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EDITORIAL

Aquesta revista monogràfi ca l’hem dedicada a la 
historiografi a medieval. Sobretot, podem trobar articles 
referents a la baixa edat mitjana, la qual es va caracteritzar, 
a partir del segle XII, per un canvi de tendència: l’agricultura 
de l’Occident europeu va començar a generar excedents 
comercialitzables i es va produir un desenvolupament de les 
ciutats impulsat per una intensa activitat comercial. També 
és l’època en la qual s’introdueixen innovacions tècniques: 
molins mecànics de vent i aigua, la brúixola, el timó, les 
lents, la pólvora, etc. Els segles XII i XIII també van ser segles 
d’innovacions en els mètodes tradicionals de producció que 
permeteren un considerable creixement econòmic 

Durant els segles XIV i XV els mercaders de Catalunya, 
Mallorca i València van aconseguir un bon lloc en el comerç 
de la Mediterrània. Com a suport, es van fundar consolats en 
diferents places comercials. Eren punts d’un alt component 
polític i logístic, que confi guraven autèntiques ambaixades i 
bases comercials. Barcelona, València i Mallorca disposaven 
d’aquestes xarxes a les ciutats nord-africanes, Beirut, Da-
masc, Alexandria, la península italiana, Provença, etc. 

Els territoris de la Corona catalanoaragonesa van conèi-
xer un sorprenent desenvolupament polític i institucional; 
aquest reialme es va convertir en una organització política 
complexa constituïda com a federació de regnes i territoris 
independents.  

Pel que fa al creixement urbà, aquest va modifi car 
l’estructura de viles i ciutats. A la vora dels temples i palaus 
es bastiren de forma caòtica habitatges, que confi guraven un 
entramat de carrers estrets i laberíntics. El gros dels edifi cis 
eren habitatges d’artesans, que s’agrupaven en carrers 
segons els ofi cis. Les ciutats es dotaren de serveis públics i 
d’institucions d’assistència. Va ser durant el segle XIII quan 
s’establiren els consells de les universitats o municipis.

En aquest llarg període hi hagué fets i processos molt 
diversos, diferenciats geogràfi ca i temporalment, que res-
ponien tant a infl uències mútues amb altres civilitzacions i 
territoris com a dinàmiques internes. Algunes tingueren una 
gran projecció cap al futur; foren les bases de l’expansió eu-
ropea posterior i del desenvolupament d’una incipient vida 
urbana i d’una burgesia que, amb el temps, desenvoluparien 
el capitalisme.

Durant aquests segles les terres eren cultivades pels cam-
perols, que treballaven per a ells mateixos i també per als 
senyors feudals (eclesiàstics i nobles). Aquests s’apropiaven 
d’una part de la producció agrícola, serveis personals, impos-
tos. En ocasions la usurpació deixava als camperols al límit 
de la supervivència.

 Esta revista monográfi ca la hemos dedicado a la histo-
riografía medieval. Sobre todo, podemos encontrar artículos 
referentes a la baja edad media, la cual se caracterizó, a partir 
del siglo XII, por un cambio de tendencia: la agricultura del 
Occidente europeo empezó a generar excedentes comerciali-
zables y se produjo un desarrollo de las ciudades impulsado 
por una intensa actividad comercial. También es la época en 
la cual se introducen innovaciones técnicas: molinos mecá-
nicos de viento y agua, la brújula, el timón, las lentes, la pól-
vora, etc. Los siglos XII y XIII también fueron siglos de in-
novaciones en los métodos tradicionales de producción que 
permitieron un considerable crecimiento económico.

Durante los siglos XIV y XV los mercaderes de Cataluña, 
Mallorca y Valencia consiguieron una destacada importancia 
en el comercio del Mediterráneo. Como apoyo, se fundaron 
consolados en diferentes plazas comerciales. Eran puntos de 
un alto componente político y logístico, que confi guraban 
auténticas embajadas y bases comerciales. Barcelona, Valen-
cia y Mallorca disponían de estas redes en ciudades nortea-
fricanas, Beirut, Damasco, Alejandría, la península italiana, 
Provenza, etc. 

Los territorios de la Corona catalanoaragonesa conocie-
ron un sorprendente desarrollo político e institucional; este 
gran Estado se convirtió en una organización política com-
pleja, constituida como federación de reinos y territorios in-
dependientes. 

Con respecto al crecimiento urbano, este modifi có la es-
tructura de villas y ciudades. En las proximidades de los tem-
plos y palacios se levantaron de forma caótica viviendas, que 
confi guraban un entramado de calles estrechas y laberínti-
cas. La mayor parte de edifi cios eran viviendas de artesanos 
que se agrupaban en calles según los ofi cios. Las ciudades se 
dotaron de servicios públicos y de instituciones de asisten-
cia. Fue durante el siglo XIII cuando se establecieron los con-
sejos de las universidades o municipios. 

En este largo periodo hubo hechos y procesos muy di-
versos, diferenciados geográfi ca y temporalmente, que res-
pondían tanto a infl uencias mutuas con otras civilizaciones 
y territorios como a dinámicas internas. Algunas tuvieron 
una gran proyección de cara al futuro; serían las bases de la 
expansión posterior y del desarrollo de una incipiente vida 
urbana y de una burguesía que, con el tiempo, desarrollarían 
el capitalismo. 

Durante estos siglos, las tierras eran cultivadas por los 
campesinos que trabajaban para ellos mismos y también 
para los señores feudales (eclesiásticos y nobles). Estos se 
apropiaban de una parte de la producción agrícola, servicios 
personales, impuestos. En ocasiones la usurpación dejaba a 
los campesinos al límite de la supervivencia.
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Diversos articles han refl exionat i valorat les aportacions 
realitzades pel medievalisme a la renovació de la història políti-
ca que ha tingut lloc durant el darrer quart de segle, ja siga en 
l’àmbit de la historiografi a europea (NIETO 1997), la dels regnes 
cristians de la península Ibèrica en general (LADERO 2000) o la 
de la Corona d’Aragó en particular (BATLLE - BUSQUETA 1994). 
En aquesta línia, mitjançant el present text volem actualitzar i 
centrar l’atenció en el cas del regne de València baixmedieval, des 
del regnat de Jaume I fi ns al de Joan II, entre 1238 i 1479. Així, 
a banda de sintetitzar l’evolució i les principals característiques 
d’aquesta nova història política, tractarem de realitzar un balanç 
–molt genèric– de la seua aplicació al nostre medievalisme, bo i 
proposant possibles línies futures d’actuació per tal de suplir-ne 
les mancances detectades.

1. DE LA HISTÒRIA POLÍTICA TRADICIONAL A LA 
NOVA HISTÒRIA POLÍTICA

Un dels principals trets que caracteritzà 
les diverses manifestacions de renovació his-
toriogràfi ca que se succeïren al llarg del se-
gle XX, des de les primeres enunciacions de 
l’escola francesa dels Annales en la dècada de 
1930 fi ns als canvis historiogràfi cs produïts en 
els anys ‘80, fou la postergació pràcticament 
sistemàtica de la història política tradicional. 
Aquesta havia dominat la ciència històrica 
contemporània des dels seus inicis, al caliu de 
la formació dels Estats-nació, basant-se en la 
descripció cronològica dels fets que eren qua-
lifi cats com a polítics en tant que afectaven a 
la història «nacional». Era, per tant, una his-
tòria de tall positivista, merament descriptiva 
i centrada generalment en l’àmbit dels grans 
personatges històrics o els esdeveniments 
polítics més rellevants, aïllant-los d’altres 
realitats coetànies de caire social, econòmic 
i cultural. Una història exclusivament événementiel segons els 
seus principals crítics, com ara Fernand Braudel, qui rebutjava 
la importància dels fets polítics en les interpretacions historio-
gràfi ques. Així mateix, també els historiadors marxistes i aquells 
que practicaren la història social, econòmica o cultural deixaren 
en un segon pla l’estudi dels fets polítics, bo i considerant-los de 
rellevància menor per a la comprensió de les societats pretèrites.

D’aquesta forma, mentre que una part de la historiografi a con-
tinuà emprant i reivindicant els tradicionals mètodes positivistes 
de la història política, els corrents més potents i renovadors de 
la segona meitat del segle XX apostaren per noves metodologies 
i formes de fer, obertes a l’estudi de molts altres aspectes de les 
realitats socials. Amb tot, ja en els anys ‘60 aparegué als Estats 
Units d’Amèrica la new political history, amb aportacions de la so-
ciologia, l’antropologia i la psicologia social, ciències que marca-
rien un dels camins per a la seua renovació. En consonància amb 
això, a fi nals dels ‘70 la nouvelle histoire francesa, fortament in-
fl uenciada per la història cultural, arribaria a considerar els afers 
polítics purament com a antropològics, donant peu a l’interès 
per noves qüestions, com ara les teories i la simbologia del po-
der. Per una altra banda, dos grans projectes internacionals de 
recerca desenvolupats al llarg dels ‘80 i dels ‘90 sobre els orígens 
dels Estats moderns contribuïren defi nitivament a la renovació 

de la història política, amb un important avanç en continguts, 
matèries, refl exions i metodologies científi ques.

Així, la nova història política es caracteritza per centrar 
l’objecte d’estudi no ja en els fets polítics concrets, sinó en les 
relacions i estructures de poder, interpretades en el seu con-
text social, econòmic i cultural per tal d’arribar a comprendre 
les principals claus explicatives que hi subjauen. Per això, en 
aquesta renovació ha estat clau la incorporació de criteris proce-
dents d’altres ciències socials i humanes, així com de les diverses 
branques de la història desenvolupades de forma paral•lela. En 
conseqüència, a banda dels temes ja mencionats sobre la legiti-
mació i la simbologia del poder, la nova història política engloba 
d’altres relacionats amb el desenvolupament de les estructures 
polítiques, com ara els ordenaments legals, les institucions de go-
vern, administració i justícia, els mecanismes de representació, 
les elits polítiques, la fi scalitat i les fi nances públiques, les gue-
rres i la diplomàcia, les identitats col•lectives o l’opinió pública. 
De més a més, ha incorporat o renovat metodologies i gèneres 

historiogràfi cs, com la prosopografi a, la bio-
grafi a i la història narrativa, al temps que la 
seua concepció reduïda s’ha anat eixamplant 
per tal d’esdevenir quantitativa, comparativa, 
de llarg termini i referent a la globalitat social.

És per tot això que la història política 
s’ha pogut desvincular d’allò exclusivament 
factual i nacional per tal d’associar-se a 
l’anàlisi de les formes de confl icte en diversos 
nivells, tot integrant-se per aquesta via 
en el territori de la història social en la 
més ampla de les seues accepcions. Així, la 
història política ha recuperat el seu paper 
mostrant que l’apel•lació a allò polític és tan 
fonamental per explicar el procés històric 
com els fonaments econòmics, les estructures 
socials o els valors culturals. D’una altra 
banda, més enllà d’aquest aprofundiment, 
els pressupòsits bàsics de la història 
política tradicional, combinant la narració 

i l’explicació cronològica dels esdeveniments, continuen sent 
indispensables per tal d’oferir una base sòlida a eixes noves 
investigacions i fer progressar el coneixement històric. En aquest 
sentit, la defi nició dels fets polítics continua estant estretament 
relacionada amb el marc territorial triat per al desenvolupament 
de la recerca, que en el cas de la societat valenciana baixmedieval 
queda necessàriament inclòs dins de la Corona d’Aragó i el regne 
de València. 

2. EL CAS VALENCIÀ: ENS QUEDA MOLT PER FER

L’evolució que acabem d’explicar per al medievalisme occi-
dental fou més tardana per al cas valencià, atès l’endarreriment 
relatiu de la societat espanyola i valenciana respecte als princi-
pals països que encapçalaren aquella renovació. De fet, la història 
tradicional dominà la historiografi a valenciana pràcticament fi ns 
a la dècada de 1980, quan les infl uències renovadores d’alguns 
catedràtics arribats als ‘60 –deixebles de Jaume Vicens Vives– o 
d’altres incorporats posteriorment s’hi transformaren en noves 
tesis i treballs orientats vers la història social i econòmica. I, en 
conseqüència, aquesta és encara la línia predominant a bona part 

LA HISTÒRIA POLÍTICA DEL REGNE 
DE VALÈNCIA BAIXMEDIEVAL 
RENOVACIÓ I PROPOSTES

Vicent Baydal, Grup Harca
Institució Milà i Fontanals, 

CSIC – Barcelona

Coronació reial: “Ordinació sobre el 
cerimonial d’autocoronació dels reis 
d’Aragó, d’època de Pere el Cerimoniós”
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del medievalisme valencià, especialment centrat en els aspectes 
socioeconòmics del món rural i urbà baixmedievals. En canvi, 
tot i que, com veurem, sí que hi ha hagut moltes investigacions 
coincidents amb la renovació de la història política, són ben pocs 
els historiadors o els grups de recerca dedicats preferentment a 
l’estudi de les relacions de poder. 

A això, a més a més, cal sumar el fet que la historiografi a 
tradicional valenciana fou eminentment jurídica i institucional, 
tant pel que fa a l’anterior a la guerra civil espanyola com a la 
posterior (VICIANO 1995, GUINOT 1997). I, consegüentment, 
els principals treballs que ens llegaren foren investigacions, 
de caràcter estàtic, sobre el dret foral o sobre determinades 
institucions i càrrecs, com ara els municipis, les Corts, la Diputació 
del General, la diòcesi valentina, la mostassafi a, el justiciat o la 
batlia general. En canvi, no hi hagué a penes històries polítiques 
pròpies, com per exemple succeí a Catalunya, on se’n publicaren 
diverses cada pocs anys des de la de Víctor Balaguer, de la dècada 
de 1860, fi ns a la de Ferran Soldevila, de 1934. Contràriament, 
la historiografi a valenciana només comptà durant molt de temps 
amb la de Vicent Boix, de 1845-1847, i la de Joan Batiste Perales, 
de 1878-1880, que bàsicament bevien dels antics cronistes 
valencians i de Zurita, sense a penes afegir-hi investigacions 
arxivístiques. 

Així, calgué esperar a la dècada de 1980 per disposar de grans 
compilacions modernes d’història medieval valenciana, com ara 
les contingudes als volums corresponents de Nuestra historia i la 
Història del País Valencià d’edicions 62, a les quals s’han afegit pos-
teriorment la història escrita per Antoni Furió o la recent Història 
de la Corona d’Aragó dirigida per Ernest Belenguer (GUICHARD 
1980, BELENGUER 1989 i 2007, FURIÓ 1995). Amb tot, mal-
grat que aquests treballs han pogut recollir de manera general les 
informacions de les investigacions realitzades fi ns l’època actual, 
l’endarreriment inicial esmentat ha provocat el fet que encara si-
guen molts els aspectes polítics desconeguts de la societat valen-
ciana baixmedieval, fi ns i tot pel que fa als esdeveniments més 
bàsics, és a dir, aquells que afectaven les relacions entre la monar-
quia i els estaments com a dirigents de la comunitat política del 
regne. Per tant, encara queda molt per investigar, començant per 
aquests fets que, com hem dit, conformen els fonaments impres-
cindibles per a dotar de profunditat les aportacions de la nova 
història política.

