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FAMÍLIA EXTENSA →
Dominada pel xeic (شيخ). 
Viuen a la mateixa casa. 

LLINATGE → Famílies 
extenses que viuen al mateix 
lloc però no a la mateixa 
casa. Coneixen el seu 
avantpassat comú i el grau de 
parentiu que les uneix. 

CLAN → Famílies extenses 
separades espacialment però 
emparentades. Provenen 
d’un avantpassat comú i no 
saben el grau de parentiu 
que les uneix. 

TRIBU → Persones que 
dominen un territori. 
Parentiu fictici i animal 
protector. 



Boswellia Sacra

Commiphora myrrha



Umma → (أّمة) Comunitat dels creients
Fred Donner→ Creients/mu’minin .vs (ُمْؤِمنِين) sotmesos/muslimun (مسلمين)
Ŷund (جند) → Unitats militars tribals

622 → Hègira i Pacte de Medina (Yathrib)



630 → Conquesta de la Meca



TEOLOGIA ISLÀMICA

1. Unicitat de Déu.

2. Creença en l’últim dia.

3. Revelació divina a través de profetes.

4. L’Alcorà és la transmissió fidedigna de 

la paraula de Déu.

5. Els àngels són els assistents de Déu. 

Iblis és un àngel caigut. 



--- Profeta Muhammad. 622-632

--- Califat raixidun. 632-661

--- Califat omeia. 661-750

Khalifa (خليفة) successor o substitut

Dirigeix l’umma o comunitat de creients (أّمة)

Omar (633-644)



Mūsà ibn Nuṣayr→ Conquesta d’Ifrīqiya (704-709) 

Tarīf b. Mālik→ Expedició el 710 a la península



Ṭāriq ibn Ziyād (711)

Mūsà ibn Nuṣayr (712)



En el nom de Déu, el Clement el Misericordiós.

Edicte d’`Abd al-’Aziz ibn Musa ibn Nusair a Tudmir ibn Abdush. Aquest darrer obté la pau i rep la promesa,

sota la garantia de Déu i el seu profeta, que la seua situació i la del seu poble no s’alterarà; que els seus súbdits

no seran morts, ni fets presoners, ni separats de les mullers i fills; que no els impediran la pràctica de la seua

religió i que les seues esglésies no seran cremades ni desposseïdes dels objectes de culte que contenen; tot açò

mentre se satisfacen les obligacions que li imposem. Se li concedeix la pau amb l’entrega de les ciutats

següents: Uryula, Baltana, Laqant, Mula, Villena, Lurqa i Ello. A més, no pot donar asil a ningú que fuja de

nosaltres o siga enemic nostre; ni fer mal a ningú que fuja de nosaltres o siga enemic nostre; ni fer mal a ningú

que gaudisca de la nostra amnistia; ni ocultar cap informació sobre els nostres enemics que puga arribar a

saber. Ell i els seus súbdits han de pagar un tribut anual, cada persona, d’un dinar en metàl·lic, quatre mesures

de blat, ordi, suc de raïm i vinagre, dos de mel i dos d’oli d’oliva; per als serfs, sols una mesura. Donat en el mes

de Rayab, any 94 de l’Hègira (713) (...).



Al-'Ūdri Al-Dabbi Al-Himyarī

Ūriūla Ūriwala Ūrigūla

Blntla Blntla Blntla

Laqant Laqant Laqant

Mūla Mūla Mūla

Lūrqa Lūrqa Lūrqa

Iyih Iyyih Iyyih

Ilŝ Bqsra Bilāna



PLA DE NADAL (RIBA ROJA DE TÚRIA)

Monograma «Tebdemir» en un capitell



711-756 → Govern dels valís, 
governadors sota autoritat de Damasc 



SAHLINS, M. D. (1972): Las sociedades tribales, Barcelona, Labor, p. 31.

LA ISLAMITZACIÓ 



LA ISLAMITZACIÓ 

El medi tribal origina tribus.

Península: 30.000-60.000 àrabs (Sevilla-
Còrdova-Toledo-Saragossa) i 200.000-300.000 
berbers.

València: 20% de la població total. 

Casament amb cosina paterna (bint al-am).

Família agnatícia (patrilinealitat).



