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Els tractats de Tudillen (1151) i Cazola (1179)

La gran expansió feudal del segle XIII sobre al-Andalus
després de la descomposició almohade a las Navas (1212)

Els antecedents andalusins:
d’Abu Zayd a Zayyan ibn Mardanix
• Abu Zayd, nascut a Baeza en 1195, era membre del clan
del califa almohade.
• En 1223 és nomenat valí o governador de València, com
ho havien estat el seu pare i el seu tio.
• Davant la crisi de l’Imperi Almohade, Abu Zayd es
declara independent i participa a la guerra civil
andalusina aliant-se amb el seu germà, que governava
Baeza, contra els governadors de Múrcia i Sevilla.
• Alhora, es fa vassall del rei de Castella i s’alia amb Jaume
I a canvi de pagar pàries per a no ser atacat.
– Cal recordar que en 1225 Jaume I havia intentat conquerir
Peníscola i, tot i haver fracassat, en aquell moment Abu
Zayd volia evitar que ho tornara a intentar.

Els antecedents andalusins:
d’Abu Zayd a Zayyan ibn Mardanix
• En 1228 Zayyan ibn Mardanix es revolta contra Abu
Zayd des d’Onda, la seua ciutat natal, i al gener de
1229 l’antic governador és expulsat de València.
• Abu Zayd es refugia a Sogorb i la zona interior que
continua controlant, en la frontera amb Aragó, i
signa un pacte d’ajuda mútua amb Jaume I, que en
aquell moment preparava la conquesta de Mallorca.
• Zayyan no aconsegueix dominar tot el territori, i
només controla València fins al Xúquer. El territori
des d’Alzira cap al sud, encapçalat per Xàtiva i Dénia,
passa a mans d’Ibn Hud de Múrcia.

L’inici de la conquesta: 1231-1232
• L’estiu de 1231, acabada la conquesta de Mallorca,
Jaume I es reuneix a Alcanyís amb el mestre de
l’Orde de l’Hospital i amb el noble Blasco de Alagón,
que havia estat exiliat a terres musulmanes fent de
mercenari per a Abu Zayd, i acabava de tornar a
casa. Segons el Llibre dels Fets, allí decideixen
començar la conquesta de València i, a més a mes,
començar per Borriana. No està clar si és veritat.
• Al gener de 1232 Blasco pren Morella sense permís
del rei, amb l’ajuda dels fills d’Abu Zayd que estaven
dins i li la van lliurar. Quan Jaume I se n'assabenta
va corrent a buscar-lo i exigir-li que la cedisca. De
camí pren el castell d’Ares amb ajuda de Terol.

Primera fase de la conquesta: 1233-1236
• Jaume I pacta amb Blasco la devolució de Morella a la
seua mort, i de seguida reuneix l’exercit i posa setge a la
medina de Borriana seguint els plans originals.
• Al juliol de 1233 Borriana es rendeix. Una vegada iniciat
el repartiment del botí, el rei torna a casa mentre els
nobles i els ordes militars es dediquen en els dos anys
següents a prendre tots els castells situats al nord de
Borriana, és a dir tot l’actual Maestrat.
• Jaume I visitarà assíduament Borriana en eixe temps, per
a controlar la colonització, i farà cavalcades en territori
musulmà per a aconseguir botí, esclaus i causar terror.
• Alhora, Abu Zayd cedeix al rei el seu territori interior que
encara conservava en la frontera amb el regne d’Aragó.

Segona fase de la conquesta: 1237-1240
• En 1236 Jaume I convoca Corts conjuntes de Catalunya i
Aragó a Monsó, per a demanar diners amb els que
finançar la campanya de València. Cita la host feudal a
Terol per a la primavera de 1236, des d’on partiran cap a
València baixant per la vall del Palància.
• Només una part dels nobles aragoneses i les milícies
municipals del Baix Aragó i la Catalunya Nova es
presenten. La noblesa catalana estava enfrontada al rei i
no acudeix a la cita incomplint el vassallatge degut.
• Ràpidament els feudals reconstrueixen el castell del Puig
com a base d’operacions i comencen les operacions
d’assetjament i atac per tota l’horta de València.
• Al llarg de 1236-1237 bona part dels castells i poblacions
entre Borriana i el Puig es van rendint al rei Jaume.