En aquest sentit, el poder del rei com a autoritat suprema con-
tinua constituint un dels principals focus d’atenció, per la qual 
cosa caldria un urgent recanvi de les antigues biografi es dels mo-
narques, molt reduïdes en algunes ocasions i generalment cen-
trades en els afers catalans. En aquest camp, en contrast  amb 
les nombroses renovacions biogràfi ques realitzades en els darrers 
anys per les historiografi es anglesa, francesa o castellana, a casa 
nostra encara són moltes les mancances. Únicament Jaume I, 
Pere el Gran, Jaume II i Alfons el Benigne han estat objecte de 
recents publicacions (TORRÓ 1999, VILLACAÑAS 2003, HINO-
JOSA 2006, ROCA 2003, CINGOLANI 2007 i 2010), amb la im-
portant diferència que únicament les obres de Stefano Cingolani 
i Josep Torró han aportat una reinterpretació de les cròniques 
reials o la utilització de dades arxivístiques inèdites. Així les co-
ses, caldrien noves biografi es fonamentades, en primer lloc, en la 
documentació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, primordial per al 
segle XIII i les primeres dècades del XIV. I, per això, no hi hauria 
millor manera de possibilitar un avanç qualitatiu dels coneixe-
ments que procedir a l’edició exhaustiva dels registres cancelle-
rescos, els pergamins i les cartes reials, una tasca si més no facti-
ble per a grups especialitzats —en uns pocs anys— des de Jaume 

I fi ns a Alfons el Liberal. 

Per la seua banda, de Jaume II a Joan II continuen sent 
d’obligada consulta els mateixos fons de l’arxiu reial —els perga-
mins i les cartes podrien ser publicats o regestats de forma siste-
màtica—, combinats amb la documentació de nivell municipal i 
territorial conservada als diversos arxius locals, l’Arxiu del Regne 
de València o l’Arxiu Històric Provincial de Saragossa. En concret, 
per conèixer l’evolució global de les relacions de poder seria ben 
útil, si més no, la conjunció de la documentació reial amb la de 
les actes dels consells municipals de les tres capitals ibèriques de 
la Corona i la generada per cadascuna de les assemblees de Corts 
celebrades al llarg del període baixmedieval. No debades, aquest 
mètode s’ha mostrat recentment efi caç per tal d’analitzar compa-
rativament la naturalesa de les estructures de poder a Catalunya, 
Aragó i el regne de València (BAYDAL 2011), i podria ser aplicat a 
cadascun dels regnats corresponents per tal de servir de base na-
rrativa a les biografi es proposades. I, a banda d’aquestes funcions 
polítiques, caldria afegir-hi, evidentment, d’altres inherents a la 
institució monàrquica, com ara les de direcció militar, política 
dinàstica, administració i govern del territori, que mereixerien, al 
seu temps, recerques pròpies. 

Per exemple, caldria conèixer amb detall els preparatius, el 
desenvolupament, el cost i els integrants de totes i cadascuna de 
les principals campanyes expansionistes dutes a terme fora del 
nucli central de la Corona, més enllà del nivell exclusivament di-
plomàtic o factual amb els quals van ser abordades la croada jau-
mina de 1269, les campanyes contra el regne de Múrcia de 1265-
1266 i 1296-1304 o la conquesta de Sardenya de 1323-1324 
(MARCOS 2007, GARRIDO 1997 i 2002, ARRIBAS 1952). Així, 
seguint els exemples recents aplicats a la croada almerienca de 
1309 o la campanya sarda de 1354 (BAYDAL 2009, ORSI 2008), 
fóra bo de realitzar estudis més amplis sobre aquelles expedicions 
i sobre moltes altres, com les dirigides a Sicília en 1282 i 1298-
1299, a Menorca en 1287, a Mallorca en 1342-1343, o a Sarden-
ya, Sicília i Nàpols al llarg de la segona meitat del segle XIV i la 
primera meitat del XV. En aquesta línia, per exemple, una de les 
principals aportacions realitzades en els darrers temps ha estat 
l’estudi de la cavalleria dels exèrcits de Pere el Cerimoniós i Al-
fons el Magnànim (SÁIZ 2003). Igualment, també caldria analit-
zar sota els mateixos paràmetres els confl ictes que requeriren de 
guerres a l’interior de la Corona, com ara la croada antiaragonesa 
de 1285 o la guerra de Castella de 1356-1369, que recentment ha 
estat objecte d’una investigació exhaustiva per al regne d’Aragó 
(LAFUENTE 2009).

D’una altra banda, també seria interessant continuar més en-
llà del segle XIII els estudis realitzats sobre la política matrimo-
nial de la Casa de Barcelona (AURELL 1994) i tractar d’aprofundir 
el coneixement sobre certs membres de la família reial, com ara 

Guerrers medievals: “Guerrers medievals a les Croades. Represent-
ació de la primera meitat del segle XV”

Eiximenis: “Miniatura d’un manuscrit del Crestià de Francesc 
Eiximenis, segle XIV

 Scriptorium medieval: “Cort reial d’Alfons X de Castella segons les 
Cantigas de Santa Maria, segle XIII”
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les reines, els primogènits i els altres 
fi lls reials. Al mateix temps, encara ens 
manca conèixer amb detall algunes de 
les institucions pròpies de la monar-
quia, com el consell, la casa, la tresoreria 
o la cancelleria dels reis, per a les quals 
seria especialment adequada l’aplicació 
d’anàlisis prosopogràfi ques, que, tot 
plegat, podrien oferir una precisa imat-
ge del seu funcionament i la seua evolu-
ció. Així ho han demostrat, per exemple, 
les investigacions dutes a terme sobre 
les pràctiques diplomàtiques realitza-
des en nom de Jaume II (PEQUIGNOT 
2009). Altrament, pel que fa al desple-
gament simbòlic del poder monàrquic, 
caldria continuar desenvolupant les di-
verses recerques ja assajades sobre les 
entrades, els funerals, els discursos, les 
coronacions o les cerimònies reials (PA-
LACIOS 1975, NARBONA 2003, CAW-
SEY 2008). I, fi nalment, quant a les 
institucions de govern, administració i 
justícia, tot i els treballs esmentats pro-
cedents de la historiografi a tradicional 
i d’altres posteriors sobre l’audiència, la 
procuració, la governació o el racionalat 
(CABEZUELO 1998, LALINDE 1963, 
TATJER 2009, CRUSELLES 1998), en-
cara es podria aprofundir en el coneixe-
ment dels seus mecanismes d’actuació 
en cada època.

Per la seua banda, també les institucions políticoadministra-
tives locals i territorials han rebut atenció específi ca per part dels 
historiadors, com ara la Diputació del General i els consells o les 
escrivanies municipals (MUÑOZ 1985, NARBONA 1995, RUBIO 
1995, BARRIO 1998, VICIANO 2008). Amb tot, pel que fa a la pri-
mera, els coneixements sobre la composició, el funcionament i el 
paper real de la Diputació s’haurien d’ampliar considerablement, 
mentre que els estudis sobre el poder local encara es podrien 
multiplicar, d’una banda, continuant amb la tasca d’anàlisi i edi-
ció d’una correspondència municipal plena de confl ictes (RUBIO 
1985-1998, CABANES 1996), i, d’una altra banda, tot insistint en 
les recerques prosopogràfi ques, que poden oferir una interessant 
visió de les lluites polítiques i ideològiques desenvolupades a cada 
localitat. En consonància amb açò darrer, també caldria ampliar 
els estudis no només sobre les aristocràcies de les ciutats i les vi-
les reials, sinó també sobre la societat política dirigent de la resta 
d’estaments, és a dir, la noblesa i l’Església, que, en comparació 
amb d’altres historiografi es, han rebut encara escassa atenció en 
el cas valencià (MOXÓ 1990, GARCIA-
OLIVER 1991, 1998 i 2009-2011, COSTA 
1998, PONS ALÓS 2005a i 2005b). Tam-
bé ací la biografi a, ben realitzada, podria 
ser un camí per a l’ampliació de coneixe-
ments, puix el recorregut de fi gures com 
determinats bisbes, abats, nobles, cava-
llers o mestres dels ordes militars podria 
servir com a clau de volta per explicar la 
societat valenciana baixmedieval d’un 
moment concret. 

Ultra això, un dels grans temes de la 
història política que caldria renovar amb 
urgència és el de les Corts, per a la qual 
cosa seria necessària la transcripció i pu-
blicació dels papers continguts al fons de 
Legislació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
fi ns a la dècada de 1360 i dels processos de 
Corts, localitzats al mateix arxiu o al del 
Regne de València, a partir d’aquella data. 
En aquest sentit, recentment s’ha procedit a l’edició dels proces-
sos d’algunes reunions d’època de Pere el Cerimoniós i es preveu 
la futura publicació en línia de la resta d’assemblees del període 
medieval (CANDELA 2006, MUÑOZ 2009). En estreta relació 
amb això, també s’haurien d’editar i estudiar amb detall tots i ca-
dascun dels donatius de Corts concedits pels estaments, en línia 
amb el que ja ha estat fet per al cas català al llarg del segle XIV 

(SÁNCHEZ-ORTÍ 1997). Fet i fet, da-
rrerament s’han publicat un gran nom-
bre de treballs sobre fi scalitat i fi nances, 
però en el cas valencià han incidit espe-
cialment en l’àmbit local (BERTRAN ET 
ALII 1997, GARCÍA MARSILLA 2002, 
MIRA 2005), deixant un tant de banda 
la vinculació de tota la maquinària fi scal 
i hisendística amb les demandes mone-
tàries de la monarquia.

Pel que fa a altres temes d’interès 
de la nova història política, com ara les 
teories del poder, la seua juridifi cació 
i la seua legitimació, es troba a faltar 
a casa nostra una refl exió teòrica més 
profunda, d’una banda, sobre la con-
cepció pactista del sistema de govern, i, 
d’una altra banda, sobre el pensament 
jurídic i l’opinió pública en connexió 
amb la realitat històrica de cada època. 
No debades, també caldria donar una 
nova visió als estudis sobre el dret foral, 
bo i relacionant-lo amb les relacions de 
poder i els interessos entrecreuats en 
l’estricta gènesi de cadascun dels grups 
de furs o privilegis aprovats. Igualment, 
convindria aprofundir en la interpreta-
ció de la noció de conquesta o «recon-
questa», una qüestió de revifat interés 
a la historiografi a castellana, que podria 
rebre importants aportacions de part 
catalanoaragonesa a través de l’estudi 

crític de les cròniques i els documents del poder coetanis (TO-
RRÓ 2000). I, així mateix, també les recerques sobre identitats 
col•lectives, ja siguen de nivell regnícola o urbà, estan encara en 
beceroles i serien mereixedores d’un desenvolupament més pro-
fund (FERRANDO 1980, BARRIO 2009-2010).

Finalment, també són molts els grans confl ictes polítics que 
encara resten per investigar a fons, com ara la disputa foral en-
tre aragonesos i valencians desenvolupada entre 1261 i 1329, les 
lluites entre Elionor de Castella i Pere el Cerimoniós de la dècada 
de 1330, la guerra de la Unió de 1347-1348 —que compta amb 
una excel•lent tesi que convida a l’aprofundiment dels estudis 
(RODRIGO 1987)—, el procés de recepció de la dinastia Trastà-
mara en la dècada de 1410 o la intervenció valenciana en les cam-
panyes mediterrànies d’Alfons el Magnànim i en la guerra civil 
catalana. En canvi, d’altres afers compten amb estudis clàssics, 
com ara el Compromís de Casp (DUALDE – CAMARENA 1971) 
que, a més a més, rebrà noves aportacions gràcies a l’organització 

d’un recent congrés sobre la mort de 
Martí l’Humà i la dedicatòria específi ca 
del proper Congrés d’Història de la Coro-
na d’Aragó a aquell fet, tot coincidint amb 
la commemoració del seu sisé centenari. 
A un altre nivell, d’enfrontaments quoti-
dians, un estudi sistemàtic dels processos 
judicials conservats per als segles XIII i 
XIV a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i per al 
segle XV a l’Arxiu del Regne de València, 
ens podria oferir una visió més completa 
de la confl ictivitat social, fortament vin-
culada a les relacions de poder en la ma-
joria d’ocasions.

Tot plegat, doncs, encara ens queda 
molt per fer, tant per a recuperar el tradi-
cional endarreriment de la història políti-
ca valenciana com per adaptar-la a les no-
ves línies que han pres carta de naturalesa 
en els darrers temps. En aquest sentit, el 

medievalisme valencià s’ha incorporat amb força a aquestes noves 
perspectives, tot i que ho ha fet, en general, a partir d’esforços in-
dividuals, sense una orientació comuna. Així, s’han desenvolupat 
considerablement els estudis en l’àmbit municipal sobre les rela-
cions polítiques, la simbologia del poder i els sistemes fi scals, alho-
ra que també s’han ampliat els coneixements sobre determinades 
institucions de govern i administració. En canvi, són més escasses 
les investigacions que afecten la globalitat del territori valencià o 

Corts Catalanes: “Reunió de Corts Catalanes 
segons miniatura del segle XV.

Escut dels estaments valencians: “Escut dels tres 
braços del es Corts Valencianes”.



que adopten una perspectiva comuna a tota la Corona, el que és 
fi ns a cert punt lògic, atesa la fragmentació dels principals nuclis 
de medievalistes en diversos departaments universitaris. En rela-
ció amb això, sembla especialment greu que en l’actualitat no es 
puga cursar a cap universitat valenciana un màster específi c en 
història medieval del regne de València o de la Corona d’Aragó, un 
fet que pot derivar en el descens imminent de les recerques, ja si-
guen d’història política o d’un altre camp. Esperem, doncs, que en 
els propers anys s’hi puga posar remei per tal de continuar amb 
l’impuls i la renovació de la historiografi a medieval valenciana.
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En el año 1992 se conmemoró por todos los lares el 
aniversario de la expulsión de los judíos de la Península Ibé-
rica. Medio milenio después, proliferaron  por doquier todo 
tipo de exposiciones, congresos, simposios, actas y otras 
festividades. Desde el punto de vista del historiador y de la 
historiografía, se produjo un verdadero estampido edito-
rial  que nos ayudó a conocer aspectos hasta el momento 
poco tratados en los cauces convencionales de la producción 
histórica. Se trataba de unos estudios que se habían arrin-
conado y limitado a temáticas religiosas y culturales o que 
nos remitían a eternas glosas sobre las fechorías de algu-
nos individuos adinerados; junto a ello, en los años setenta, 
ochenta y noventa de la pasada centuria, se fueron reno-
vando poco a poco, tendiendo así a estudios caracterizados 
por su vertiente social, económica o mental2 . Pasados unos 
años, debemos hacer una perspectiva de los avances, quietu-
des y retrocesos ocurridos con posterioridad a tales eventos; 
es decir, en la normalidad de la investigaciones científi cas, 
las que se han producido al margen de eventos y conmemo-
raciones. En este breve texto, pretendemos simplifi car las 
últimas aportaciones relacionadas con la temática en el ám-
bito de la Corona de Aragón, abarcando cronológicamente 
desde fi nales del medievo hasta los inicios del mundo mo-
derno (siglos XII-XV). Con ello, queremos ofrecer una visión 
general y de conjunto, sirviendo de base para todos aquellos 
ajenos a la temática o bien colapsados por la excesiva disper-
sión y multiplicación de las publicaciones.

Este escrito es un breve balance con las novísimas apor-
taciones, un sucinto prólogo sobre las novedades y cambios 
producidos. Por suerte, ya contamos con anteriores aportes 
sobre los judíos en la Baja Edad Media3 , la mayoría de obras 
que aquí señalamos son producto de esta última década y 
por tanto nos ofrecen un balance en el marco editorial de los 
años 2000-2010. Una década que nos sirve para concretar, 
a modo de compilación, una guía introductoria de lo acon-
tecido por tanto en estos diez años, sin que con ello presen-
temos un estudio preciso en el que estén todos y cada uno 
de los estudios realizados. Entre las compilaciones biblio-
gráfi cas nos gustaría también citar la Bibliografía española de 
judaica. Selección de libros (1940-2008) publicada por Uriel 
Macías4 , un excelente punto de partida para todos aquellos 
que quieran profundizar en un completo y complejo pano-
rámica editorial.