Corba de conversió a al-Àndalus
segons Bulliet (Conversion to Islam
in the Medieval Period, p. 124).
Miquel Barceló demostrà que
degué ser bastant més ràpida.

Teodomir casà la filla amb 
un aristòcrata musulmà: 

Jattab→ llinatge dels 
banu Jattab. 

Muladís (muwallad/مولد)

BULLIET, R. (1979): Conversion 
to Islam in the Medieval Period: 
An Essay in Quantitative 
History, Cambridge, Harvard 
University Press, p. 124.



ʿAbd ar-Raḥmān ad-Dāẖil ( الداخلالرحمنعبد ) (756)
Estàtua a Almuñécar



ʿAbd ar-Raḥmān II (822-852)
Estàtua a Múrcia

ʿAbd ar-Raḥmān III (912-967)





929-1031: CALIFAT DE CÒRDOVA



https://view.genial.ly/59303a99408d930030d80402/interactive
-content-downfall-of-arab-rule-in-al-andalus

1031-1090: REGNES DE TAIFES (MULŪK AT-ṬAWĀʿIF)

https://view.genial.ly/59303a99408d930030d80402/interactive-content-downfall-of-arab-rule-in-al-andalus


1090-1145: SULTANAT ALMORÀVIT (Al-Murābiṭūn/المرابطون/els ermitans)



1145-1172: Muḥammad ibn Mardanīx ( مردنيشبنمحمد )



1170-1238: SULTANAT ALMOHADE (al-muwaḥḥidūn/الموحدون/els unitaristes)

1224-1229: Abū Zayd ( زيدابو )→ Vicent Bellvís

1229-1238: Zayyān b. Mardanīx ( مردنيشبنزيان )

1238: Jaume I





UNA NOVA ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI

ESTAT TRIBUT FAMÍLIES EXTENSES

FAMÍLIES EXTENSES→ CASES→ ALQUERIES→ HORTA



EL REGADIU

ASSUT → CANAL PRINCIPAL → CANALS
SECUNDARIS→ HORTA→MOLINS







Partidor corrible / proporcional / de llengua





Mamlūka (terres apropiades 
o propietats privades)

Mubāḥa (terres sense amo)

Ḥarīm (espai comunal de 
l’alqueria)

Mawāt (terres mortes)







La Alpujarra (Granada) 



Bofilla (València) 





Alfara → al-ḥāra (الحارة): ‘el barri’

Algímia → al-jamiᶜ (الجامع) : ‘mesquita’



Casa islàmica

1. Pati central

2. Façana i obertures a l’exterior 
inexistents

3. Accés o rebedor en colze

4. Crugies laterals amb usos múltiples 
(menjar, habitatge, dormitori, 
emmagatzematge i producció)





Morfogènesi urbana 
islàmica

1. Palau + mesquita 
aljama

2. Carrers principals →
Portes –
mesquita/mercat-
portes

3. Carrers secundaris 
(accés als barris) 

4. Atzucacs 









Dénia/Dāniya (دانية)







Raval de Roters







Celoquia

Albacar

Medina





Ḥiṣn (حصن) → Castell Iznalloz, (Granada) → Hisn al-Lawz: 
‘castell de l’ametler’

Almenara 



Albacar

Celoquia





Xulilla

Albacar



Bofilla (València) Càrcer (Sagunt)



Llibre dels feits
Capítol 202

“Passam denant Morvedre e ab nostre fenèvol e a l’hora de vespres fom a la 

torre de Montcada tornats; sí que, de part una casa, la nuit metern-hi les cordes, 

sí que en l’altre dia a mitja tèrcia començam a tirar. E era tan gran la presa de les 

femnes 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 (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 si mateis; e eixiren-ne mil cent quaranta-set.” 







https://historia.
nationalgeograp
hic.com.es/a/ad
n-revela-origen-
gigante-
segorbe_17281

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/adn-revela-origen-gigante-segorbe_17281




3. EL SISTEMA FEUDAL

Curs acadèmic 2022-2023
Alexandre Mateu Picó

alexandre.mateu@uv.es

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ



L’IMPERI CAROLINGI



CLODOVEU (466-511) 

507. Batalla de Vouillé



732. Batalla de Poitiers
Carles Martell



KHILDERIC III vs. PIPÍ EL BREU (754)
rex francorum vs. maior domus



REX FRANCORUM ET LONGOBARDORUM

774. Conquesta del regne dels 
llombards.
772-784. Conquesta de Saxònia. 
785. Presa de Girona
785-788. Incorporació com a vassalls de 
Baviera i Benevento. 
791-796. Campanyes contra els àvars. 
778. Derrota de Roncesvalls/Orreaga. 
801. Un exèrcit encapçalat per Lluís el 
Pietós conquereix Barcelona. 



