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Ens trobem davant de la segona edició revisada d’un bon llibre que
ens parla del temps de la conquesta del regne de València en el segle
XIII, una conquesta que va conformar una societat colonial feudal, tot
seguint el referent de Robert Bartlett. Una societat colonial que es
consolidar definitivament després de la desfeta andalusina de 1277,
després de la darrera revolta de 1276.
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El llibre estudia les terres de la part me-
ridional del regne de València, les que
posteriorment conformarien la sots-
governació de Xàtiva, durant el regnat
de Jaume I. Esta zona, que l’autor co-
neix molt be, fou el principal focus de
les rebel·lions de la població indígena
andalusí contra els nous immigrants
cristians. Hom proposa nomes meto-
dologies de treball i una adequada
contextualització geogràfica de les
dades per apropar-se millor a la reali-
tat d’esta societat colonial, i al mateix
temps reivindica la figura de l’histo-
riador francés Pierre Guichard.
L’obra s’estructura en quatre capítols.
En el primer estudia la capacitat mili-
tar andalusina, aportant notícies molt
interessants sobre les tècniques militars,
sobre la funció dels castells andalusins,
i acaba descrivint la resistència munta-
nyenca d’Al-Azraq (1245-1258), que
planteja com una continuació de la
guerra de conquesta de les terres va-
lencianes i fa un estudi del territori per
on s’estenia el seu poder. La resistència
acabarà definitivament en la rebel·lió
de 1276-1277 i la consegüent derrota
andalusina, que va comportar el confi-
nament de les aljames a zones prefe-
rentment muntanyenques.
En segon lloc estudia el fenòmen de
l’esclavatge, l’objectiu final de moltes

cavalcades ja que suposava una bona
font d’ingressos. Malgrat tot, l’autor
constata que la majoria de la població
indígena no fou esclavitzada, com ocor-
regué en altres llocs. També fa un es-
tudi de la població cristiana del segle
XIII, insuficient, segons Jaume I, para a
garantir la seguretat del regne, i fa un
estudi de la distribució de la població
cristiana i mudéjar.
En el capítol tercer s’estudia com s’or-
ganitza la societat colonitzadora, el te-
ma de la immigració, la creació de noves
poblacions, la forma en que es feren els
repartiments i el nou orde agrari, tot
estudiant com s’organitza la producció
agrària en el segle XIII, fonamentada en
els cereals, la vinya i la ramaderia, uns
productes més comercialitzables. Per
acabar, estudia la primitiva organitza-
ció municipal i l’economía dels primers
nuclis urban de les comarques meri-
dionals valencianes.
En darrer lloc, fa un estudi de la socie-
tat andalusina colonitzada, la despose-
sió de les seues propietats, tot fent
esment dels eixarics. També dedica unes
pàgines a les aljames i a la conservació
de la seua autonomía com a represen-
tat de les comunitats andalusines. L’agri-
cutura andalusina era més variada i
destinada a l’autoconsum.
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