El primero de los aspectos más representativos a la hora 
de valorar estos recientes estudios en cualquier campo cien-
tífi co que se precie, obedece al análisis de los congresos, 
simposios y últimas reuniones que sobre el tema se han 
realizado en fechas cercanas. En este sentido, destacar que 
desde las solemnidades del año 1992, momento en el que se 
produjo una gran efervescencia temática, se han realizado 
innumerables reuniones. En la últimos años, han aconteci-
do también conversaciones científi cas de gran interés para 
el conjunto del espacio geo-histórico que analizamos. De en-
tre las reuniones realizadas, me gustaría subrayar algunas 
de ellas, quizás por cercanía temporal o bien por su dimen-
sión editorial. Así, por ejemplo, el Chrétiens et Juifs au Mo-
yen Age: sources pour la recherche d’une relation permanente. 
Tables Rondes (Carcassone, 2003), el IV Semanario Interna-

LAS MINORÍA JUDÍA EN LA CORONA 
DE ARAGÓN DURANTE LA EDAD MEDIA
APORTES Y RETOS PARA UNA HISTORIOGRAFÍA DEL SIGLO XXI

Jorge Maíz Chacón 
UNED Illes Balears1
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cional de Historia Medie-
val “Minorías Religiosas, 
Marginación y Pobreza en 
la Europa Medieval” (La 
Nucia, Alicante, 2005), 
las IV Jornadas de Recu-
peración de la Herencia 
Judía (Uncastillo, 2006), 
la reunión sobre La mujer 
en la cultura judía medie-
val. El universo femenino 
(Jaca, 2006), el encuen-
tro Entre el imaginario y la 
memoria “Aspectos sobre la 
presencia cultural judía en 
el pasado y el presente de 
la Comunidad Valenciana” 
(Alicante, 2007), el Curs 
d’Especialització “Jueus 
a la Catalunya Medieval” 
(Lleida, 2007), el Con-
greso “Arqueología Judía 
Medieval en la Península 
Ibérica. Balances y pers-
pectivas” (Murcia, 2009), 
el Tiempos y espacios en 
la Girona judía (Girona, 
2009),  y, fi nalmente, la 
reunión sobre la Vida Co-
tidiana de las Comunida-
des Judías Medievales en 
el Valle del Ebro, (Tudela / 
Calahorra, 2009).

Igualmente, en los últimos años, el signifi cativo avan-
ce asociado a los estudios analizados se corresponde con la 
aparición de nuevas e interesantes publicaciones periódicas 
con vocación científi ca. El vacío dejado por la revista Calls, 
publicada por la Associació d’Estudiosos del Judaisme Català 
entre los años 1986 y 1990, y la necesaria actualización y 
cambio generacional en las ya consolidadas, como Sefarad 
o la Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, habían gene-
rado cierto parón, dando ahora un nuevo salto con la apari-
ción de revistas específi cas geográfi ca y temáticamente. En-
tre los años 1997 y 1998 se produjo este cambio; en primer 
lugar, en Barcelona surgía la revista Tamid, 
una excelente compilación anual sobre di-
versos campos de los estudios hebraicos. 
Tamid ha representado y representa, la 
mejor muestra de esta renovada vocación 
con una especial atención a los estudios 
sobre los judíos de la Cataluña medieval, 
contando con historiadores locales o bien 
con traducciones de autores tan consoli-
dados como Yom-Tov Assis. En segundo 
lugar, en el año 1998, la Hebrew University 
of Jerusalem publicó el primer número del 
Hispania Judaica Bulletin, revista del centro 
de estudios judíos y que ha signifi cado un 
importante punto en la internacionaliza-
ción de la temática y en la difusión de lo 
que se estaba haciendo sobre judíos del 
mundo medieval en distintos ámbitos uni-
versitarios. En el año 2005, veía la luz el 
primer número de Segell. Revista d’Història 
i Cultura Jueva, cuyo ámbito de estudios está 
generalmente circunscrito al antiguo reino 
de Mallorca, sirviendo de este modo para 
llenar un importante vacío existente en la 

renovación y publicación 
de nuevos estudios en el 
territorio insular. 

Recientemente, en el 
año 2009, la editorial Aben 
Ezra y la Asociación Hispa-
na de Estudios Hebraicos 
editó el primer número de 
la revista Iberia Judaica, 
de la cual hasta la fecha 
han aparecido tres núme-
ros monográfi cos de cierto 
interés para los investiga-
dores. En el ámbito de las 
publicaciones periódicas, 
destacar también la recien-
temente creada Review of 
Sefardic Studies (2010), de 
la mano de la Society for 
Sefardic Studies (2009), 
que pretende aglutinar al-
gunos textos publicados 
en distintas publicaciones 
dispersas. En este proceso 
de normalización histo-
riográfi ca hemos pasado 
de manera obligada por 
la aparición de congresos 
específi cos, de editoriales 
propiamente dedicadas a 
tales asuntos o a la crea-
ción de  asociaciones sobre 

dicha temática como la Asociación Española de Estudios He-
breos y Judíos (1997), la Societat Catalana d’Estudis Hebraics  
(1995), Arca-Llegat Jueu (2001) o el determinante Institut 
d’Estudis Nahmànides (1997), surgido al amparo del Patrona-
to del Call de Girona y cuyo objetivo ha sido recuperar, es-
tudiar y difundir la historia de la comunidad judía de dicha 
zona con gran acierto.

En los distintos ámbitos geográfi cos se han realizado 
novedosas interpretaciones que nos han ayudado a com-
prender y a ampliar nuestro conocimiento en distintos 
lugares. Por ejemplo, los estudios de los profesores Asun-
ción Blasco o Miguel Ángel Motis sobre las comunidades 

judías en Aragón en su conjunto o de Za-
ragoza, Teruel, Uncastillo, Luna, Tauste o 
Calatayud individualmente. También los 
recientes aportes que nosotros mismos 
hemos realizado en la última década sobre 
la fi scalidad judía, el establecimiento de las 
comunidades en la ciudad de Palma o una 
visión de conjunto sobre esta minoría en 
el territorio Balear. De la misma manera, 
José Hinojosa Montalvo nos ha concedido 
en los últimos años sugestivos estudios re-
sidentes en las comunidades de Valencia, 
Xàtiva, Castellón o Sagunt. Destacar tam-
bién las aportaciones de José Ramón Mag-
dalena Nom de Déu, Eduard Feliu, Silvia 
Planas o Meritxell Blasco, con todo tipo de 
estudios y transcripciones de documentos 
de gran interés sobre los judíos catalanes, 
aragoneses y de otros territorios. En este 
mismo sentido, no es posible acercarse al 
complejo universo judío de la Edad Media 
sin atender y repasar la obra de Jaume Rie-

ra i Sans sobre juderías y sinagogas, sobre 
los judíos de Tortosa o los de Barcelona, por 
citar algunos ejemplos de sus últimas apor-
taciones. Sin duda alguna, la profunda obra 

Maimónides Compendio de los li-
bros de Galeno (Cataluña, siglo XIV), 
París, Bibliothèque nationale de 
France (Ms. Heb. 1203, fol
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de renovación del judaís-
mo sobre la Corona de 
Aragón realizada en la dé-
cada de los ochenta por el 
profesor David Romano 
Ventura, es en parte cul-
pable de este avance. Mu-
chos de sus análisis me-
tódicos y metodológicos 
concluían con un epílogo 
sobre nuevas perspecti-
vas y necesidades del ju-
daísmo medieval, y —en 
parte— algunas se han 
venido completando por 
los anteriores estudios 
citados5 .

Si por algo se diferen-
cia la comunidad judía del 
resto de sus contemporá-
neos es por sus certezas 
religiosas y comunitarias. 
El ejercicio de las mismas 
son, y han sido, constan-
te de estudio y en su con-
junto éstas nos han remi-
tido una y otra vez a los 
usos comunales y sociales 
de las sinagogas. Entién-
dase no ya como un mero 
espacio arquitectónico o 
como un espacio de es-
tudio arqueológico, sino 
como un órgano vivo de la propia comunidad cuya funcio-
nalidad y usos ha sido excelente recogida por el ya citado 
profesor Riera Sans6. Las instituciones del barrio judío han 
sido —a nuestro entender— otro de los elementos que se 
han desarrollado con mayor fortuna. La independencia de 
las comunidades así como sus diversas fórmulas de orga-
nización hacen también muy necesario el establecimiento 
de pautas de interpretación local, pero también general. No 
podremos entender los consejos de ancianos, la función de 
los secretarios de las aljamas o los adelantats, los tribunales 
o lo jueces, ni las formulaciones judías jurídicas y económi-
cas, sino tratamos de profundizar en el aspecto organizati-
vo de las mismas.

No podemos acabar estas líneas sin analizar las últimas 
aportaciones relacionadas con la arqueología judaica o sobre 
sujetos judíos. Si bien, ha existido una rama de la arqueología 
medieval que se ha especializado y ha venido a autodenomi-
narse “arqueología cristiana”, no ha existido tal suerte para la 
comunidad judía. Evidentemente, lejos estamos de conservar 
la multitud de restos relacionados con el cristianismo en este 
ámbito, ni mucho menos en condición de desarrollar corrien-
tes artísticas, urbanísticas y socio-arqueológicas que merez-
can tal defi nición, aunque eso no debería ser impedimento, 
para refl exionar metodológicamente sobre tales restos. Atrás 
quedan los imponentes estudios del profesor Cantera Bur-
gos sobre las Sinagogas españolas (CSIC, 1955) o de Millás 
Vallicrosa sobre Las inscripciones hebráicas de España (CSIC, 
1956). En líneas generales, los estudios arqueológicos se han 
centrado en relatos más o menos apurados sobre distintos 
barrios, sinagogas, baños, cementerios, lápidas y otros obje-
tos. Sea como fuere, al margen de grandes edifi cios singulares 
y comentarios de algunas piezas cerámicas o mobiliarios de 
gran valor, pocos avances han ocurrido en los últimos años y 
pocas conclusiones podemos extraer de la arqueología judía 
que no sea la de su lentísimo avance y de la escasa difusión 
de los hallazgos entre los investigadores de zonas geográfi -
cas no cercanas. Limítrofe al territorio estudiado, en tierra 

de frontera, deberíamos 
destacar las imponentes 
exposiciones: Hebraica 
Aragonalia: El Legado Ju-
dío en Aragón, celebrada 
en el Palacio de Sástago 
de Zaragoza entre el 4 
de octubre de 2002 a 6 
de enero de 2003; la cele-
brada en el año 2007 en 
el Museu d’Història de 
València, una exposición 
promovida por el Ayun-
tamiento de Valencia y 
la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat con el 
título Entre el imaginario 
y la memoria. Sefarad en la 
Comunidad Valenciana o 
la celebrada en el Museo 
Arqueológico de Murcia 
en el año 2009, Luces de 
Sefarad, que ha dado lu-
gar a un no menos desta-
cable catálogo expositivo 
y que quizás debería ser-
virnos de ejemplo para 
poder revitalizar restos 
urbanísticos y arqueoló-
gicos que en ocasiones se 
nos antojan como ane-
cdóticos. 

En estos últimos años, el mundo del judaísmo medieval 
se ha venido lentamente renovando con nuevos aportes cen-
trados en temas vagamente tratados por la historiografía 
tradicional. De este modo, se han ido realizando importan-
tes puntos de vista sobre la mujer judía, sobre la moralidad 
sexual, sobre ofi cios y labores anteriormente silenciadas o 
sobre judíos extranjeros y viajeros en el mediterráneo me-
dieval. Estos márgenes historiográfi cos han recogido con 
menos fuerzas a los otros olvidados del judaísmo histórico: 
los pobres. Si bien han existido estudios relativos a la asis-
tencia hospitalaria en la aljamas o dedicados a la asistencia 
comunal, poco se ha escrito todavía de lo que podríamos 
denominar como “minoría de la minoría”, ese gran grupo 
de judíos que, al margen de los préstamos, de las grandes 
operaciones mercantiles o comerciales, simplemente eran 
pobres, desventurados, necesitados y menesterosos en el 
complejo universo de las ciudades y campos medievales. En 
los últimos años igualmente hemos visto algunos esfuerzos 
por analizar los mecanismos de interacción entre las comu-
nidades judías más pequeñas, en las áreas rurales, entre sí 
o con respecto a otras comunidades del universo medieval.

Después de este breve repaso a la situación de los estu-
dios sobre el judaísmo en la Corona de Aragón, es necesario 
plantear una visión de futuro que pase necesariamente por 
llenar o actualizar nuestros conocimientos sobre dicha co-
munidad. De este modo, ya se advierte el difícil avance que 
estos estudios vienen realizándose desde campos tan di-
versos como necesarios. En primer lugar, desde la fi lología 
hebrea, se hace necesario una actualización de los distintos 
corpus documentales que existen. En las últimas décadas, y 
en relación con las difi cultades idiomáticas y paleográfi cas, 
han existido pocos avances en la transcripción de documen-
tos. No nos referimos a la edición de obras científi cas de 
autores medievales – fi lósofos o literatos – sino más bien 
a la multitud de documentos relacionados con la organiza-
ción interna de las aljamas, de su correspondencia inter-
na y de la jerarquización y comunicación entre las mismas, 
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así como de las actividades económicas y sociales que en el 
seno de ellas se venía desarrollando. En relación con estas 
disputas, muchos hemos encontrado otras vacantes, por las 
que necesariamente se deberían incluir nuevos esfuerzos, 
hablamos de la necesidad de generalizar y pormenorizar 
estudios concretos (en lo regional y en lo temporal) de tipo-
logía onomástica, básicamente estudios sobre antropología 
que nos permitieran establecer las líneas marcadas por las 
redes familiares a lo largo de las comunidades de la Corona 
y con respecto al resto del área mediterránea de infl uencia 
e intercambio.

Finalmente, indicar que aún nos queda por aprender 
mucho sobre las comunidades rurales judías, sobre los me-
canismos de relación y de interacción entre las distintas al-
jamas o el establecimiento de pequeñas comunidades que 
hasta el momento habían sido contempladas como residua-
les. Sin duda, tal y como ya se advirtió en otro balance7, los 
resultados son desiguales, tenemos por un lado estudios 
completos, grandes monografías y excepcionales trabajos 
que comparten espacio con otros que apenas transcriben 
líneas de pequeños documentos o bien se refi eren a hecho 
que podríamos situar en la histoire évènementielle. Para fi -
nalizar, contemplar que en estas líneas hay omisiones invo-
luntarias, no se trata de omisiones por nuestro desinterés o 
por el desapego de sus creadores, sino que están motivadas 
por la extensión del trabajo, entiéndase con ello que podría-
mos debatir mucho y con ello seguramente removeríamos 
la “espuma de la Historia”, aquella que F. Braudel reducía a 
ser tan sugestiva como cuasi secundaria. 

Notas:

1  jmaiz@palma.uned.es
2  ASSIS, Yom Tov: “Los judíos de Cataluña: fuentes y posi-

bilidades de estudio”, Primer Col•loqui d’Història dels Jueus 
a la Corona d’Aragó, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 
1991, pp. 139-155.