25-12-800. CORONACIÓ DE CARLEMANY COM A EMPERADOR ROMÀ



L’administració estatal



LLUÍS EL PIETÓS

Francia Orientalis
Francia Occidentalis

Lotaríngia

La divisió de l’imperi



FEUDALISME I INSTITUCIONS FEUDOVASALLÀTIQUES 

Miles
Homenatge

Inmixtio manum
Osculum

Auxilium et 
consilium



SENYORS I CAMPEROLS: EL SENYORIU FEUDAL

-BAN → Dret jurisdiccional

- Inexistència de propietat privada; 
però sí de drets repartits entre el 
dominus i el camperol.

- Tinences camperoles (hereditàries 
i subjectes a cobrament de rendes)

- Cànons sobre monopolis feudals



Rhuddlan (Gal·les)

Aigüesmortes 
(Occitània)

INURBAMENTO: 
LES POBLES





L’expansió normanda al sud d’Itàlia

Tancred d’Hauteville

Robert Guiscard

Robert Bartlett
La diàspora aristocràtica



Roger II és coronat per Crist a l’església 
de Martorana (Rogerios rex)



BOHEMOND DE TÀRENT







1350, setembre, 15 (AHCR, Pergamins, Almoines St. Pere, 42)

Mateu Guiu, de Reus, dona en establiment a Bernat Cavaller, del mateix lloc, per a millorar, un tros de vinya al terme de

Reus, situat a la dominació del castlà. S'estipula un cens anual de quatre sous pagadors per la festa de Sant Miquel.

Noverint universi quod ego, Matheus Guiu, habitator de Reddis, per me et omnes meos presentis atque futuros, dono et

stabilio vobis Bernardo Cavaller, dicto loco et vestris, perpetuo, ad meliorandum et non ad deteriorandum, quoddam

trocium vinee meum, situm in termino dicit loci, in dominacione domini castlani, franchum et quithium. Affrontatum

cum Berengario Berat, cum heredibus Arnaldi de Monrog, cum heredibus Petri Aleu et cum camino Alexarii. Sicut

afírontatur et terminate dictum trocium vinee, ita ipsum vobis et vestris perpetuo dono et stabilio cum ingressibus et

egressibus, iuribus et pertinenciis suis, cum arboribus et plantis cuiuslibet generis sint, et cum omnibus melioramentis

factis et faciendis, pro ut melius dici scribi sive intelligi potets ad bonum et sanum intellectum et comodum vestri et

vestrorum. Tali vero condicione quod dictum trocium vinee per me et meos teneatis et posideatis non eligendo ibi alios

dominos vel patronos nihi me et meos. Et fírmetis ius in pose mei et meorum quotiens super hec vos aut vestri ruturis

requissiti. Preterea vos et vestri detis mihi et meis annuatim, in quolibet festo Sancti Michaelis non tamen in proximo ex

tunch quolibet anno pro censu dicti trocii vinee, quatuor solidos terni perpetuo, censuales, franchos, quithios et inmunes

ab omnibus et singulis tallis, questiis, collectiis, bovaticho et de quicumque alia exaccione, prestacione reali, vicinali sive

personali, quocumque nomine censeatur. Et preter hune censum nullum alium censum faciatis pro dicto trocio vinee. Et si

vendere vel inpignorare unicumque vos aut vestri ipsum volueritis primo mihi et meis faticham decem dierum faciatis. Et

nihi pro comuni precio ego aut succesores mei retinere voluerimus liceat vobis ipsum vendere vel inpignorare vestris cum

consimilibus. Salva fidelitate Ecclesie Terracone. Et salvo dicto censu, iure, dominio, laudimio, faticha, firma, iure et

empara mei et meorum. Et tenere et posidere vobis et vestris predictum stabilimentum perpetuo faciam contra omnes

personas. Et pro eviccione ac legali garencia hius stabilimenti obligo vobis et vestris omnia bona mea habita et habenda. Pro

intrata vero istius stabilimenti ut vobis et vestris firmius habeat, hubueri et recepi a vobis unum par gallinarum. Inde

renuncio omni excepcioni dicte intrate non habite et non recepte et doli.

