tenen per objectiu les sembres d’aquest cereal d’hivern i 
de gros calibre53. Ara bé, els pagesos imperativament el combinen amb cereals 
menuts, l’ordi per damunt de tot, perquè són més robustos, fatiguen menys la 
terra, s’utilitzen com a farratges i entren en panificacions habituals junt amb 
farina de blat –el pa “mestall” de menor qualitat i consum popular– i en panifi-
cacions d’urgència, en casos de collites de forment desastroses54.

L’olivera també progressa en funció dels seus múltiples usos, que van de 
la farmacopea a la fabricació de sabó, i de la il·luminació a l’alimentació. Cap 
al sud, l’agricultura feudal hereta i intensifica la tradició islàmica de la figue-
ra, susceptible de menjar fresca i seca, i sobretot la de la pansa, l’“atzebib” 
andalusí, potser la producció més important de la Marina Alta després de la 
conquesta i orientada cap a l’exportació. Ara bé, l’autèntic protagonista de 
la transformació productiva ve de la mà de la vinya. Pa, senzillament, se’n 
consumia al País Valencià andalusí, mentre que sobre el vi penjava una pro-
hibició alcorànica i, per consegüent, les àrees ocupades pels ceps devien ser 
marginals. Els colons es llacen a una plantació extensa, tant en les hortes de 

52. Carmel Ferragud, El naixement d’una vila..., pp. 116-121.
53. El senyor de Set Aigües anima els seu colons el 1260 a “laborare et panificare ter mi num usque ad 
ramblam de Bunyol, et usque terminum de Chiva, et usque ad terminum de Sot...” No deixa de ser sug-
gestiva aquesta assimilació entre “llaurar” i “panificar”: les terres per excel·lència són les produc-
tores de pa. Ferran Garcia-Oliver, “Els cultius”, Història agrària dels Països Catalans. Volum 2, Edat 
mitjana, Fundació Catalana per a la Recerca, Barcelona, 2004, p. 301-334. 
54. Durant els primers compassos de la colonització, si més no al sud de Xúquer, l’ordi repre-
sentava més de la meitat de la producció de gra i doblava la collita de forment. Josep Torró, El 
naixement d’una colònia..., p. 155. D’altres grans plantats, però lluny del volum de l’ordi i el forment, 
són l’arròs, la civada, l’espelta, el mill, el sègol i la tramela.
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la costa com en l’interior abrupte, en una ubiqüitat sorprenent i de vegades 
fins i tot en disputa amb el blat. L’interès perquè cada una de les explotacions 
pageses inicials integren parcel·les de vinya el veiem a Cocentaina. El 1261, el 
batle, a instàncies del rei, dóna mitja jovada de vinya (1,5 ha) als colons que no 
en tenen i volen plantar-hi, dins una zona del terme perfectament delimitada 
d’unes 300 ha. Vuit anys després ja s’hi documenten vinyes novelles en ple-
na producció55. La demanda urbana i mercantil, més que la coerció senyorial, 
encoratja els pagesos i el seu reflex es manifesta ben aviat en la promulgació 
d’ordenances urbanes destinades a la protecció de les vinyes i la regulació del 
mercat, a més de la creació de guardians específics per a la vigilància dels ro-
batoris i de les invasions del bestiar. 

L’augment espectacular de la cabana ramadera de nord a sud del regne 
és un altre indicador de l’especialització agrària, tot i que, en efecte, provo-
ca problemes insolubles d’acoblament a l’agricultura de les hortes de camps 
oberts. Entre els objectius de la conquesta valenciana caldria no desestimar 
la usurpació d’una gran reserva de pastures per a pràctiques regionals de 
transhu màn cia. Ben il·lustratiu al respecte és l’autorització que els monjos de 
Poblet obtingueren el 26 de juliol de 1217 per part del govern almohade per 
pasturar els seus ramats per terres dels musulmans, en referència sens dubte 
a les zones limítrofes valencianes56.