3  RIERA I SANS, Jaume, “Estudis sobre el judaisme cata-
là, anys 1970-1984”, Calls, 1 (1986), pp. 93-132; “Estu-
dis sobre el judaisme català, anys 1929-1969”, Calls, 2 
(1987), pp. 181-207; “Estudis sobre el judaisme català, 
anys 1836-1928”, Calls, 3 (1989), pp. 103-135; CANTE-
RA MONTENEGRO, Enrique: “La historiografía hispano-
hebrea.” Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medie-
val, 15 (2002), pp. 11-75; BLASCO, Asunción, “Los judíos 
del reino de Aragón: balance de los estudios realizados y 
perspectivas”, I Col.loqui d’Història dels jueus a la Corona 
d’Aragó, Lérida, 1991, pp. 13-97; CARRETE PARRONDO, 
Carlos: “Lo judío en la historiografía española: ausencias 
y contiendas”, IZQUIERO BENITO, Ricardo; MACÍAS, 
Uriel; MORENO KOCK, Yolanda: Los judíos en la España 
contemporánea : historia y visiones, 1898-1998, Universi-
dad de Castilla la Mancha, 2000, pp. 121-136.

4  Caminos de Sefarad, Madrid, 2009.
5  “La història dels jueus a Catalunya: problemàtica i pers-

pectives”, Revista de Catalunya, 3 (1986), pp. 60-72; “Pri-
mer balanç valoratiu de les ‘Jornades’”, Jornades d’història 
dels jueus a Catalunya. Girona abril 1987, Girona, 1990, pp. 
339-343; “Perspectivas de la historia judía de la Corona 
de Aragón”, Espacio, Tiempo y Forma, Madrid, Serie III. His-
toria Medieval, 6 (1993), pp. 301-334; “Los judíos de la 
Corona de Aragón en la Edad Media”, España, Al-Andalus, 

Sefarad: Síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca, 1990, 
pp. 153-168.

6  RIERA I SANS, Jaume: Els poders públics i les sinagogues. 
Segles XIII-XV, Patronat del Call de Girona, Girona, 2006.

7  LADERO QUEDASA, Miguel-Ángel; “Grupos margina-
les”, XXV Semana de Estudios Medievales de Estella, Gobier-
no de Navarra, 1999, pp. 505-601.
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RECUPERAR LA HISTORIA 
DEL ARTESANADO

José Bordes García
IES La Canal, Petrer

Introducción. Cuando se analiza la evolución de los 
estudios sobre la economía medieval y, en concreto, la pro-
ducción artesanal, existen pocos motivos para el entusias-
mo. A la desorientación teórica se suman estudios escasos 
y dispersos en cuanto a temáticas, cronología, localización 
y problemas abordados, que casi siempre no son más que 
una mera acumulación de datos sobre algún aspecto dema-
siado concreto. Todo ello confl uye en un feroz empirismo 
adornado por una árida jerga técnica que pretende dotar 
de importancia vital a cualquier investigación. Si se añade 
la falta de crítica entre la comunidad de historiadores, la 
búsqueda del resultado fácil o de temas novedosos y atrac-
tivos, se obtendrá una mezcla que explica la primera afi r-
mación. Tampoco es necesario 
insistir en las particularidades, 
feliz autocomplacencia y endo-
gamia de la universidad española 
para afi rmar que una buena parte 
de las investigaciones responden 
a impulsos personales destinados 
a engrosar el currículum y que el 
trabajo en equipo y a largo plazo 
es minoritario. No obstante, esta 
primera valoración general, aun-
que refl eja de forma fehaciente 
la opinión del autor, puede ser 
matizada porque es evidente que 
existen estudios muy notables 
sobre multitud de aspectos de la 
economía medieval. Algunas de 
ellos serán citados a lo largo de 
las siguientes páginas y otros, 
aunque no sean señalados de ma-
nera explícita, impregnan las re-
fl exiones de las siguientes líneas.

Estas páginas no pueden, ni son su intención, cambiar 
dicho escenario. Tan sólo pretenden realizar un examen a 
algunas cuestiones relacionadas con la evolución de los es-
tudios sobre la producción artesanal en la Corona de Ara-
gón durante la baja Edad Media a partir de unos ejemplos 
concretos. Intenta refl exionar sobre las características de la 
economía bajomedieval, en general, y sobre el papel de la 
manufactura, en menor medida, en un espacio y un período 
concreto. En síntesis, se tratará de analizar varios proble-
mas que conviene hacer explícitos. El primero, la preocu-
pación, que ha ido madurando durante los últimos años, 
por ahondar en las peculiaridades del modo de producción 
feudal en las regiones del Mediterráneo occidental, el área 
más urbanizada del continente durante la baja Edad Media, 
y el papel que jugaban la producción artesanal y el comercio 
como partes integrantes de dicho sistema socioeconómico 
o como primeros síntomas de su disolución y embriones de 
las relaciones capitalistas que se iban a imponer en Europa 
algunos siglos después. Un objetivo que no es fácil porque 
parte de la historiografía ha caracterizado al sistema feu-
dal como ajeno a los mecanismos del mercado o cuando ha 
estudiado los intercambios comerciales y el papel jugado 
por las ciudades, han interpretado dichos fenómenos como 
excepciones en el seno del sistema feudal. El segundo pro-
blema, de carácter historiográfi co, consiste en analizar el 

origen, evolución y características de los estudios sobre la 
historia del artesanado.  

1. LA EVOLUCIÓN HISTORIOGRÁFICA

Los estudios sobre la evolución y características la pro-
ducción artesanal en la Corona de Aragón durante la baja 
Edad Media cuentan con una larga tradición que, pese a 
las modas historiográfi cas que han minusvalorado durante 
las últimas décadas el mundo del trabajo, sigue proporcio-
nando algunos trabajos sugestivos. Por esa razón el corpus 
bibliográfi co a nuestra disposición puede califi carse de casi 
inabarcable aunque, bien es cierto, las repeticiones y los lu-

gares comunes abundan. 

Las investigaciones que han 
abordado la economía catala-
noaragonesa durante la Edad Me-
dia estuvieron en su origen deci-
monónico unidas a la respectiva 
importancia académica e intelec-
tual de cada uno de los territorios 
que integraban la monarquía. Por 
ejemplo, la ciudad de Barcelona, 
por su tradición cultural, alumbró 
una buena parte de los estudios 
pese a que sus historiadores casi 
siempre terminaron identifi cando 
la evolución histórica de la capital 
o, mejor, de su oligarquía, a la del 
resto de habitantes de la urbe y, 
por extensión, al territorio con-
dal.  En su gran mayoría se trató 
de una historia construida por los 
próceres locales sobre sus equiva-
lentes bajomedievales que de ma-
nera casi automática terminaban 

por identifi car progreso o crisis de un determinado grupo 
con el de toda la sociedad. En el resto de las principales 
ciudades que conformaban la antigua Corona de Aragón el 
fenómeno romántico estuvo siempre más mediatizado por 
el nacionalismo español aunque ello no fue óbice para una 
reivindicación del pasado similar al caso barcelonés. 

La primera gran obra sobre la economía y la expansión me-
diterránea de la ciudad de Barcelona, pese a ser escrita a fi nales 
del siglo XVIII, superó a sus continuadores románticos por la 
calidad y vastedad de informaciones que recogió. Se trata del 
trabajo, utilizado y citado de forma reiterada, de A. Capmany 
y Monpalau sobre la expansión comercial barcelonesa y que 
también aporta noticias relevantes sobre el desarrollo de la 
producción artesanal de la capital catalana. Más tarde, duran-
te el siglo XIX, el romanticismo impregnó los trabajos históri-
cos sobre el artesanado, contraponiendo un supuesto pasado 
medieval de armoniosa paz social en las ciudades, con los evi-
dentes problemas políticos y sociales que estaba acarreando la 
industrialización de ese período. De esa manera, se enfatizaba 
el grado de integración en las estructuras políticas urbanas y 
de la monarquía, el papel de la familia en el proceso produc-
tivo y el elevado grado de organización autónomo del grupo 
artesanal a través de gremios y cofradías realizando la opera-
ción ideológica, hoy muy evidente, de volcar hacia el pasado 
los ideales de la burguesía decimonónica. En ese sentido, para 

Fig 1.La artesanía textil tuvo una enorme impor-
tancia en las ciudades.
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el caso valenciano contamos con las obras de L. Tramoyeres y 
del Marqués de Cruilles1 .  

Como se expondrá más adelante, la historia franquis-
ta acentuó esos rasgos y sólo a partir de la segunda mitad 
del siglo XX la situación comenzó a cambiar, entre otros 
ejemplos, con la apertura historiográfi ca de J. Vicens, la 
infl uencia de historiadores extranjeros como P. Vilar y con 
las valiosas aportaciones realizadas por M. Gual Camarena, 
quien comenzó a organizar un corpus documental sobre la 
artesanía textil. La defi nitiva 
ruptura con la tradición ro-
mántica se produjo entre las 
décadas de 1960-1980 por la 
importancia que adquirió en 
el mundo académico español 
la historia económica y so-
cial y la adopción —pese a ser 
muy ecléctica y tardía— de 
algunos postulados del mate-
rialismo histórico y de la Es-
cuela de Annales. De este úl-
timo período arrancan, entre 
otras, las investigaciones de 
M. Riu, C. Batlle, Cl. Carrère 
y A. Riera sobre Barcelona, 
Ch. Guilleré sobre Gerona, M. 
Bernat y M.J. Deyà y F. Sevi-
llano sobre Mallorca, de G. 
Romestan, A. Riera sobre Per-
piñán, J.A. Sesma, G. Navarro 
sobre Aragón2,  y de G. Navarro, J.A. Llibrer, J. Aparici, C. 
Rabassa y J. Bordes sobre el reino de Valencia.  

No obstante, salvo excepciones para algún sector artesa-
nal concreto, como el realizado hace pocos años por A. Rie-
ra sobre la industria textil en la corona catalanoaragonesa, 
faltan grandes síntesis que integren los diferentes estudios 
sobre el artesanado en la Corona de Aragón. De ese modo, 
resulta complicado tener una visión general de las simili-
tudes y diferencias, de los diversos ritmos de desarrollo e 
importancia, del mundo artesanal en los territorios de la 
corona.

Los mecanismos de asociacio-
nismo artesanal también cuentan 
con una larga tradición historio-
gráfi ca. De hecho, desde el siglo 
XIX una parte de los historiadores 
liberales comenzaron a considerar 
a las asociaciones de ofi cio como 
modelos de libertad y paradigmas 
de la lucha antiseñorial y antifeu-
dal. Unas interpretaciones que 
sostenían, además, que los valores 
morales de tipo secular que impe-
raban en las urbes medievales, y 
que las cofradías y corporaciones 
representaban, imponían unas 
normas y obligaciones estrictas en 
lo concerniente al trabajo, la patria 
y la familia que no rompían, sino 
que al contrario, servían para ha-
cer más clara la imagen de libertad 
natural del individuo. Se trató de 
una visión idílica del movimiento 
confraternal artesano que, en las 
décadas de 1940-1950, fue desvirtuado por el uso político 
que los fascismos, en general, y el franquismo, en particu-
lar, hicieron de la historia corporativismo medieval, alcan-
zando tal grado de manipulación que derivó en un profun-
do desinterés de la historiografía posterior. Sólo más tarde 
renació el interés por este tema a medida que las investiga-
ciones iban descubriendo en las áreas rurales y en las ciu-
dades la constitución de numerosas cofradías y el creciente 
número de artesanos que por afi nidad de ofi cio se agrupa-
ban en asociaciones de trabajadores. Asimismo, cuando se 

realiza una aproximación a la bibliografía sobre el asocia-
cionismo artesanal aparece una profunda confusión ter-
minológica. Autores como J. A. Sesma y P. Iradiel, indican, 
por ejemplo, que el término gremio sólo debería aplicarse 
para el período moderno o, en todo caso, a partir de fi nales 
del Cuatrocientos, mientras que para la realidad peninsu-
lar  habría que abogar por el uso de corporación, entendida 
como una agrupación de derecho cuasi-público que some-
tía a sus miembros a una disciplina colecto para el ejercicio 

de una profesión, y cofradía, 
concebida por una asociación 
destinada a actuar en aspec-
tos relacionados con la de-
voción religiosa y el auxilio 
mutuo. A. Riera indica que 
durante la primera mitad del 
siglo XIV, los principales ofi -
cios, en correspondencia a su 
creciente importancia econó-
mica, consolidaron sus res-
pectivas estructuras de inte-
gración en el sistema político 
urbano, aunque la conquista 
de la autonomía organizativa 
fue más lenta y compleja en 
las ciudades donde el impacto 
socioeconómico de cada ofi -
cio fue mayor. Ninguna cor-
poración artesanal consiguió 
organizarse durante la Edad 
Media en la Corona de forma 

espontánea, sin interferencias del Estado. 

En relación a la organización artesanal uno de los aspec-
tos más problemáticos es el de la intervención del capital 
mercantil en las estructuras productivas y su capacidad 
para transformar todo el sistema. El análisis de los orígenes 
y del papel jugado por el capital mercantil en el desarro-
llo económico europeo ha sido un tema que ha interesado 
especialmente a la historiografía marxista. De este modo, 
K. Marx, al abordar el origen, características y desarrollo 
del capitalismo industrial del siglo XIX indagó en la impor-

tancia del capital mercantil en la 
disolución de las estructuras ar-
tesanal. El problema crucial para 
comprender el éxito del capitalis-
mo, según Marx, era el de averi-
guar las causas de la denominada 
acumulación original, es decir, el 
proceso histórico de disociación 
entre el productor y los medios 
de producción. Mientras que la 
mayoría de estudios sobre el arte-
sanado terminan por evocar una 
imagen estática de sus estructuras 
productivas, una de las caracte-
rísticas de la evolución del artesa-
nado fue la evolución desde una 
fase marcada por la producción 
familiar, dedicada al autoconsumo 
y no a la elaboración de mercan-
cías, una segunda marcada por la 
organización de la producción a 
través de artesanos-empresarios, 
mientras que en una tercera, ya en 

el período moderno para las ciudades catalanoaragonesas,  
se produciría la subordinación del artesano al capital mer-
cantil. Así, para el caso valenciano durante el siglo XV, estu-
diado por E. Cruselles, la empresa mercantil controlaba los 
mecanismos del mercado mientras dentro del artesanado 
se producían divergencias profundas: los maestros artesa-
nos mejor situados en el proceso productivo, compradores 
de importantes cantidades de materia prima se enriquecie-
ron frente a trabajadores por cuenta ajena o pequeños pro-
ductores abocados progresivamente a una espiral de endeu-

Fig 2. Los mercados urbanos y rurales eran el punto de en-
cuentro de artesanos y mercaderes.

Fig 3. El sector de la construcción ha sido uno 
de los más estudiados.
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damiento. Además, conviene añadir que las grandes fases 
no tendrían los mismos ritmos en las distintas regiones de 
la Corona de Aragón ni en todos los sectores artesanales.     

2. ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
Respecto al mundo artesanal existe un evidente des-

equilibrio entre los estudios dedicados al mundo urbano y a 
la producción en pequeñas áreas rurales. Las fuentes dispo-
nibles y su accesibilidad, la importancia alcanzada dentro 
de la economía urbana y su imbricación con el comercio ex-
terior, han provocado un mayor interés de los historiadores 
por el artesanado de las ciudades, mientras que sólo recien-
temente se han realizado estudios de mayor envergadura 
sobre la manufactura rural. Los estudios realizados durante 
las últimas dos décadas sobre algunas poblaciones campesi-
nas valencianas, catalanas y aragonesas de la baja Edad Me-
dia han mostrado una imagen que supera la de unas villas 
rurales abocadas exclusivamente a la producción agraria y 
ganadera, dando paso a la visión de unos lugares donde era 
habitual la diversifi cación y especialización económica. Por 
norma general, la evolución y, por lo tanto, el aumento de la 
productividad de la agricultura bajomedieval acentuó en las 
áreas rurales la complementariedad de funciones, es decir, 
que mientras se daban procesos de diversifi cación por arri-
ba y abajo del campesinado, con la coexistencia en la misma 
localidad de parcelas destinadas tanto al mercado como al 
autoabastecimiento y otras trabajadas mediante asalaria-
dos, muchos campesinos complementaban las actividades 
agrarias con las artesanales. Además, y menos en las zonas 
en las cuales la penetración del capital mercantil produjo 
el desarrollo de formas de trabajo preindustrial más defi -
nidas, el artesano rural no siempre pudo adecuar el ritmo 
de su trabajo a la obtención de una renta sufi ciente para 
mantener todo el año a la familia. Por esa razón, el trabajo 
artesanal y campesino fue en muchas ocasiones actividades 
totalmente complementarias, porque ninguna exigía un 
trabajo intenso en tiempo. 