Actum est hoc XVII kalendas octobris, anno Domini Millessimo CCC° Quinquagesimo.
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801. Conquesta 
de Barcelona 
per Pipí el Breu





870-897: GUIFRÉ EL PILÓS
911-950: SUNYER I
987: DINASTIA CAPETA
947-993: BORRELL II 







1004-1035: SANÇ GARCÉS III



1076-1094: SANÇ RAMIRES



1104-1134: ALFONS EL BATALLER



1134-1137: RAMIR EL MONJO
1137-1162: RAMON BERENGUER IV 
(PRINCEPS ARAGONUM)
1162-1196: ALFONS EL CAST



1196- 1213: Pere el Catòlic



BATALLA DE MURET (1213)
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1213-1276. Jaume I 









Llibre dels feits. Capítol 167

“e que haja assetjat ab vosaltres un llogar tan vil con aquest, que no

és major que un corral, e que d’aquí em lleu per haver que jo en

prena, creets bé que no ho faria; ans vos prec e us man per la

senyoria que he sobre vós que la m’ajudets a prendre e tal consell no

em donets, que mal tornaria jo en Catalunya e en Aragó e ab gran

vergonya de mi, si jo aital llogar con aquest no prenia.” (CJI, 167).





Batalla del Puig (15 d’agost de 1237)



Evidentment, la victòria havia estat possible gràcies

a la formidable força de xoc dels cavalls armats. Es

tracta de la tècnica de combat característica de

l’Europa feudal, la que acompanyaria la seua

expansió en el segle XIII, i que consistia,

essencialment, en la combinació de tres elements:

muntada sobre estreps llargs, subjecció de la llança

en ferm i cobriment de malles de ferro per al cos i el

cavall. El guerrer vestia la lloriga –gonió– i les calces

de cota de malles; a sobre es posava el perpunt –

túnica enconxada i repuntejada-; es protegia amb un

escut, i sobre el cap, el capell de ferro: un casc

hemisfèric proveït, de vegades, bé de protecció

nasal, bé d’un reforç o aleta perimetral.

Torró, J. (2006): El naixement d’una colònia, p. 30.



Llibre dels feits. Capítol 155 

“metam vint cavalls armats en aquella carrera dessús, e

altres vint en aquella carrera dejús, e lliurem los escuts als

escuders, e els ballesters vinguen a les espatlles dels

escudats, e els talladors ab dos dels ballesters...”





Llibre dels feits. Capítol 260

“Ab tant anaven-nos vinent rics hòmens d’Aragó e de Catalunya; e en los primers

venc l’arquebisbe de Narbona ab quaranta cavallers e ab sis-cents hòmens de

peu, e havia nom Pere Amiel. E la host anà-hi creixent, e els sarraíns

estrengueren-se en tal manera, que anc no osaren eixir a nós sinó de torneig que

havien ab alguns de la host; e per açò no hi calia guarnir cavalls, que ells no

s’acostaven en tal guisa a nós, que nós los posquéssem aconseguir. E, així con

venien los rics hòmens e les ciutats, assetjaven València tot entorn e acostaven-se

més a la vila que nosaltres, qui de primer érem venguts; e la ciutat que més

s’acostà en l’alberga fo Barcelona”



Setge de València 

(22 abril-22 setembre 1238)



Llibre dels feits. Capítol 281

“... enviam per l’arquebisbe de Narbona, que hi fo. E, quant tots foren denant nós, dixem-los con nostre

Senyor nos havia feites moltes gràcies, e entre les altres havia’ns-en feita ara una que nós e ells li devíem molt

grair, e, quan en aquest bé nostre havien gran part, volíem-los-ho fer saber, per tal que ells se n’alegrassen:

que València era nostra. E, quan nós haguem dit aquest mot, Don Nuno e Don Eixemèn d’Urrea e Don Pero