 En qualsevol cas, els requeriments de la manufactura llanera, encara 
d’exportació, i la sol·licitació urbana de carn i cuirams potencien el sector, so-
bretot als Ports i el Maestrat, que esdevenen durant tota la baixa Edat Mitjana 
les comarques capdavanteres, dotades d’organitzacions pròpies com el Lligallo 
de Morella. Tant com el mercat de la terra, del crèdit i del tèxtil, les transaccions 
amb bestiar mouen capitals incessantment, modestos quan es tracta de pagesos 
que es proveeixen d’animals de treball, però de gran envergadura quan els pro-
tagonistes són carnissers i mercaders.

L’expansió agrària, extensivament en superfície i intensament en rendiments, 
no hauria estat possible sense l’ampliació dels espais irrigats. L’experiència an-
terior andalusí, responsable de la xarxa bàsic de rec, no es desmantella, per des-
comptat. En canvi, es modifiquen les formes de gestió i distribució de l’aigua, 

55. Josep Torró, El naixement d’una colònia..., p. 140.
56. Agustí Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet, Espluga de Francolí, 1974, pp. 124-125. 
La importància de la ramaderia en la conquesta valenciana s’aprecia, també, en la permuta que 
el Temple fa amb Eiximén Pérez d’Arenós del castell i terme d’Alventosa, però amb el lliure pas 
dels ramats de l’Orde, sense pagar tributs ni taxes, en la seua transhumància entre la comanda 
de Villel, vora al Racó d’Ademús, a canvi d’una gran propietat entre els termes de Massarrojos i 
Benifaraig en l’horta de València. Enric Guinot i Ferran Esquilache: Moncada i l’Orde del Temple 
en el segle XIII. Una comunitat rural de l’Horta de València en temps de Jaume I, Institució Alfons el Mag-
nànim, València, 2010, p. 65.
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paral·lelament a una adició de sèquies, en sintonia amb el desenvolupament de 
la cerealicultura i la viticultura, i de canals de drenatge, amb què garantir la 
dessecació de les marjals i la multiplicació dels molins. La nova àrea afectada 
pel rec pot tenir una extensió petita, com és el cas de l’alqueria de Cànoves, en 
terme de Cocentaina, on set hereters basteixen un microsistema sobre 12 jova-
des (36 ha)57. Però projectes impulsats per la corona com els de la Sèquia Nova 
d’Alzira o la Sèquia Major de Vila-real, que transcendeixen l’àmbit local pels 
senyorius, municipis i comunitats camperoles implicats, són els que revelen 
com la lògica del benefici arrossega l’agricultura feudal i cerca, doncs, d’obtenir 
majors nivells d’eficiència58.

* * *
La documentació d’arxiu, el registre arqueològic i les cròniques literàries 

presenten l’inconvenient de la fragmentació dels fets, l’aïllament de vegades 
sense context de les dades concretes revelades pels materials disponibles. Els 
historiadors, arrossegats per aquesta limitació, hem subministrat explicacions 
a la conquesta i colonització valencianes sovint massa parcials. La “lògica” feu-
dal d’expansió de la noblesa ha fet fortuna en el marxisme historiogràfic; la 
no menys lògica “Recon quis ta”, explicada bàsicament en clau militar, fins s’ha 
infiltrat en els manuals escolars, a més de ser el fil narratiu de la historiografia 
tradicional; en altres casos, la personalitat gegantina de Jaume I s’ha traduït en 
relats excessivament personalistes, en els quals tot passa per la figura absor-
bent del rei. Per altra part, la insistència en la gènesi d’un regne nou amb la seua 
legislació privativa, ha subestimat els lligams profunds que l’uneixen al cap i a 
la fi al seu propi estat, que no és altre que el de la Corona d’Aragó. Potser, és en 
aquest últim aspecte on s’acusa més la parcialitat explicativa. Des de la perspec-
tiva bèl·lica, els episodis de conquesta anteriors a 1233, inici de les campanyes 
amb la presa de Borriana, no serien més que els “precedents”, quan, si bé es 
mira, haurien de ser contemplats com els “consegüents”. Però aquesta opció 
exigiria, en efecte, traçar lligams orgànics, “nacionals”, si molt filàvem prim, 
entre tot el conjunt de la Corona d’Aragó i molt en particular amb Catalunya, 
responsable principal del transvasament humà i lingüístic.