A grandes rasgos, en la actualidad se acepta que el cre-
cimiento de las actividades artesanales en las principales 
ciudades de la Corona de Aragón —en especial Perpiñán y 
Barcelona— estuvo relacionado tanto con la necesidad de 
proveer productos para el comercio de exportación y pro-
blemas políticos externos —por ejemplo, en el caso de la 
producción textil catalana por el cierre de las fronteras con 
Francia en el siglo XIII—, que motivaron el interés de las 
autoridades y del grupo mercantil en desarrollar una ma-
nufactura propia como, y mucho más importante, con fac-
tores económicos internos relacionados con el crecimiento 
demográfi co y la necesidad de atender las crecientes nece-
sidades de las diferentes poblaciones urbanas. Tampoco 
pueden obviarse las aportaciones humanas y los conoci-

mientos técnicos que aportaron los artesanos procedentes 
del Languedoc. Tanto en el mundo urbano como en el rural 
los estudios indican la preponderancia del pequeño taller 
familiar dirigido por un artesano que, cuando aumentaba 
la cantidad de trabajo, podía asociarse con otro artesano in-
dependiente para facilitar y agilizar el proceso productivo. 
Asimismo, la historiografía está de acuerdo en la necesidad 
de unir el estudio de la organización del trabajo con el de 
las estructuras doméstico, puesto que tanto la mujer y los 
hijos como todos aquellos que vivían bajo el mismo techo 
–parientes y aprendices- contribuían a la economía del gru-
po. El recurso a la mano de obra infantil y juvenil se debió 
a la necesidad de adoptar mecanismos de integración social 
en las estructuras productivas artesanales urbanas y, tam-
bién, una forma de proporcionar a los maestros una mano 
de obra barata. En el caso de los más pobres la salida del 
núcleo familiar desde muy joven implicó que los muchachos 
recurrieran al aprendizaje y las féminas al servicio domés-
tico. Por el contrario, en los estratos más prósperos del ar-
tesanado, la propiedad de un taller permitía la posibilidad 
del aprendizaje de alguno de los hijos dentro de la familia 
y, en ocasiones, la continuidad en el ofi cio. De este modo, 
más de la mitad de los hijos de artesanos analizados por J. 
M. Cruselles tomaron exactamente la misma profesión que 
sus padres, y el porcentaje sería más alto, según el autor, si 
se añadiesen los casos en que la profesión del huérfano se 
decidió a partir de la profesión del padrastro u otro pariente 
cercano que ejercía la tutoría 3.

No obstante, dentro del mundo artesanal urbano tam-
bién se desarrolló a lo largo de la Edad Media el recurso al 
trabajo asalariado. La contratación de mano de obra asala-
riada se englobaba dentro de dos grandes tipologías, esto 
es, el contrato de trabajo a tiempo determinado y el contra-
to de trabajo a destajo. Por supuesto, ni todos los sectores 
artesanales recurrieron de forma idéntica a los asalariados, 
ni tampoco dentro de cada sector todos los maestros tenían 
la misma capacidad fi nanciera, mientras que, por ejemplo, 
el sector de la construcción ofrece un buen ejemplo del em-
pleo del trabajo asalariado. Un fenómeno que está relacio-
nado con los ritmos del trabajo. Porque mientras la imagen 
que se da tradicionalmente es la de una gran cantidad de 
días festivos, aproximadamente un tercio de días laborales 
para la baja Edad Media, los últimos estudios evidencian 
que el proceso general fue el de la restricción de los días 
no laborales, proceso acentuado sobremanera a partir del 
período moderno. El segundo aspecto de los ritmos del tra-
bajo es el de la duración de la jornada de trabajo porque 
los límites de la misma dentro del artesanado medieval no 
estuvieron defi nidos nunca con precisión y en un principio 
las reglamentaciones de la duración del trabajo se basaban 
en el orden natural de las cosas, en la duración del día. La 
jornada de trabajo, de unas quince horas diarias en los ta-
lleres textiles de Florencia durante la baja Edad Media, in-
tentaba aprovechar la luz diurna pese a la difusión del tra-
bajo nocturno en todas las ciudades europeas. De hecho, A. 
Riera indica como en la ciudad de Barcelona hacia mediados 
del siglo XIII los artesanos textiles trabajaban tanto de día 
como de noche. 

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 
La recuperación de la historia del trabajo urbano medie-

val debe comenzar situando en el centro de la investigación 
a los artesanos y sus formas de producción y distribución. 
Es necesario volver a formar grupos de trabajo con objeti-
vos ambiciosos4, que tengan la capacidad de analizar gran-
des cantidades de documentación, tanto pública como pri-
vada —utilizando los actuales recursos informáticos—, que 
compare de forma continua los resultados obtenidos por 
los estudios de diferentes espacios y que al mismo tiempo 
sepa analizar de forma diacrónica las formas de asociación 
y la relación del grupo artesanal con el capital mercantil y 
el poder político, tanto urbano como monárquico. Es decir, 
hablamos de una aproximación de tipo dialéctico donde las 
diferentes partes infl uyen unas sobre otras y donde todo 

Fig 4. El trabajo artesanal femenino era básico en muchos 
sectores.
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está en continua transformación,  alejándonos del estereo-
tipo de una historia medieval inmóvil o atemporal. Uno de 
los métodos que es necesario volver a reivindicar, y que no 
excluye otro tipo de análisis, es la prosopografía, es decir, la 
reunión de todas las noticias biográfi cas posible del grupo 
con el objetivo de componer una biografía colectiva. Se tra-
ta intentar conocer mejor la estructura del grupo artesanal 
y los fenómenos de movilidad social. En realidad, uno de 
los aspectos más difíciles de conocer dentro del estudio del 
mundo artesano está relacionado con los niveles de vida. 
Algunas investigaciones sobre las ciudades italianas de-
muestran la gran cantidad de artesanos que se situaba fue-
ra de las estructuras corporativas y que estaban abocados 
durante la mayor parte de su vida a un estado de proletari-
zación y miseria 5. 

Hay que avanzar en la comprensión de los trabajadores 
del pasado y, por extensión, del conjunto de la sociedad, 
desde un prisma global. No tiene sentido la operativa pero 
falsa subdivisión de la labor investigadora entre las deno-
minadas historia económica, historia social o historia de 
las mentalidades, por poner sólo algunos ejemplos de la 
fragmentación del saber histórico.  Es necesario recuperar 
el estudio del artesanado de forma científi ca contra las for-
mulaciones ideológicas que se han realizado a lo largo de los 
últimos siglos. Porque sólo un trabajo de profundización 
científi ca continuo y exhaustivo puede permitir disolver la 
niebla de los mitos y del empirismo. Sólo aceptando la idea 
de considerar al grupo artesanal como una clase social, de-
fi nida básicamente a partir de su oposición frente al grupo 
mercantil, podremos analizar la historia de los artesanos 
dentro de las estructuras políticas, su estatus social y, por 
supuesto, su posición dentro de la industria y su contribu-
ción a la economía urbana. Y estamos convencidos que el 
materialismo histórico es la guía teórica y metodológica 
para ese estudio, sin olvidar nunca que el marxismo no es 
una doctrina sino un método, un punto de partida para la 
investigación. Como Engels señaló en su día, se debe, “…
estudiar de nuevo toda la historia, investigar en detalle las 
condiciones de vida de las diversas formaciones sociales, 
antes de ponerse a derivar de ellas las ideas políticas, del 
Derecho privado, estéticas, fi losófi cas, religiosas, etc. que a 
ellas corresponden”6. Porque como añadió poco después Le-
nin, “el materialismo histórico es la única concepción cien-
tífi ca de la historia…solo reduciendo las relaciones sociales 
a las de producción, y estas últimas al nivel de las fuerzas 
productivas, se ha logrado una base fi rme para concebir el 
desarrollo de las formaciones sociales como un proceso na-
tural…”7.

Notas:

1. L. Tramoyeres, Instituciones gremiales. Su origen y organi-
zación en Valencia, Valencia, 1889; Marqués de Cruilles, 
Los gremios de Valencia. Memoria sobre su origen, visicitu-
des y organización, Valencia, 1883. 

2.  Este listado no pretende ser exhaustivo ya que existen 
numerosos estudios sobre el artesanado de cada uno de 
los territorios que componían la Corona. 

3.  J.M.Cruselles, “Ideales sociales y estrategias familiares 
en el mundo urbano (la ciudad de Valencia, 1485-1500), 
La burguesía española en la Edad Moderna, Madrid, 1996, 
vol. II, pp. 1369-1383. 

4. El modelo propuesto por los historiadores genoveses de 
explotación de los protocolos notariales es un primer 
punto de arranque. Véase, por ejemplo, G. Casarino, 
“Una ricerca prosopografi ca sugli artigiani genovesi”, Qua-
derni Storici, XIV, 41, 1979, pp. 746-759.

5. Por ejemplo, en la Florencia de fi nales del siglo XIV un 
73% de los artesanos estaba clasifi cado entre los que no 
posía bienes, Balestracci, D. “Lavoro e povertà in Toscana 

alla fi ne del Medioevo”, Studi Storici, 3, 1982, pp. 565-582. 
6.  Carta de F. Engels a C. Schmidt (1890). 
7. LENIN, V.I., Quienes son los ‘amigos del pueblo’ y cómo lu-

chan contra los socialdemocrátas, 1894, Obras Escogidas, 
vol. 1. 
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Intentar endinsar-se en el coneixement dels orígens de la 
vila de Calp continua sent, encara avui i després dels molts tre-
balls que han tractat la qüestió, una tasca tan interessant com 
complexa, ja que hi intervenen nombroses variables que difi cul-
ten (alhora que enriqueixen) el tema3.  Possiblement siga el mot 
“Calp”, si fa no fa, un dels aspectes més curiosos i problemàtics, ja 
que no va fer referència tan sols a la vila actual (ans, això va ser la 
seua última materialització), sinó que va designar distintes reali-
tats. Així, en la documentació feudal apareix per a denominar el 
Castell de Calp (i amb ell tot el territori que aquest administrava); 
també faria referència a una possible alqueria anomenada Calp4, i 
fi nalment donaria nom a l’actual vila de Calp, que l’agafaria segu-
rament de l’antiga alqueria.

En aquest article ens ocuparem tan sols d’una d’aquestes tres 
realitats del topònim, la que va fer referència al castell de Calp. El 
castrum de Calp va ser, com podem inferir de les fonts medievals, 
el centre que va articular l’administració dels actuals territoris de 
Calp, Benissa, Senija i Teulada després (i també abans) de la con-
questa, amb totes les colònies cristianes i alqueries que existien 
aleshores i que han quedat ben arrelades en la toponímia: Benias-
ner, Benimarraig, Lleus, Albinyent, Benimalluny, Canor, etc.5 Així 
doncs, abans de la partició dels termes el 13866,  “en la mente de 
todos sólo existía un castillo, el de Calp, con un amplio territorio bajo 
su tutela, tanto administrativa como defensiva” (CAMPÓN GON-
ZALVO & PASTOR I FLUIXÀ, 1989: 57). 

En l’actualitat no hi ha dubte que el castell va estar ubicat 
en la penya que la toponímia ha conservat com a “Castellet del 
Mascarat”, ja que diverses fonts ho confi rmarien. Una d’elles, la 
més antiga, és un document del 12777 en el qual es feia donació 
de l’alqueria d’Alcanuta (origen del topònim de La Canuta), que 
segons el document estava delimitada per la mar per un costat: 

“ex alia parte in alcheriam de Calp et ex alia parte in via 
que itur ad castrum de Calp”.

Val a dir, per l’alqueria de Calp i pel camí que conduïa al castell 
de Calp pels altres costats (fi g. 1). Al castell, per tant, s’arribava 
per un camí que fi tava amb l’alqueria d’Alcanuta, i en efecte el 
camí que duia al Castellet pujava pel costat NW d’aquesta partida, 
en la seua part més alta, zona que defi niria per tant l’altre límit 
restant d’aquesta alqueria. 

Des d’aquell punt s’administrava el territori, i allí fou on 

s’instal•laren els primers soldats cristians després de la conques-
ta. Inmaculada Quiles (1993: 503) ja va apuntar al respecte que 
es tractava d’un emplaçament privilegiat, perquè des d’allí es con-
trolaven visualment les badies de Calp (fi g. 1) i d’Altea, i part de 
Bèrnia i Oltà (fi g. 2). Amb tot, es tractava també d’un lloc que 
podia comportar altres problemes8. Sorprèn sobretot, a primer 
colp d’ull, que el castell que centralitzava tot el territori s’haguera 
situat en un extrem “anòmal” del mateix, i no en un lloc més cèn-
tric. Està clar, per un costat, que allí podia guaitar l’únic accés 
al terme castral pel sud, és a dir, el camí que venia de la Marina 
Baixa per la zona (avui salvatgement urbanitzada) de Maryvilla, 
que enllaçava amb la vertadera artèria de comunicació territorial 
del terme, el camí vell de València. No obstant tot, la qüestió prin-
cipal que emergeix és com pogué arribar a controlar efi caçment 
des d’allí l’altre extrem del territori, les zones de Canor, Benissa, 
Senija o Teulada, tenint en compte a més a més que Oltà li impe-
dia la visual sobre aquells indrets. La resposta hem cregut trobar-
la en el control i defensa del territori que es va poder articular a 
través d’alguns punts fortifi cats en altura (i altres en el pla): així, 
el Castell del Mascarat s’hauria comunicat amb altres punts del 
nord com el Tossal del Moro o la torre de l’alqueria de Canor (que 
supervisaven l’accés al terme des del nord pel Camí vell de Valèn-
cia) a través d’un punt intermediari que tenia una vista privilegia-
da sobre tot el territori: el Castellet de la Solana (fi g. 2)9.  Aquesta 
xarxa de punts podria explicar, per tant, que el castell principal 
que administrava tot el terme tant en època musulmana com cris-
tiana, s’haguera situat en un lloc en principi tan “marginal”: tenia 
la resta dels dominis perfectament coberts, a través d’un cinturó 
de talaies en altura que envoltaven el territori castral.

En el cim d’aquesta penya del Castellet podem trobar encara 
les restes arquitectòniques de l’antic castell, entre les quals desta-
ca una paret que es manté encara en peu abocada al penya-segat 
(fi gs. 3-4). Aquest mur, l’element més visible que s’ha mantin-
gut al llarg dels segles, hauria permès, si més no, la supervivèn-
cia d’aquest lloc en la toponímia com a “Castellet”, un element 
per altra banda que ha cridat sovint l’atenció dels viatgers que 
han passat per allí. Un d’ells, Narciso del Prado (pseudònim de 
l’escriptora Paulina de Ibarra de Benavent), feia referència a prin-
cipis del XX a aquest mur amb les següents paraules:

“En su parte más elevada, un tanto a la izquierda, se ve un tro-
zo de murallón, resto de una antigua fortaleza que en tiempos 
remotos, tal vez perteneció a la ciudad cercana a ese sitio, que 
describió Cabanilles. Pudiera ser de alguna de las fortalezas 
que el caudillo Sertorio, mandó edifi car, cuyo centro de sus ope-
raciones, pudo ser el Mongó o bien, avanzando a tiempos más 

EL CASTELLET DEL MASCARAT:
PASSEIG HISTÒRIC PER UNES RESTES ARQUEOLÒGIQUES

Teodoro Crespo Mas 1

Instituto de Historiografía  
Julio Caro Baroja. 