Ferràndez d’Açagra e Don Pero Cornell perderen los colors, així con si hom los hagués ferits endret del cor. E

de l’arquebisbe enfora e dels bisbes alguns, qui dixeren que graïen a nosre Senyor aquest bé e aquesta mercè

que ens havia donada, anc negun dels altres no ho lloaren ni ho graïren a Déu ni ho tengren per bo, sinó que

ens dixeren Don Nuno e Don Pero Ferràndez d’Açagra e con era aquest feit ni en qual manera. E nós dixem

que havíem guiat lo rei de València e els sarraïns tots aquells qui habitaven en la vila, hòmens e fembres, e

que anaven en nostre guiatge tro a Cullera e tro a Dènia, e que ens redien la vila al cinquè dia.”



Llibre dels feits. Capítol 282

“E nós fom etre la rambla e el reial e la torre. E, quan vim nostra senyera sus en la torre, 

descavalgam del cavall e endreçam-nos vers orient e ploram de nostres ulls e besam la terra per la 

gran mercè que Déus nos havia feita” 





RECONQUESTA

I. És un producte ideològic. Naix d’historiadors contemporanis per als quals  la paraula era útil, no perquè descriga bé la 

realitat històrica, sinó perquè comporta una sèrie de condicionants i valors morals sobre el procés històric.

II. El terme reconquesta enclou la idea de restaurar una cosa perduda prèviament. Els reis del regne asturlleonès van 

adoptar una ideologia d’aquest estil gràcies a un grup de clergues mossàrabs. Els reis apareixien com a successors i 

hereus dels visigots, cosa que era mentida, però que els legitimava per a prendre territoris als musulmans. Aquesta 

ideologia de continuïtat no va tenir èxit durant la seua època, sense presència en altres territoris com Portugal, Navarra, 

Aragó o Catalunya. 

III. La idea de continuïtat entre visigots i asturlleonesos venia bé als historiadors nacionalistes espanyols, que entenien 

la història pàtria com una continuïtat entre la formació de la Hispània romana, la catolització durant els visigots i la 

progressiva unificació política fins al segle XIX i XX. L’únic agent disruptor hauria sigut la conquesta islàmica, que hauria 

fet reaccionar l’esperit patri iniciant la Reconquesta que hauria durat set segles liderada per la monarquia asturlleonesa. 

La investigació ha demostrat que cap d’aquests postulats no és històricament correcte. 



CONQUESTA CRISTIANA

I. Era la paraula que s’usava en aquella època (Jaume I és el Conqueridor, no el Reconqueridor)

II. No és un terme autoreferencial amb trets ideològics, sinó que és descriptiu. 

III. No comporta una idea d’especificitat espanyola del procés. Permet entendre’l com una part de l’expansió de la 

cristiandat llatina al llarg de totes les seues fronteres entre el segle X i XV (en són exemples l’ocupació feudal d’Irlanda, 

Gal·les, Sardenya, Sicília, l’est d’Alemanya i els principats croats). 

IV. No comporta una idea de continuïtat des d’època visigoda. Permet entendre que les causes de l’expansió militar 

cristiana no fou la idea de restauració hispànica. Les causes són intrínseques a l’organització feudal de la societat 

europea nascuda entre els segles X i XI i que van dur a una expansió territorial unida a la ideologia croada. 
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EL REPARTIMENT, LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN 
REGNE FEUDAL EX NOVO

1. REIALENC - SENYORIU

2. SENYORIUS SENSE 
ALTA JURISDICCIÓ 
(CAVALLERS)

3. CASES I HERETATS 
REPARTIDES A 
MILÍCIES URBANES, 
PEONS I ALMOGÀVERS



Homines de Almenario, scilicet R. Amargos, P. de

Montraban, R. de Blanchafort, Badia de Laselva,

Berengarius Gauter, Berengarius de Sancto Martino,

Iohanis Calvo, A. de Osca, R. Satre, P. Tolo, G. Çavira, G.