Aljames que es
rendeixen al rei:
l’exemple d’Uixó

Segona fase de la conquesta: 1237-1240
• En agost de 1237 Zayyan reuneix tots els efectius
militars dels que disposa entre Onda i el Xúquer
(bàsicament llauradors amb eines de treball) i va a
buscar l’exercit cristià al Puig, aprofitant que Jaume I ha
partit cap a casa en busca d’ajuda.
• Els musulmans perden estrepitosament malgrat el seu
gran avantatge numèric, i en la fugida els cristians
causen una massacre. A la tornada el rei apropa el
campament feudal a València i posa setge a la ciutat.
• La ciutat es rendirà finalment el 28 de setembre de
1238 i, segons la tradició, es farà l’entrada solemne el 9
d’octubre una vegada la ciutat ha quedat buida.

L’entrada a València i el
Penó de la Conquesta

El Repartiment
• Havia començat ja al
Puig en 1237 i va durar
fins a 1240
• El llibre és en realitat un
recull d’anotacions en
paper per a ús intern
dels escrivans del rei.
• Quan el beneficiari de la
donació recollia el seu
pergamí, i pagava la taxa
d’escrivania, el tatxaven.

Els Furs o Costum de València
• Abans d’acabar 1238
Jaume I va proclamar el
Costum de València,
que més tard
coneixeríem com els
Furs quan es van
estendre a quasi tot el
regne.
• Estaven basats en el
Dret romà, que donava
més poder al rei que
no les lleis catalanes i
aragoneses d’origen
feudal.

Fronteres del regne de
València segons els
Furs de 1261
• La particularitat dels Furs
de 1238 és que ja donaven
una frontera per al nou
regne de València que es
creava, que ja arribava a
Busot tot i que encara no
s’havia acabat de conquerir.
• El rei els va reformar en
1250 i en 1261.
• En la reforma de 1261 el rei
va incorporar Ademús, que
abans era d’Aragó.

La frontera
valenciana
amb Aragó:
els problemes
amb el consell
de Terol pel
seu terme

Tercera fase de conquesta: 1240-1245
• Tot i que el pacte de rendició de València signat
amb Zayyan establia una treva de 8 anys, en els
que Jaume I es comprometia a no seguir amb la
conquesta, en 1242 ja estava prenent Alzira i
Bairén, i assetjant Xàtiva, de la que va prendre
només el castell menor.
• En 1244, quan la medina de Xàtiva encara era
musulmana, l’infant Alfons de Castella (futur rei
Alfons X el Savi) va intentar prendre-la, tot i que
segons el Tractat de Cazola pertanyia a la Corona
d’Aragó. Com que va fracassar, va prendre
Enguera, que també era de conquesta aragonesa.

Tractat d’Almisrà (1244)
• Jaume I es va enfadar molt amb el seu gendre, així
que va reunir un exèrcit i es va encaminar a buscarlo per a fer-li front. De camí va prendre Villena i
altres castells menors musulmans que segons el
Tractat de Cazola eren de conquesta castellana, per
a tindre amb el que negociar.
• A punt van estar els exercits castellà i
catalanoaragonés d’enfrontar-se entre ells en plena
guerra de conquesta musulmana. Però finalment els
dos reis van decidir reunir-se a Almirra, junt a Biar,
on van pactar una frontera definitiva que seguia les
indicacions prèvies de Cazola.

Representació anual del Tractat d’Almisrà

Frontera
sud del
regne de
València
pactada
en Almirra

La ‘falsa’ conquesta final
dels castells de la
frontera sud en 1245,
que es va fer ràpidament
mitjançant pactes amb
els alcaids andalusins
per a previndre una
conquesta castellana,
però sense ocupar
vertaderament els
castells més que amb
uns pocs efectius i sense
portar colons cristians

Les revoltes d’al-Azraq: 1248 i 1277
• Tradicionalment s’han interpretat com a revoltes mudèjars, és
a dir, de musulmans vivint en territori cristià.
• En realitat són una continuació de la guerra de conquesta,
perquè anys enrere s’havia tancat mal i no havia hagut un
sotmetiment de la població ni un control efectiu del territori.
• Al-Azraq era un antic alcaid andalusí (encarregat d’un castell en
nom de l’Estat islàmic) de la zona muntanyenca de la Marina,
que en desaparèixer l’Estat islàmic havia comença a actuar per
si sol i s’havia fet amb el control de diversos castells.
– Va pactar directament amb l’infant Alfons, el fill de Jaume I, el
lliurament dels seus castells uns anys després (Tractat del Pouet).
Quan va arribar el moment de fer-ho es va negar i es va revoltar.

• Jaume I va signar un decret d’expulsió de tots els musulmans
del regne en 1248, i poc abans de morir en 1276 va encomanar
de nou fer-ho al seu fill Pere el Gran. En cap de les dos ocasions
es va fer del tot, perquè hauria suposat despoblar el regne.

Territoris de població
majoritària cristiana i
musulmana entre els
segles XIV i XVII