57. Carmel Ferragud, El naixement d’un vila..., p. 51.
58. Els complexos processos tècnics de construcció de sèquies d’irrigació i drenatge recentment 
han estat analitzats respectivament per Enric Guinot i Sergi Selma, “La construcción del paisaje 
en una huerta feudal: la Séquia Major de Vila-Real (siglos XIII-XV)”, Hidráulica agraria y sociedad 
feudal. Prácticas, técnicas, espacios, Josep Torró i Enric Guinot, eds., Publicacions de la Universitat 
de València, València, 2012, pp. 103-145; i Josep Torró, “Colonización cristiana y roturación de 
áreas palustres en el reino de Valencia. Los marjales de la vila de Morvedre (ca. 1260-1330)”, 
Ibidem, pp. 147-185. 
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Totes les variables estan implicades en un procés enormement complex. Allò 
inacceptable és el miratge de l’espontaneïtat. Muret introdueix una nova con-
juntura política al sud d’Europa i fa més urgent la mirada secular cap al sud, 
mentre que la conquesta, l’inici de la campanya, es decideix tal vegada en el 
terrat d’Alcanyís. Això no obstant, som davant d’un procés de llarg recorregut 
i profund que s’havia anat preparant tant en el àmbit de la logística com de les 
forces materials, sense desestimar-hi el matalàs mental, suficientment eficaç 
com per involucrar i galvanitzar prohoms i miserables, laics i eclesiàstics, page-
sos i artesans, buròcrates i mercaders, jueus i cristians: els moros ja hi eren. La 
conquesta, i encara més la colonització, no és un afer exclusiu del rei ni tampoc 
de la noblesa àvida de botí. Tal com es veu programada des del primer moment, 
es presenta com un moviment del conjunt de la societat, coordinat per la dinà-
mica centrípeta de l’estat emergent. La destrucció d’al-Andalus, un assumpte 
més que res d’enginyeria militar, era més fàcil que la prolongació i bastiment 
del sistema feudal al País Valencià.

El control de l’estat, que ja compta amb una Cancelleria competent i amb un 
cos de funcionaris regionals i locals, determina el caire dirigit de la colonització. 
Certament hi ha assalts a la terra per part de cavallers, soldats i colons; també 
abusos contra les aljames malgrat els pactes de rendició, i en diverses ocasions 
els divisors i repartidors obren en benefici propi. Fins a cert punt aquests “des-
ordres” són inevitables, donada la geografia dilatada de l’ocupació i la rapidesa 
temporal amb què s’executa. El que compta és la voluntat d’esmena i de trobar 
solucions als problemes que es generen quan hi ha implicada una massa po-
bladora de l’envergadura com la que immigra cap al regne de Valencià. El rei 
i els seus col·laboradors no perden mai el comandament de la gran operació 
d’assentament i distribució. El poder central és el que reparteix, assigna i so-
gueja, el que ajusta els patrimonis colonials a la xarxa prèvia de poblament, 
el que impulsa esplèndids plans de desenvolupament hidràulics, el que castiga 
infractors i beneficia aliats i, per damunt de tot, el que “funda” noves pobles de 
dalt a baix del país.