de Montrava, P. de Benavarre, G. d’Orcau, A. Raymundi,

R. Çarriera, G. Colomer, Bartolomeus de Fehet, B. Mir,

B. Vidal, G. de Soria, Ferrarius de Verdu, I. Tacam, B. de

Gradibus: illam carrariam de Abenergip, que est ante

portam Boatella extra villam, in qua carraria damus

vobis illos tres açuchacos qui sunt infra predictam

carrariam; que carraria dividitur et afrontatur cum

açuchach ubi erant domus de Iucef Amendeya et

domus de Mahomat Alhadet et domus de Mahomat

Alhanat et domos de Mahomat Alhevery et de Aly

Alhemetz; et dictus açuquachus exit in viam de

Abenheraz Macamaymon et cequiam de Boatella.



1. CONQUESTA → CANVI DE SOBIRANIA.

2. REPARTIMENT I MANTENIMENT DE LES FORMES 
TRIBUTÀRIES DELS CAMPEROLS ANDALUSINS 
(ZAKAT).

3. REBEL·LIONS (1247-1258/1276-1277) →
EXPULSIONS (1248) I REORGANITZACIÓ DEL 
POBLAMENT.

4. FEUDALITZACIÓ / COLONIZACIÓ.

5. PAÍS DIVIDIT ENTRE COLONS CRISTIANS (MÉS DRETS, 
PRIVILEGIS, LLIBERTATS I MENYS PAGAMENT DE 
RENDES) I MUSULMANS EN CONDICIONS DE 
PRÀCTICA SERVITUD (SENSE DRETS POLÍTICS I 
PAGUEN EL DOBLE DE RENDA). 



“Nos, Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, Comes Barchinone et Urgelli et Dominus
Montispesulani, (...) concedimus vobis, universis et singulis habitatoribus castri et ville et arravale et totius termini de
Murvedre, (...) habeatis consuetudines civitatis Valentie (...).

Concedimus etiam vobis et vestris in perpetuum quod ad opus et usum curie ville habeatis una domum in Muroveteri
(...).

Concedimus etiam vobis et vestris in eternum quod quicumque castrum de Muroveteri tenuerit vel quicumque cum
dicto castellano in dicto castro vel aliter cum eo fuerit (...)

Concedimus etiam vobis et vestris successoribus in perpetuum quod totam illam aquam que transit per rivum de
Segorp et per cequiam de Torres Torres habeatis et expletetis ad usus et utilitates vestras quolibet mense continue de
die et nocte per primos quindecim dies (...)

Item, concedimus quod Curia mutetur ibi annuatim festo Nativitatis Domini.

Concedimus insuper quod caminum semper transeat per villam Muriveteris et per portam mediam ipsius ville et inter
olibam et sequiam et transeat per medium ravallum et claudatur locus ille per quem viam consuevit ire tempore
sarracenorum sub domibus Petri de na Miquela.

Volumus etiam et mandamus quod aqua vallis de Segon et aqua que transibit per Murumveterem dividatur et inde
regetur secundum quod tempore sarracenorum fuerat consuetum, hoc tamen fiat libere et sine aliquo tributo.

Datum Valentie, quarto kalendas augusti anno Domini Millesimo Ducentesimo Quadragesimo octavo. (...)”











1 alna = 0,91 m 

1 corda = 20 braces = 40,8 m

1 jovada (3 ha) = 6 cafissades = 36 fanecades





Qui mourà o bastirà, dins la 
ciutat o defora, paret o portals o 
altres hedificis sobre fundament

o sobre alcun sòl de terra o de 
cases o d’obradors, axí dels 

nostres com dels altres, o dels 
edificis qui ixen en alcuna

carrera, jaquesque una vegada a 
la carrera pública, de sòl seu, 

espay de miga alna de València. 









GUINOT, E. (1999): Els fundadors del Regne de València. València, Tres i Quatre. 



1213-1276: Jaume I 



REPOBLAMENT

I. Funciona com un espill del terme reconquesta, amb el qual comparteix totes les 
connotacions i els condicionants. 

II. El terme no s’emprava en època medieval, en la qual les persones que arribaven als 
territoris conquerits es denominaven pobladors (populatores) o colons (coloni). 