Universidad Carlos III

Antoni Banyuls i Pérez 2

Universitat d’Alacant

Fig. 2: La Solana, la muntanya més alta al fons, i Oltà a la dreta, vistes 
des del Castellet (font: els autors)

Fig. 1: Ifac i la badia de Calp, al fons, i La Canuta, a baix, vists des del 
Castellet  (font: els autors)
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próximos, achacarse a los árabes, que construyeron torrecillas 
en inaccesibles peñascos para servirles de atalaya, o protectora 
defensa de los amenos valles que dominan” (PRADO, 1918: 
110-111).10

Avui dia podem observar, si pugem al cim, altres restes a ban-
da de la paret. En primer lloc, quan passem per l’angost accés que 
donava entrada a la fortalesa, observem als costats dret i esque-
rre uns murs de maçoneria que s’assenten sobre la roca natural 
(fi g. 5). Una vegada en la part més alta, trobem a mà dreta les 
restes d’un edifi ci rectangular (6’55 m-EW x 4’50 m-NS) del qual 
es conserven aquest llenç NS construït amb la tècnica de la tàpia 
(de 4’75 m d’altura x 4’50 de longitud x 0’73 de grossor; fi gs. 3-4), 
i els fonaments dels altres costats (fi g. 6)11.  Així mateix hi hau-
ria, presumiblement, dos aljubs excavats en la roca, un en l’accés 
al castell i un altre en l’esplanada del cim12.  D’altra banda, en la 
prospecció que va dur a terme Antonio Espinosa Ruiz13  als anys 
90 del segle passat, es van detectar materials de distintes èpoques 
(bronze, ibèric i medieval islàmic) i a la falda del turó del vessant 
nord es van documentar possibles restes de l’abocador del castell, 
com petxines de mol•luscs, fragments de ceràmica, etc.

Podríem afi rmar sense problemes que la vida del castell des-
prés de la conquesta no va ser molt llarga, ja que les autoritats 
van anar desplaçant poc després el seu centre de decisió i residèn-
cia a Benissa. Amb l’edifi cació de la pobla nova d’Ifac als primers 
anys del s. XIV i el seu curt recorregut fi ns al 1359, que al capda-
vall va afavorir la colònia assentada a Benissa, el castell perdria 
defi nitivament la seua funció centralitzadora, fet que va propiciar 
el seu abandonament total. La seua història, però, no va acabar 
ací, ja que la importància que havia tingut en el passat li impedi-
ria caure del tot en l’oblit. El seu record continuaria ben viu, com 
ho demostra el fet que des d’aleshores passaria a estar en diverses 
ocasions en el centre de polèmiques tant històriques com cientí-
fi ques, que girarien al voltant de la seua ubicació i la seua datació. 

Així, i com a argument destacat d’un cèlebre enfrontament 
històric, el trobem en primer lloc al bell mig de la pugna que va 
acarar els representants polítics de les viles de Calp i Benissa a 
fi nals del s. XVI, en el conegut confl icte sobre la capitalitat de la 
Baronia (LLOPIS BERTOMEU, 1953: 72-79; PASTOR I FLUIXÀ, 
1986). Entre les al•legacions del síndic de Calp, que pretenia que 
les reunions que afectaven tots els pobles de la Baronia es dugue-
ren a terme en Calp perquè, en la seua opinió, Calp havia estat 
tradicionalment el cap de les tres viles, estava la de situar el Cas-
tell de Calp en la mateixa vila de Calp (fet que el dotava d’un argu-
ment de pes, ja que el castell havia estat el primer centre adminis-
trador del terme castral). Davant aquesta pretensió, el síndic de 
Benissa, Pere Cabrera, responia el 1582 que això no era cert, que

“[...] dins dit lloc noya castell algú, mes de una terra 

[sic.]14  antiga questava del temps de ans de la població 
del dit lloch de Calp, y estava feta per a recullir-se los 
peixcadors de les barraques que estaven en la part hon 
huy estan les cases del dit lloch de Calp y no pera altre 
efecte algú, segons consta per procés [...]”15

En efecte, lluny de trobar-se en la vila de Calp,

“[...] antigament et molts anys apres de conquistar lo pre-
sent Regne de Valencia estigue y estava enver un castell lo 
qual estava situat en lo present Regne de Valencia en una 
penya questa en les montanyes nomenades de Verdia y Olta 
lo qual castell se nomenava castell de Calp y dit castell lo 
qual apres esta derruit era lo cap del terme nomenat lo ter-
me del castell de Calp [...]”16

Aquesta font, l’altre document clau que ens permet situar amb 
seguretat el castell de Calp, ens mostra perfectament que el pro-
blema de la seua ubicació va ser, al s. XVI, motiu d’enfrontament 
entre calpins i benissers per a garantir-s’hi certs privilegis sobre 
uns drets de capitalitat. Un capítol polèmic de les relacions his-
tòriques entre els dos pobles que il•lustra molt bé, si més no, que 
la utilització de la història (i en aquest cas de les restes arqueo-
lògiques) ha estat sempre un recurs fonamental per a reclamar 
certs drets històrics en contenciosos entre ciutats, llinatges, es-
taments, etc.

Passem ara a la segona meitat del s. XX, en la qual el Castellet 
del Mascarat ha tornat a ser objecte de discussió, aquesta vegada 
científi ca. El debat historiogràfi c s’ha centrat ara en la datació de 
les seues restes, en concret del mur que resta en peu. En princi-
pi, semblava existir una mena de consens “tàcit” que considerava 
aquest llenç com un derelicte del hîsn o castell musulmà original. 
No obstant això, a fi nals dels anys 80 J. Campón i J. Pastor (1989: 
170, 174-175) van desafi ar aquesta atribució, dient que aquella 
paret calia datar-la al s. XVI, una teoria que intentaven demostrar 
basant-se en diverses fonts de l’època. Adduien, en primer lloc, la 
reunió que van celebrar al 1597 els diputats de la costa marítima 
del Regne de València per aprovar una proposta, efectuada pels 
veïns de Benissa, Calp i Teulada, que contemplava construir una 
torre per a defensar la costa en el Mascarat, prop de les Caletes i 
del Camí reial a Alacant. Aportaven, així mateix, el testimoni de 
Bernat Català de Valeriola, que en la seua Autobiografía havia es-
crit, amb motiu d’una de les seues visites a Calp el 1598:

“[...] miércoles a 25, pasé por la torre del Mascarat, 
que agora se comienza a labrar, y havía de guarda una 
escuadra de soldados del castillo de Dénia, y en vién-
dome hicieron una salva muy bonita [...]” (reportat 
en CAMPÓN GONZALVO & PASTOR I FLUIXÀ, 
1989: 175).

Figs. 3: Mur del Castellet del Mascarat. Foto des de l’est feta abans de 
la seua consolidació. (Font. LLOPIS BERTOMEU, 1953)

Figs. 4: Mur del Castellet del Mascarat; foto des de l’oest, en la qual 
poden observar-se els forats de les agulles (font: els autors)
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A partir d’aquests arguments, els autors extreien la següent con-
clusió: “La pared que queda en pie actualmente es resto de esta edifi ca-
ción, y no como se cree del castillo musulmán” (CAMPÓN GONZALVO 
& PASTOR I FLUIXÀ, 1989: 17)17. 

Aquesta afi rmació, malgrat tot, és avui dia impossible de 
sostenir, ja que han estat diversos els autors que han proposat 
i demostrat la datació en època islàmica d’aquell mur. V. Pastor 
Boronad (1991: 72), per exemple, ja el datava en els s. XI-XII, 
però sobretot I. Quiles (1993: 503-504) va establir una cronolo-
gia islàmica sobre l’anàlisi de la tècnica constructiva. J. Bernard 
Remón (1997: 1439), així mateix, la ubicava al s. XIII, però dient 
que hauria sobreviscut com a torre vigia de la costa fi ns al s. XVI 
(la qual cosa no seria certa, com ara veurem). Finalment, en un 
article recent (BANYULS I PÉREZ & CRESPO MAS, 2010), també 
nosaltres defensàvem una cronologia islàmica (ss. XII-XIII) per 
a la datació de les restes que queden, basant-nos com I. Quiles 
en la tècnica constructiva. En efecte, els mòduls dels caixons de 
la tàpia serien d’evident atribució islàmica (mesuren 0’85/0’90 
d’altura cadascun, 70/75 cm de grossor, i entre 40 i 50 cm la dis-
tància entre els negatius de les agulles18), i això permet concloure 
que ens trobem davant les restes de l’antic castell musulmà dels 
ss. XII-XIII, contemporani o potser anterior a una altra torre, la 
de l’antiga alqueria de Canor, que encara es conserva en part i que 
presenta unes mesures per als caixons de la tàpia molt semblants. 

De la torre moderna que es va construir al s. XVI coneixem, en 
realitat, ben poca cosa, ja que les seues restes semblen haver des-
aparegut totalment. Podem inferir, no obstant tot, la seua ubica-
ció (que no seria la penya del Castellet) i la seua forma a través de 
distintes fonts. Sabem efectivament que es va construir, perquè 
ho va veure Bernat Català i perquè Francisco Th omas Boscasa, en 
el seu “Estado y relación de las fortalezas de la Costa Marítima del 
presente Reyno de Valencia en el año 1727”19,  deia que Calp, com 
a requerimiento nº VI (una circumscripció territorial del Regne de 
València), comprenia les torres de Moraira, la talaia del Penyal i 
la Torre del Mascarat. Així mateix, una altra notícia de l’any 1828 
era més específi ca i deia que “La Torre del Mascarat está en mediana 
altura, sobre las calas del Mascarat, la de la Barra y la del Estañol” 
(MIÑANO Y BEDOYA, 1828: 191). J. Cavanilles, en qualsevol cas, 
ja ho havia deixat totalment clar quan havia escrit, en el seu tra-
jecte de Calp a Altea, que:

 “[...]media […] entre Bérnia y Toix un collado, que llaman 
vulgarmente el puerto de Calp: por este atravesé el monte, 
dexando atrás hacia el nordeste el llamado Oltá […]. Iba 
baxando el puerto, y quedaba á la izquierda sobre un cerro 
la torre del Mascarat: atravesé el cauce seco del barranco 
Salado, y ladeé un cerro batido por las olas siguiendo una 
espaciosa senda hasta llegar a otra segunda torre llamada 
de la Galera. Hállanse las dos en una ensenada de mas de 
media legua, cuyos extremos son el cabo Toix, y otro mas 
occidental llamado Negret por el color negro de sus rocas 
[...]” (CAVANILLES, 1797: 232-233). 

La ubicació de la torre moderna, a partir d’aquest testimoni, 
queda absolutament clara: baixant el port cap a Altea (havent 
deixat ja arrere el port de Calp i Oltà) i abans de travessar el Ba-
rranc Salat, “quedaba á la izquierda sobre un cerro la torre del Mas-
carat” (torre que seria idèntica a la de la Galera, ja que les posava 
en relació), una notícia que concordaria doncs amb les anteriors 

que hem vist. En aquest sentit, ja alguns autors han assenyalat, 
tenint com a referència les cartes de navegació modernes, que 
aquesta torre estava emplaçada per sobre la Cala del Mascarat, 
i sobretot que la seua planta hauria sigut redona com la de les 
altres torres costaneres bastides a l’època (BANYULS I PÉREZ, 
BOIRA I MAIQUES, LLUESMA ESPANYA, 1996: 41-42), fet que 
marcaria d’altra banda una diferència fonamental amb la morfo-
logia de les restes del Castellet20.  

Cal interpretar, en conseqüència, la paret que es conserva en-
cara en el lloc del Castellet com un derelicte de l’antic castell mu-
sulmà, del hîsn que articulava el territori del terme en època islà-
mica, i que va ser reutilitzat pels colons cristians per a les seues 
necessitats de control del territori. Aquest castell, més tard, seria 
derruït, com afi rmava el síndic de Benissa el 1582, i les restes que 
van sobreviure són les que han arribat fi ns a l’actualitat. Unes res-
tes, com hem pogut comprovar a través del recorregut que hem 
fet per les mateixes, que trascendeixen la seua mera existència ac-
tual com a “ruïnes”, ja que ens recorden tostemps, impertèrrites 
en la penya, com es va organitzar, i com continuem vivint, aquest 
territori al llarg de la història.

Notes: 

1. teocrespo@gmail.com; Instituto de Historiografía Julio Caro 
Baroja, Universidad Carlos III de Madrid.

2. tonibanyuls@teleline.es; Universitat d’Alacant.
3. Sobre la història de Calp vegeu, entre altres, LLOPIS BERTO-

MEU, 1953, CAMPÓN GONZALVO, J. & PASTOR I FLUIXÀ, 
1989 i ara MONJO DALMAU, 2009. Sobre el topònim “Calp”, 
d’altra banda, vegeu ara DIVERSOS AUTORS 2011.

4. L’emplaçament de l’alqueria de Calp podríem situar-la al vol-
tant del jaciment islàmic dels ss. XIII-XIV que va aparèixer 
mentre es feien les obres de la Casa de Cultura a Calp, en la 
zona coneguda tradicionalment com la Coma de la Moreria 
(J. Pérez Casabó, 1993, fi txa de la Direcció General del Patri-
moni Cultural Valencià). D’altra banda, l’informe de Fabián 
y Fuero (IVARS CERVERA, 2007) diu que al 1358 —un any 
abans de la desfeta d’Ifac, quan els habitants de Calp encara 
eren al Penyal— hi havia “un pueblo llamado la moreria” que 
disposava d’un benefi ci fundat en la “Yglesia del lugar” on 
“sólo habitavan allí sarracenos”. Aquesta població podria ser, 
doncs, l’alqueria original de Calp, que després de la conques-
ta s’hauria convertit en el lloc de concentració de l’aljama. 
D’ençà la desfeta d’Ifac el 1359, en mudar-se defi nitivament 
a aquest indret la vila cristiana (que aprofi taria les infraes-
tructures servibles), la població musulmana quedaria extra-
murs convertint-se en el raval o moreria de la nova vila de 
Calp.

5. Sobre la documentació medieval on apareix el topònim del 
castrum de Calp i les alqueries que hi ha en el seu territori, 
adrecem a alguns dels autors que en reprodueixen o recullen 
les notícies: MARTÍNEZ ORTIZ, 1986: 211-218; LLOPIS 
BERTOMEU, 1953: 233, 234, 238; GUINOT & IVARS, 2003: 
30. Sobre el poblament i l’organització territorial islàmics del 
terme castral de Calp a partir de l’arqueologia i la toponímia, 
vegeu CRESPO MAS & BANYULS I PÉREZ (en premsa) i 
BANYULS I PÉREZ & CRESPO MAS (en premsa).

6. Sobre la qüestió, PASTOR I FLUIXÀ & CAMPÓN GONZAL-
VO, 1986.

7. Reportat en LLOPIS BERTOMEU, 1953: 242 (doc. 19).

Fig. 6: Restes dels fonaments del mur S de l’edifi ci rectangular del cas-
tell (font: els autors).

Fig. 5: Accés a la penya del Castellet, amb els murs que defensaven 
l’entrada damunt la roca natural (font: els autors).
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8. Hem desenvolupat aquestes qüestions en BANYULS I PÉREZ 
& CRESPO MAS, 2010; BANYULS I PÉREZ & CRESPO MAS 
(en premsa).