En les complicitats tramades amb els burgesos, i en primer lloc amb el grup 
selecte de ciutadans de la capital del regne, rau l’èxit de la consolidació del do-
mini reial, amenaçat per rebrots de resistència musulmana, i la prodigiosa cele-
ritat amb què tots els engranatges socials, polítics i econòmics es posen en mar-
xa, gairebé com una natural continuïtat de les experiències dels països d’origen, 
sobretot de les que es despleguen de Perpinyà a Tortosa i de Lleida a Barcelona. 
Els mercats urbans s’han convertit en la clau mestra del sistema, per on corren 
ara i adés capitals provinents de massives transaccions amb terres, productes 
agropecuaris, articles manufacturats o crèdits. Fins i tot la cacera no és aliena a 
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les lleis del mercat. Els notaris i les corts del justícia radiografien a la perfecció 
aquest moviment colossal. 

Però les continuïtats transferides des de Catalunya suposen alhora ruptures 
dràstiques en el territori ocupat. Les diferents formes d’enquadrament invoca-
des per la societat colonitzadora transformen radicalment la fisonomia del país 
valencià d’al-Àndalus. L’obsessió pels límits és l’obsessió per la propietat i les 
competències jurisdiccionals. L’estat imposa els seus, en forma de governacions 
i batlies; l’Església introdueix bisbats i parròquies; els senyorius componen el 
seu mosaic particular, en competència amb els termes dels municipis i les co-
munitats camperoles i, en fi, les explotacions i els camps posseeixen uns límits 
escrupolosament fixats. 

La reordenació de l’espai agrari té com a objectiu preliminar posar la major 
superfície possible de terra en producció, perquè cal alimentar els contin-
gents de pobladors que s’instal·len en les viles i a la ciutat de València i no 
viuen de l’agricultura. Per aquesta raó desapareixen multitud d’alqueries, al-
gunes de les quals perduren en forma de partides rurals, i comencen els plans 
colonitzadors de boscos i marjals. El proveïment urbà i la satisfacció de les 
necessitats bàsiques de les famílies pageses només pot garantir-se amb la con-
cessió d’explotacions autosuficients, entre cinc i nou hectàrees. La població, 
tant al camp com a la ciutat, menja pa i beu vi. No és estrany si les terres de 
millor qualitat, les que es reguen amb les velles sèquies andalusines o amb les 
de nova construcció, siguen dedicades als cereals i la vinya. L’economia agrí-
cola intensiva, de majors rendiments per superfície basada en l’hegemonia 
dels blats, és el corol·lari de la recerca de beneficis: el pagès és un subjecte 
que paga la renda, però també que consumeix i s’endeuta. Tanmateix, les vi-
cissituds inestables de la petita explotació domèstica, on tant de pes cobra 
l’herència i el matrimoni, fonamenten la diferència i la desigualtat, en profit 
d’una minoria que esbossa el perfil de l’elit rural. 

¿On són els vençuts? La majoria resideix al camp, però el poder colonial ha 
previst la construcció de moreries urbanes habitades per artesans i uns pocs 
mercaders. Organitzats en aljames, resen al profeta en les seues mesquites, 
fan la festa preceptiva del divendres i vesteixen i mengen com a moros, encara 
que el pes de les càrregues que han de pagar supera el dels cristians. El més 
sorprenent és la facilitat amb què s’adapten a un medi “feudal”, d’entrada 
hostil. Els pagesos, els artesans i els mercaders musulmans no s’inhibeixen del 
sistema que regula el mercat i estimula el benefici. No són ni poden ser grans 
terratinents, perquè l’oferta de terra cultivable no cobreix la pressió demo-
gràfica de les aljames. Però els més emprenedors sumen a la policultura que 
practiquen, els negocis ramaders, la venda a la menuda de draps i el crèdit. 
L’adaptació no deu fer oblidar el drama amb què les famílies de les prime-
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res generacions visqueren el canvi brutal. Ni tampoc la minorització política: 
arraconats cap a l’interior del país, llevat de poques excepcions i sense qua-
dres intel·lectuals que els puguen dirigir, els musulmans valencians inicien el 
camí d’una llarga etapa de resistència silenciosa.