III. Comporta la idea d’una tornada dels cristians, quan en realitat els cristians de l’època 
visigoda i islàmica no tenen molt a veure amb els nouvinguts feudals. Els historiadors 
tradicionals van intentar defensar aquesta posició amb unes suposades bones relacions entre 
els cristians andalusins i els feudals. Aquestes relacions no sols no existiren, sinó que els 
feudals van perseguir els cristians toledans després de la conquesta de la ciutat, ja que 
identificaven la seua forma de culte com a superstitio toletanae. 

IV. Amaga els condicionants socials del procés. Els cristians no es limitaven a poblar els 
territoris conquerits, sinó que expulsaven, segregaven i eliminaven les poblacions indígenes. 



COLONITZACIÓ

I. És un terme historiogràfic purament descriptiu del procés. Els cristians provenien dels regnes feudals i 
organitzaven els seus territoris a la seua manera quant a la política, l’agricultura i la producció, el poblament, 
la religió. No obstant això, el territori no estava buit. Els cristians s’assentaven en les seues poblacions 
emmurallades des de les quals controlaven militarment el territori i tenien privilegis i llibertats. Per sota 
quedava una majoria de població, la musulmana, sense dret a defensa ni privilegis polítics ni fiscals, 
camperols sotmesos a un règim senyorial molt més dur que els seus veïns cristians.

II. El terme permet posar en relació el cas peninsular amb l’europeu i l’explica millor. La colonització feudal va 
ser un procés en el qual entre els segles XI i XIII s’ocuparen, es poblaren i es posaren en producció tots els 
espais controlats pels cristians, tant a l’interior de les seues fronteres com als nous espais conquerits.  

III. Parlar de colonització traça una continuïtat entre l’expansió medieval i la moderna i permet entendre-les 
millor. L’ocupació d’àrees del Nou Món no es pot explicar sense l’ocupació cristiana dels territoris andalusins, 
perquè les pautes, les formes i els mecanismes són els mateixos. Un exemple és la colonització a partir del 
poblament cristià de la capital indígena unida a la creació de pobles de colonització ubicades per tal de 
controlar el territori i evitar possibles rebel·lions, procés que veiem en la captura i colonització de València o 
Tenochtitlán i en la construcció de pobles que defensen l’accés a la capital com Vila-real o Puebla.
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REIALENC (COBRAMENT DE RENDES) 

- 18 BATLIES LOCALS SOTA EL BATLE GENERAL

- 1344 →MESTRE RACIONAL



REGNE DE VALÈNCIA (GOVERN POLÍTIC DEL REI) 

- DUES GOVERNACIONS (VALÈNCIA I ORIOLA) 

- TRES SOTSGOVERNACIONS A VALÈNCIA (DELLÀ 
UIXÓ, VALÈNCIA I DELLÀ XÚQUER) 

- TOTES SOTA EL GOVERNADOR GENERAL 
(NORMALMENT L’HEREU) 



GOVERNS MUNICIPALS

- JURATS (6) 

- CONSELL GENERAL 

6 cavallers

4 juristes

2 clavaris

48 ciutadans, 4/parròquia 

4 escons per cadascun dels 

15 oficis que van en augment

- JUSTÍCIA (1321)→
CRIMINAL I CIVIL

- MOSTASSAF



EL PARLAMENT, BASE DEL SISTEMA PACTISTA 
O FORAL

- SUBSIDI AL REI A CANVI DE 
PRIVILEGIS, LLIBERTATS I NOUS FURS + 
RESPECTE A LA LEGALITAT (RESOLUCIÓ 
CONTRAFURS).



- 1266. INVASIÓ 
FRANCESA DE SICÍLIA

- 1282. VESPRES 
SICILIANES

- 1283-1285. CROADA 
CONTRA LA CORONA 
D’ARAGÓ

- 1283. PRIVILEGIUM 
MAGNUM





El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tinga molts membres: tots els membres, ni que siguen molts,

formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, hem sigut batejats en un sol Esperit per a formar

un sol cos, i tots hem rebut com a beguda un sol Esperit.