9. Sobre el Castellet de la Solana, vegeu BOLUFER MARQUÉS, 
1996 i CRESPO MAS, 2011a.

10. Per a algunes notes sobre Narciso de Prado, vegeu CRESPO 
MAS, 2011b.

11. La paret que resta en peu va ser restaurada –consolidada, 
més aviat, ja que no es van tenir en compte les seues pecu-
liaritats arquitectòniques– per l’Ajuntament de Calp al març 
del 2001. Les restes originals poden observar-se encara en 
els seus costats SW, que donen al penya-segat.

12. Així mateix, I. Quiles (1993: 504) parlava d’altres “restos de 
un aljibe al pie de este lienzo que seguiría la misma línea de sus 
muros y que probablemente estaría en el interior de la torre”.

13. A. Espinosa Ruiz, 1991, fi txa de la Direcció General del Pa-
trimoni Cultural Valencià.

14. Cal llegir, sens dubte, “torre”. Potser podríem interpretar 
aquesta desapareguda “torre antiga” que anomena el text 
com una resta de l’antiga alqueria de Calp. La seua morfolo-
gia, que coneixem pels projectes realitzats per a emmurallar 
la vila al s. XVIII, és molt semblant a altres torres d’alqueria 
que s’han conservat, com la de Benifaió i de Mussa, amb es-
tructura interior de doble volta (a Calp, no obstant tot, es 
trobava en part esmotxada). Els plànols també distingeixen 
la muralla del s. XIV anomenant-la “recinto muy antiguo”, i 
la torre com a “torre antiquísima”. Aquest tipus de torres no 
degueren ser estranyes en les alqueries del terme. En efecte, 
a la partida de Canor en Benissa encara es conserven les res-
tes d’una d’aquestes típiques torres d’alqueria (la “Torreta de 
Canor”), i hi ha notícies que podrien fer pensar que també 
en l’alqueria d’Albinyent (avui dia una partida de Benissa) 
hi pogué existir una construcció semblant. En aquest terme 
castral, per tant, podrien haver estat ben comuns els tipus 
d’assentaments musulmans coneguts com “alcheria cum tu-
rri”. Vegeu al respecte BANYULS PÉREZ & CRESPO MAS, 
2010.

15. ARV. Reial Audiència. Procesos part 2º, lletra S, exp.495, f 
18r. 

16. ARV. Reial Audiència. Procesos part 2º, lletra S, exp.495, f 
5v.

17. Aquesta teoria sembla haver tingut un èxit considerable, si 
atenem al fet que la trobem avui dia acceptada pertot arreu. 
Potser com una derivació de la mateixa, i en un intent de 
“conciliar” les dues cronologies en discussió, sol argumentar-
se sovint que la paret que queda en peu pertanyeria a les res-
tes de la torre vigia del s. XVI, però que s’hauria construït 
reutilitzant les restes de l’antic castell musulmà. 

18. Crida l’atenció la interpretació que feia V. Llopis d’aquests 
forats del mur: “Tiene cinco hileras de aspilleras, que a la vez 
sirven de troneras, paralelas al suelo. En la primera, a unos centí-
metros sobre el suelo, se ven tres aspilleras; cuatro, en la segunda; 
siete, en la tercera; cinco, en la cuarta y seis en la última” (LLO-
PIS BERTOMEU, 1953: 42). Es tracta naturalment d’una pre-
sumpció errònia, ja que són els forats deixats per les agulles 
de l’encofrat. I ho trobem curiós, dèiem, perquè sembla ser 
un prejudici bastant estès: la mateixa cosa ens van dir a pro-
pòsit d’aquest tipus de forats els propietaris de la Torreta de 
Canor.

19. AGS, GM, Leg. 253.
20. Per un altre costat, l’arqueòleg de la Pobla d’Ifac José Luís 

Menéndez parlava, en un interessant debat que tenia lloc fa 
uns anys en la web (http://www.ifach.org/antiguedades/), 
d’una torre en el Morro de Toix que no sabem si per la ubi-
cació que donava podria ser la del Mascarat: “Yo, incluso he 
llegado a encontrar una torre en la punta de Toix, que aparece en 
el informe de Joaquín Aguado de 1870. Los modelos desde luego 
deben ser desde luego los abaluartados, una versión ya desarolla-
da de lo que tenéis en el Baluarte de la Peça en Calp que es cla-
ramente pre-abaluartado ya que mezcla el alambor de artillería 
con defensas verticales de lanza y escudo, al igual que sucede en 

la Vila”.
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EL CAMP VALENCIÀ 
A L’EDAT MITJANA

Frederic Aparisi Romero
Universidad Cardenal Herrera-CEU

Grup Harca 

Per al matrimoni de la seua fi lla Úrsula, el llaurador 
de Cocentaina Joan Dilla li concedeix el 1496 omnia et sin-
gula bona et iura mea mobilia et inmobilia ac sedentia (...) cum 
retentionibus infrascriptis quod vos, dictam fi liam meam et 
Ausiam Celler, sponsuum futurum vestrum, hic presens, tenea-
tis alimentare et dare omnia michi necessaria de toto tempo-
re vite mee et post obitum vite mee in sepultura corporis mei 
missa et alia pia distributione ad cognitionem vestram teneatis 
dare et solvere cent solidos [tots i cada un dels meus béns i 
drets mobles i immobles i sedents amb la condició sotaes-
crita que vós, dita fi lla meua, i Ausias Celler, espòs futur 
vostre, ací present, hajau d’alimentar-me i donar totes les 
meues necessitats durant el temps de tota la meua vida i, 
després de la meua mort, hajau de donar i satisfer cent sous 
per a la missa de sepultura del meu cos i altres donacions 
pies]. Aquesta donació, constància de la qual tenim gràcies 
al notari Guillem Peris —els notaris també estan presents 
al món rural—, marca el moment de transició entre una 
família que arriba a la seua fi  i una altra que ara comença 
la seua singladura. Es tracta de garantir la viabilitat de la 
nova unitat familiar, més encara en els seus primers anys 
de trajectòria, i, per a això, cal tras-
passar el conjunt de béns que la faran 
possible. Malgrat tot, però, no hem de 
veure ací cap mena de sentimentalisme 
ni d’amor paternofi lial, sinó més bé un 
fet purament de reproducció. En aquest 
sentit, les cauteles i les clàusules que 
Joan Dilla introdueix en la donació evi-
dencien les malfi ances i la rancúnia vers 
la seua fi lla i el seu gendre, car no són 
pocs els ancians que queden desatesos 
per la descurança dels fi lls. Així les co-
ses i davant de les exigències de la vida 
al camp o simplement la invalidesa que 
comporta la senectut, cal assegurar-se 
la vitualla i, fi ns i tot com en aquest cas, 
les despeses del soterrar. 

I és que, malgrat les imatges bucòli-
ques creades per la burgesia decimonò-
nica, la vida al camp mai ha estat fàcil, i 
menys encara durant el període medie-
val. A casa nostra, la mancança de do-
cumentació per al període andalusí ens 
obliga a fi xar la nostra mirada d’ençà 
la conquista cristiana de meitat del se-
gle XIII fi ns a les Germanies, el 1523. 
La imatge que ens ofereixen tant les 
fonts escrites com les arqueològiques 
és, almenys per a la major part dels que 
resideixen al món rural, la de l’aspresa 
d’uns recursos sempre limitats i unes 
condicions de vida força dolentes. Són 
molts els fronts que les famílies cam-
peroles han d’atendre. En efecte, no es 
tracta únicament de les difi cultats més 
o menys esperades, com són el paga-
ment de les rendes, la constitució d’un 
dot per a la fi lla o la reserva de llavor 

per a l’any següent, sinó que són les despeses imprevistes 
les que assesten el colp més dur a l’economia pagesa. La 
mort inesperada del rossí, una demanda senyorial extraor-
dinària o la pèrdua sobtada del cap de família són algunes 
dels entrebancs que els llauradors han de superar. És per 
això que la família es presenta com el millor baluard des del 
que fer front a les difi cultats. 

Abans que els nuvis entren a l’església s’ha realitzat un 
llarg trajecte que es va iniciar amb la recerca dels candidats. 
S’ha de recórrer a les parenteles i les coneixences a fi  de tro-
bar el millor pretenent que no sempre es troba en la mateixa 
comunitat i cal, llavors, desplaçar-se a un poble veí, de vega-
des fi ns i tot anar més enllà. Així, per exemple, si Joan Dilla 
casa la seua fi lla amb un llaurador de Cocentaina, a la seua 
neboda Maria, que té al seu càrrec com a tutor i curador 
d’ençà la mort del seu germà, Jaume Dilla, la casa amb Eixi-
mén Soler, un camperol del lloc de Palomar, situat a uns 20 
km. Tots els esforços són pocs a l’hora d’acordar un matri-
moni que permeta consolidar, quan no millorar, la posició 
de les respectives famílies. És per això, perquè el matrimoni 

és un afer d’una transcendència cabdal, 
que són necessàries les converses i les 
negociacions fi ns el punt d’exigir de la 
intervenció de «parents e amics». Així, 
Vidal Oltra i Joana, dos joves de Planes, 
es casen el 1426 «de bons coratges nos-
tres e espontànies voluntats, de voler e 
exprés consentiment de alcuns parents 
e amics nostres, et senyaladament yo, 
dit en Vidal Oltra, de voler del dit pare 
meu, et yo, dita na Johana, de voler e 
exprés consentiment del dit en Vicent 
Çaval e de na Maria, muller de aquell 
e mare mia, e de alcuns altres parents 
nostres».

El més important és establir el rè-
gim jurídic que constituirà la nova 
unitat familiar. Tradicionalment, els 
historiadors havien pensat que al llarg 
de tot el període medieval dominava 
el sistema de separació de béns que 
consistia en el dot, aportat per la dona 
previ acord de les famílies implicades, 
i l’escreix, corresponent a la meitat 
d’aquest, augmentat per l’home. Tan-
mateix, els darrers estudis focalitzats 
a les Comarques Centrals del País Va-
lencià ens suggereixen que, si més no 
en aquesta zona, la separació de béns 
quedà supeditada al contracte de ger-
mania, una mena de comunitat de béns 
en la que a cada un dels cònjuges li per-
tany la meitat dels béns del matrimoni. 
Aquesta és la solució emprada per Joan 
Dilla a l’hora de concertar el matrimoni 
de la seua fi lla Úrsula així com el de la 
seua neboda, Maria. També és la forma 
d’unió de Vidal Oltra i Joana. A través 

Fig.1: la sembra del gra, BnF, départament 
des Manuscrits, Latin 13263, fol. 10
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de les donacions, anomenades inter vivos, els pares cedeixen 
la gestió i la titularitat del patrimoni familiar, per bé que en 
un primer moment es tracta de llegar els elements bàsics, 
això és, unes terres i, en alguns casos, animals de treball 
amb els quals treballar-les. Joan Oltra, dóna al seu fi ll Vidal 
dos parcel•les de terra de secà, un plantat d’oliveres i l’altre 
de forment mentre que Joana, per la seua part, rep dels 
seus progenitors 500 sous «per tal que mils puxats portar 
la càrrega del dit matrimoni». Aquests són els recursos amb 
els que Vidal i Joana inicien la seua singladura junts. En el 
seu cas, Jaume Verdú, un llaurador de Xixona, fa donació 
inter vivos al seu fi ll, anomenat també Jaume, d’una vinya, 
tres bancals de terra horta, en la que a ben segur cultivarà 
cereals i molt possiblement forment, una mula de pèl roig 
i d’una casa. 

Tot i que no coneguem les dimensions de les parcel•les 
de Jaume Verdú, no hi ha dubte que les millors terres, les 
de regadiu, i possiblement les que ocupen una major exten-
sió, estan destinades al conreu del cereal. I és que a l’edat 
mitjana no només els cereals, també les vinyes i encara les 
oliveres, eren regades, el que permetia incrementar signi-
fi cativament la producció, i en el alguns casos, fi ns i tot, 
doblar-la. D’entre tots els cereals, el més preuat era el for-
ment, amb la farina del qual s’obtenia el pa blanc, propi 
dels grups socials benestants. La forta demanda urbana i, 
per tant, el seu valor en el 
mercat expliquen la prio-
ritat concedida als blats 
grossos, especialment al 
forment, tot i que el seu 
conreu suposa un major es-
gotament del sòl i que són 
més sensibles a la climato-
logia que els blats menuts. 
Aquests eren utilitzats bà-
sicament com a farratge 
per a l’aviram, cas del mill, 
la tramella, la dacsa o sor-
go1 i el panís, o l’espelta, 
l’ordi i la civada per a les cavalcadures encara que, en cas de 
necessitat, podien ser panifi cats. De la barreja de diferents 
cereals, normalment forment amb un cereal menut, resulta 
el pa mestall, de color negre, propi dels grups socials més 
modestos. És per això que els camperols combinen en les 
seues explotacions ambdós tipus de grans a fi  d’evitar riscos 
i de garantir el proveïment familiar. En el cas de les famílies 
més modestes, aquesta barreja és el poc que tenen per a 
endur-se a la boca. El 14 de novembre de 1454 el llaurador 
d’Alcoi Bernat Garí es reconeix davant el justícia de la vila 
—el responsable del tribunal local que s’encarrega de jutjar 
les causes civils i criminals—  deutor de Joan Gil, a qui li 
ha comprat un cafís (201 l.) de civada, un d’espelta i dos 
cafi ssos de forment, tot per 109 sous. Ara bé, en desglossar 
el preu total s’aprecia el valor força diferenciat dels grans, 

ja que si el cafís de forment li costa a Bernat Garí 41 sous, 
l’espelta 13 i la civada només 12. Altres, com Joan Amat 
de Gorga, no disposen de reserves de gra per a la sembra i, 
quan aquesta comença, a l’octubre, adquireix tres cafi ssos 
de forment ad opus seminare terras nostras, és a dir, per a 
sembrar les nostres terres, tot pagant un preu elevat, 44 
sous per cafís. 

A més de terres de cereal, la donació de Jaume Verdú al 
seu fi ll incloïa una parcel•la de vinya com a ben segur de-
via d’incloure’n l’explotació que Joan Dilla cedeix a la seua 
fi lla. I és que, malgrat l’hegemonia del gra, la vinya ocupa 
també un lloc preferent en les estratègies productives de 
les famílies camperoles. Les 47 fanecades (3,3 ha) que el 
1433 Llorenç Borrell, un llaurador d’Alboraia —a l’horta de 
València—, rep dels seus pares en el moment de contraure 
matrimoni estan dedicades únicament al cultiu de cereals, 
21 fanecades, i de la vinya, altres 26. Fins i tot, en la sego-
na meitat del segle XV, a les zones del rerepaís, com és el 
cas de la vall del Palància o de les Muntanyes de Dénia i la 
zona de l’Alcoià i el Comtat, s’experimenta una expansió del 
conreu de la vinya, bé per a l’obtenció de caldos destinats al 
consum local, bé per a la transformació del raïm en pansa i 
la seua ulterior comercialització. De fet, el llibre de la peita 
—un impost que grava els béns immobles dels veïns— de la 
vila d’Agres, iniciat el 1466, recull els artigaments que estan 

realitzant-se a la muntan-
ya i com en aquestes terres 
el cultiu que s’introdueix 
amb força és la vinya. En 
inventariar les possessions 
de Bernat Penalba, veí de 
la vila, l’escrivà anota «un 
tros de terra mallol [vinya 
jove] de rotura nova que 
tragué a la Serra Alta». 
Com en el cas dels cereals, 
la mancança de producció 
pròpia obliga a recórrer al 
mercat. Mossèn Francesc 

Verdú, prevere de la parròquia d’Alcoi, s’obliga davant el 
justícia de la vila a pagar a en Bernat Margarit 12 sous per 
raó de cert vi que d’ell ha comprat. El preu de l’operació així 
com el fet que no es consigne davant un notari, a qui hauria 
de pagar-se-li per enregistrar la compravenda, no així al jus-
tícia, ens suggereix que la quantitat de vi devia ser xicoteta, 
destinada a l’autoconsum. 