Ara bé, el cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. Si el peu diguera: «Com que no soc mà, no soc del cos»,

no per això deixaria de ser del cos. I si l'orella diguera: «Com que no soc ull, no soc del cos», no per això deixaria

de ser del cos. Si tot el cos fora ull, com podria sentir-hi? Si tot el cos fora orella, com podria olorar? Però Déu ha

distribuït en el cos cada un dels membres de la manera que li ha semblat. Si tot el cos es reduïra a un sol

membre, on seria el cos? Així doncs, els membres són molts, però el cos és un de sol. L'ull no pot dir a la mà: «No

em fas gens de falta», ni tampoc el cap als peus: «No em feu gens de falta.» Ben al contrari, els membres del cos

que semblen més febles són els més necessaris; els que ens semblen menyspreables, els cobrim amb més honor;

i els que tenim per menys decents, els tractem amb una decència que no necessiten els membres més decents.

Déu ha disposat el cos de tal manera que ha donat més honor als membres que més en necessiten, perquè en el

cos no hi haja divisions, sinó que tots els membres tinguen la mateixa sol·licitud els uns pels altres. Per això, quan

un membre sofreix, tots els altres pateixen amb ell, i quan un membre és honorat, tots els altres s'alegren amb ell.

Doncs bé, vosaltres formeu el cos de Crist, i cadascú n'és un membre.

(1 Cor 12, 12-27)



...en la cosa pública havia cap, e aquest és aquell qui ha

lo regiment o senyoria; los ulls e les orelles són los

jutges e els oficials; los braços són aquells que defenen

la cosa pública, ço és los cavallers e los hòmens

d’armes; lo cor són los consellants; les parts

generatives són los preïcants e informants; les cuixes e

cames són los menestrals; los peus que calciguen la

terra són los pagesos qui la colren e l’exerciten per llur

ofici totstemps.

Francesc Eiximenis, Lo Crestià. 



CORTS VALENCIANES

BRAÇ ECLESIÀSTIC

Bisbes de Tortosa, Sogorb i València.

Mestres dels ordes militars de Montesa, 

Hospital, Sant Jaume i Calatrava.

Abats de Valldigna, Benifassà i Poblet.

BRAÇ MILITAR

BRAÇ REIAL 

Retaule de la capella del Palau de la 
Generalitat (Joan Sarinyena, 1606)



BRAÇ ECLESIÀSTIC

Bisbes de Tortosa, Sogorb i València

Abats de Valldigna, Benifassà i Poblet

Mestres dels ordes militars de Montesa, 

Hospital, Sant Jaume i Calatrava



Murals de la Sala Nova del Palau de la Generalitat (Joan Sarinyena, 1606)

BRAÇ MILITAR



BRAÇ REIAL





GENERALITAT (1418)
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Senyorius 
1360-1370

Vinatea vs. Alfons el Benigne (1332) 



Alfons el Benigne (1327-1336) 

“—Señor, esto non consentiría el rey don 

Alfonso de Castella, hermano nuestro, que ell 

no los degollase a todos.

E lo senyor rei respòs: 

—Reina, reina, el nostre poble és franc, e no 

és així subjugat com és lo poble de Castella, 

car ells tenen a nós com a senyor, e nós a ells 

com a bons vassalls e companyons.”

Crònica de Pere el Cerimoniós



PERE EL CERIMONIÓS (1336-1387) 

LA UNIÓ DE VALÈNCIA (1347-1348) 



LA GUERRA DE CASTELLA (1356-1375) 

Batalla de Montiel (1369) 







Façen-se cristians los
moros o muyren!



MESQUITA DE LA XARA 
(SIMAT DE LA VALLDIGNA, S. XV)

1519-1525. GERMANIA
1525. DECRET DE CONVERSIÓ 
FORÇOSA 
CRISTIANS NOUS / MORISCOS 
1609. EXPULSIÓ



ERMITA DE LA SANTA CREU (XELVA, 1370) 
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FERRAN D’ANTEQUERA (1412-1416) 



ALFONS EL MAGNÀNIM (1416-1458) CONQUESTA DE NÀPOLS (1442) 



JOAN II 
(1458-1479) 

CARLES DE VIANA 
(1519-1521) 



FERRAN EL CATÒLIC 
(1479-1516) 

CARLES I 
(1516-1554) 



LA GERMANIA (1519-1521) 