Són aquests cultius, la vinya i els cereals, els que domi-
nen el paisatge agrari després la conquesta cristiana, per bé 
que no són, ni de lluny, els únics, ja que l’olivera, la morera, 
les fi gueres, els garrofers, els ametlers, en major o menor 
mesura, són presents al camp valencià. En aquest sentit, 
convé no menysprear la importància de l’olivera, refl ecti-
da més que en les transaccions de terra, en les compraven-

Fig. 2:  Camps de forment a Penàguila (font: l’autor).

Fig. 3: Treballs a les vinyes.
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des d’oli i en l’arrendament i construcció d’almàsseres. El 
1448, Jaume Martí, senyor de Busot, estableix en emfi teusi 
a Francesc Giner, veí d’Alcoi, unam almaceram olei cum suis 
arreus ubi ipsam voluimus construire in dicto locho de Busot 
[una almàssera d’oli amb els seus arreus allí on la vulguem 
construir en l’esmentat lloc de Busot]. Això no obstant, 
no són estranyes les transaccions de parcel•les plantades 
d’oliveres. El llaurador de Gorga, Pere Martí ven a Pere Llo-
ret, veí també de Gorga, un tros de terra plantatum oliva-
rum, fi culnerarum et ametdularum, sicani [plantat d’oliveres, 
fi gueres i ametlers de secà]. En poques ocasions trobem 
parcel•les dedicades integrament a arbres fruiters, sinó que 
el més freqüent és, com en aquest cas, trobar-los integrats 
juntament amb altres cultius, ací l’olivera, però també la 
vinya o els cereals, com en el cas del tros de terra que té 
un llaurador de Villena, Pere Guasc, en la qual sunt planta-
te quatuor moreres et de presenti est seminata frumenti [són 
plantades quatre moreres i ara està sembrada de forment]. 
Pel que fa al garrofer, sense gairebé atencions, procura fa-
rratge per a les cavalcadures, força generalitzades no només 
en les tasques agrícoles sinó també en les de transport. El 
trobem sovint de forma solitària, limitant parcel•les, com la 
foia dita d’En Cabeso, a Busot, que Jaume Martí estableix 
en emfi teusi2 a Roderic Martí «cum omnibus suis vertentibus 
et viginti passes davall lo garrofer 
del Saltador» [amb tots els seus ves-
sants i vint passes davall el garrofer 
del Saltador]. Amb tot, però, l’espai 
per excel•lència dels arbres fruiters i 
de les hortalisses és l’hort que solen 
tindre les cases al costat o al darre-
re, sovint tancat per una tàpia. Tot 
i els entrebancs que s’alcen contra 
els lladres, els registres del justícia 
recullen nombroses denúncies de 
furts d’aquests horts. El matí del 18 
d’agost de 1456 Joan de Puigmoltó 
es presenta davant el justícia d’Alcoi 
per a denunciar Bernat Cursa «per 
ço com lo fi ll d’aquell li muntà la pa-
ret del hort de Antoni Àger e cullgué 
hun rahim de una parra del hort del 
dit en Joan de Puigmoltó». L’acte de-
lictiu, lluny de ser coses de xiquets, 
té la seua signifi cació econòmica, ja 
que aquesta producció, si bé és cert 
que no va destinada, en principi, al 
mercat, almenys procura a la família 
camperola una dieta més rica i va-
riada, una mica de fruita fresca que 
trenque la monotonia del cereal.  Al 
llarg del segle XV, en determinades 
zones del regne, assistim al desen-
volupament d’una vertadera agri-
cultura comercial o especulativa. Es 
tracta de conreus que no van destinats al consum local sinó 
als mercats europeus i que en alguns casos requereixen per 
a la seua conservació d’una transformació prèvia. És el cas 
de la canyamel que coneix una forta embranzida a l’horta 
de Gandia, de la morera a la Valldigna i la Ribera, i de la 
fruita seca —majoritàriament fi gues i panses— produïda 
a les muntanyes de Dénia. Després, a través dels ports i ca-
rregadors de Calp, Xàbia, Dénia, la Vila-Joiosa, Benidorm i 
Alacant es distribueix per tota Europa. En el cas de la pan-
sa som al davant d’una vertadera especialització del cam-
perolat musulmà. Així, el 1452 el noble Hug de Cardona i 
l’aljama de la Vall de Guadalest venien al mercader saragos-
sà Gascón de Santjoan 900 quintars de pansa (46.000 kg) 
per 9.900 sous. 

Per descomptat, a la costa es desenvolupen les activitats 
pesqueres, malgrat que el seu impacte econòmic devia ser 
menor que el de les activitats agropecuàries. De fet, so-

vint documentem la presència de pescadors més a través 
d’operacions de compravenda de terres o de cases que no de 
negocis relacionats amb la pesca. Això ens permet conclo-
ure que deuen ser pocs els pescadors dedicats de forma ex-
clusiva a aquesta activitat i que en la major part dels casos 
compaginen la pesca amb les tasques agrícoles en els dies 
de mala mar. Als llocs propers a l’Albufera de València sem-
bla que es combina la pesca al llac els dies de temporal amb 
la pesca a la mar els dies de millor oratge, tot i que també 
a aquesta zona s’han documentat pescadors amb explota-
cions agrícoles pròpies. El sistema de pesca més estès era el 
del bolitx que consistia a calar la xarxa a uns 500 m. de la 
costa i estirar d’ella des de la vora de la mar fi ns que la xarxa 
era tota fora la mar. El número de gent treballant varia en 
funció de les dimensions de la xarxa, encara que segons la 
documentació sembla que eren grups formats per sis o set 
persones dirigides per l’arraix. Aquest tipus de xarxa esta-
va pensada per a aigües poc profundes del litoral, amb un 
llit marí sense grans roques on les xarxes pogueren quedar 
enredades, tret que explica l’acceptació que té a les mars al 
nord d’Oliva. Per contra, a les costes de la Marina, a les da-
rreries del segle XIV, si no abans, es difon la xarxa tonaire, 
un precedent de l’almadrava, per a la captura de la tonyina. 

D’altra banda, la ramade-
ria manté un paper subsidiari de 
l’agricultura, fi ns i tot en aquelles 
regions de país on coneix un des-
envolupament sense precedents 
com és el cas de la zona dels Ports 
i del Maestrat o a les muntanyes de 
l’Alcoià i del Comtat, en ambdós ca-
sos vinculats al desenvolupament 
de la industria drapera de la llana. 
En general, es tracta de ramats mo-
destos d’un centenar de caps, per 
bé que també podem documentar 
d’altres més extensos com les dues-
centes vint-i-dos reses, entre ove-
lles i moltons, que el 31 d’agost de 
1495 el veí d’Agres, Bartomeu Colo-
mer, confessa deure a Miquel Pérez, 
d’Alcoi, amb un valor total de 2.109 
sous. Els animals que predominen 
són, sens dubte, les ovelles, car exis-
teix una forta demanda de llana per 
a la industria, de manera que són 
freqüents les vendes anticipades, 
com la que realitza Bernat Domè-
nec, senyor del lloc de Benifallim a 
Joan Peres de Requena, veí de Co-
centaina, de 60 arroves de llana del 
seu bestiar «de la lana esdevenido-
ra poch més o menys saldada, neta 
de pèl, candells, grossa, ab sa nula 

de tara segons és acostumat, pesada en canastó de ferro e 
esquilada en dia». A més de l’oví, també està força estès el 
ramat cabriu així com el dels porcs. Bartomeu Bataller, de 
la Pobla de Rugat, adquireix d’Antoni Llopis, un mercader 
d’Oliva, 38 caps de porcs que a ben segur ell revendrà per la 
seua contornada. En qualsevol cas, la possessió d’uns caps 
de bestiar, per pocs que aquests siguen, més enllà de la seua 
espècie, marca la diferència entre unes famílies i unes al-
tres. I és que al camp, com a la ciutat, les jerarquies estan 
ben marcades. La tinença d’animals permet no només par-
ticipar dels negocis relacionats amb la ramaderia —comerç 
de la carn, venda de la llana, del cuiro i de la llet— sinó mi-
llorar la productivitat de la pròpia explotació en tant que es 
pot destinar una parcel•la al cultiu de farratges com l’alfals, 
que no esgoten el sòl, i amb ell alimentar el ramat que pro-
duirà uns fems que seran reintroduïts en la terra. 

D’aquesta manera, algunes famílies de la comunitat 

Fig.4: Protocol notarial de Francesc Cardona, con-
servat a l’Arxiu de Protocols del Corpus Christi de 
València (font: L’Autor).
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camperola aconsegueixen diferenciar-se de la resta. El seu 
element defi nidor és l’ampli ventall d’activitats econòmi-
ques que porten endavant alhora, són vertaders «empre-
saris» del camp. Fet i fet, són ells els que posseeixen les 
explotacions agràries més extenses i de millor qualitat, i, 
com que tenen el proveïment dels productes bàsics —for-
ment, oli i vi— garantit, poden destinar parcel•les de terra 
als cultius més especulatius, i rendibles, com la canyamel o 
variats delicades de vinya com la montonec. A més, venen 
els seus excedents als seus veïns amb menys recursos sem-
pre quan el preu dels cereals, especialment del forment, es 
troba en el seu màxim. Posseeixen els ramats més extensos 
i participen de les compravendes derivades de la ramaderia, 
raó per la qual tenen reserves amb les que femar les terres. 
També disposen de les millors cavalcadures per a treballar-
les. A través de les vendes de cereals i d’animals i dels crè-
dits que concedeixen als seus veïns creen vertaderes xarxes 
socials de les que ells són el centre neuràlgic. I és que els 
seus negocis econòmics van més enllà de l’esfera de la te-
rra. Participen de l’arrendament de rendes senyorials i ecle-
siàstiques i dels impostos municipals, tot obtenint sucosos 
guanys. També inverteixen els seus recursos en activitats 
industrials i en operacions comercials, primer modestes, 
després de major envergadura. Aquesta doble naturalesa, 
agrícola i no agrícola, de les seues activitats era percebuda 
de forma molt nítida per la resta de la societat. El 20 de se-
tembre de 1482 el notari Guillem Peris enregistra, entre els 
testimonis d’una compravenda, Bernadus Figuerola, agricola 
et mercator, Cocentayna vicinus [Bernat Figuerola, llaurador 
i mercader, veí de Cocentaina]. Per al notari és obvi que 
Figuerola no és un llaurador com la resta i mira de deixar 
constància de la seua singularitat.

L’amplitud d’afers justifi ca l’interès d’aquests llauradors 
acomodats per participar de la direcció política de la comu-
nitat i sovint els trobem exercint de jurats o de justícies 
quan actuen com a batle, és a dir, delegat de la senyoria, 
càrrecs que reporten no tant benefi cis econòmics directes, 
que també, com proximitat als òrgans de poder i contactes 
que permetran noves operacions. Aquesta omnipresència 
política i econòmica no està exempta, però, de responsabi-
litats. La mort del pare i el posterior matrimoni de la mare 
desintegren la família del jove Lluïset, qui queda a càrrec 
d’un tutor. El 29 d’abril de 1454 Francesc Abat es presenta 
davant la cort del justícia de la seua vila, Alcoi, «en nom 
de tudor e curador dels béns i la persona de Lluïset Soler, 
fi ll quondam d’en Lluís Soler, que ara té quatre anys, [i] 
requer parents e amics per taxar la provisió del dit infant 
per temps d’un any». L’oncle i la resta de la família pater-
na es desentén de l’atenció a l’infant, com també fa el seu 
padastre, Bernat Miralles. Al remat, es taxen les necessi-
tats bàsiques (alimentació i vestimenta) del xiquet en 45 
sous, gairebé el preu d’un cafís (201 l.) de forment. Davant 
la impossibilitat o la negació dels parents a fer-se càrrec de 
la criatura, el justícia demana Francesc Abat que continue, 
almenys durant un any més, amb la tutela. Ell accepta, de 
grat, la petició. Les elits rurals, que és com els professio-
nals de la història denominen a aquestes famílies, es carac-
teritzen també per la realització de determinades tasques 
al servei de la comunitat, en general, o d’alguna família en 
particular. Són ells els que són reclamats com a arbitres en 
les disputes entre dues famílies, com a marmessors de tes-
taments o per a fer-se càrrec dels xiquets orfes. Comeses 
totes elles que no compten, en principi, amb cap tipus de 
remuneració econòmica però que evidencien el reconeixe-
ment de la seua excel•lència per part de la comunitat. 

Aquests llauradors benestants miren de perllongar el 
seu record entre els veïns i marcar la diferència, també, 
davant la mort amb disposicions testamentàries ben con-
cretes. Realitzen deixes pietoses gens menyspreables a les 
institucionals assistencials —hospitals— i religioses —
esglésies i ermites locals i monestirs, cas del monestir del 

Corpus Christi de Llutxent—. Alguns, fi ns i tot, en lloc de 
ser soterrats en el fossar o cementiri col•lectiu, poden cos-
tejar-se el privilegi de ser soterrats a l’interior de l’església 
bé a prop de l’altar major bé a una capella pròpia. Altres, 
però, deixen el camp i continuen el seu ascens social a la 
ciutat. Òbviament aquesta mobilitat no té perquè produir-
se, i de fet no sol fer-ho, en una sola generació, sinó que 
més bé estem al davant d’una estratègia meticulosament 
ordida que requereix del temps i del bon fer per què done 
els resultats esperats. En Francesc Cardona és un dels llau-
radors més benestants que trobem a la vila d’Oliva a fi nals 
del segle XIV. D’ell sabem que, si més no, tingué tres fi lls: 
Berenguer, Francesc i Joan. Abans dels anys 50 del segle 
XV, els dos primers arribaren a ser notaris de la ciutat de 
València, —encara hui en dia es conserven els seus proto-
cols notarials a diversos arxius històrics de la ciutat— i el 
tercer treballà com escrivà en la cort de Governació del reg-
ne. Tots tres aconseguiren inserir-se en els cercles de poder 
de la capital del regne, tot trencant els seus vincles amb la 
vila d’origen, Oliva. Només Francesc mantingué durant uns 
anys la seua notaria allí. Una vegada establerts a la capital 
del regne, venen les seues possessions a Oliva per a invertir 
en l’adquisició de noves terres a l’horta que envolta Valèn-
cia. No seran ells, però, els que llauren la terra, sinó que 
recorreran a jornalers que treballaran sota les seues indi-
cacions. Ben mirat, a l’edat mitjana, tot gira al voltant de 
la terra, ja que d’aquesta procedeixen els aliments que sos-
tenen al conjunt de la població, és la font de les rendes que 
mantenen els privilegiats i és l’element indispensable per a 
la diferenciació social i la condició nobiliària. No és estrany, 
llavors, que els burgesos de la ciutat miren d’acaparar-la. I 
és que el camp no és un microcosmos aïllat de la resta del 
món. Per descomptat, té els seus propis ritmes i particula-
ritats però es troba íntimament lligat a les directrius i a les 
transformacions que arriben de la ciutat. 

 Notes:

1. Cal no confondre-la amb la dacsa americana, maíz en es-
panyol. 

2.   L’emfi teusi és un contracte força estès al País Valencià 
durant l’època medieval i moderna pel qual un senyor 
dóna a una altra persona (emfi teuta) el domini útil d’una 
cosa immoble, tot retenint-ne el domini directe, a canvi 
de rebre un cànon de l’emfi teuta o senyor útil.
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