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L’EXPULSIÓ DELS MORISCOS A LA PROVÍNCIA D’ALACANT 

Carlos Crespo Campos 

I 

Apunts cronològics sobre la conquesta cristiana 

 1233. Una primera fase que comportà la 

conquesta de les contrades septentrionals, fins 

a Borriana. 

 1238. La segona fase, que suposà 

l'ocupació de la ciutat de València. 

 1239-1245. Ocupació del Sud valencià, més 

per pactes que per lluites. 

 1244. El Tractat d'Almirra entre la Corona 

d'Aragó i la Corona de Castella que estipulà els 

límits del Regne de València. Fou signat el 26 

de març del 1244 per Jaume I el Conqueridor i 

el seu gendre, l'infant Alfons de Castella (més 

tard, Alfons X el Savi) En el pacte, s'estipulà 

que les terres al sud de la línia Busot – Biar – la 

Vila Joiosa quedaven reservades per a 

Castella. (modifica l’anterior El Tractat de 

Cazola, de l'any 1178, convingut entre Alfons I 

d'Aragó i Alfons VIII de Castella, que havia assignat a la conquesta dels reis 

aragonesos Xàtiva, Dénia i el port de Biar, els quals eren el límit de les conquestes 

castellanes. 

 1244 Al-Àzraq es revolta contra Castella amb ajuda de Granada. Controla Ambra, 

Alcalà, Xàtiva, Dénia i Alacant.  

 1245. La frontera meridional arribà fins a Biar. 

 1247. Conquesta d’Alacant per Castella. 

 1247-49. Segona onada repobladora cristiana. 

 1248. Nova rebel·lió d’Al-Àzraq. Jaume I li perdona la vida. Es manté a Planes, 

Pego i Castell de Castells que seran ocupats el 1258. 
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 El 1250 es restaura la diòcesi de Cartagena, hereva de la metropolitana 

cartaginesa. 

 1258. Ocupada la vall de Gallinera, Alcalà, Planes, Pego, Castell de Castells i Al-

Àzraq és expulsat del regne 

 1264-1266. Revolta dels mudèjars de Múrcia (de Castella des de 1243). Alfons X el 

Savi està casat amb Vilant d’Aragó i d’Hongria, filla de Jaume I. Jaume I va 

conquerir el regne per a son sogre. El nobles aragonesos no van voler participar, 

per la qual cosa només seran els nobles catalans qui participen. La campanya 

militar fou cabdellada per l'infant Pere d'Aragó (fill de Jaume I i futur Pere el Gran) 

que derrotà el cabdill de la insurgència islàmica Muhammad ibn Hûd Biha al-Dawla i 

n'expulsà les tropes granadines i retornat a Castella respectant així el Tractat 

d’Almirra. El regne va ser repoblat amb cristians, en la seua majoria catalans i 

aragonesos. 

 1275-77. Una nova revolta mudèjar a Mutxamel i l’horta d’Alacant més violenta que 

l’anterior. Amb ajuda de genets magribins i dirigits per al-Azraq. Els cristians van 

patir severes derrotes a la Canal d’Alcoi i Llutxent. 

 1296. El regne de Múrcia fou conquerit també per Jaume I. Jaume II el Just va 

iniciar la conquesta del Regne de Múrcia el 1296, ofert per Ferran de la Cerda al 

comte-rei en canvi del seu suport contra l'infant hereu al tron de Castella, Ferran IV 

de Castella.  

 1304. Tant Castella com Aragó necessitaven la pau i es va signar el Tractat de 

Torrellas de 1304 i l'any següent modificant-se pel Tractat d'Elx, que modificava 

definitivament les fronteres entre Castella i Aragó fixades en el Tractat 

d'Almizra de 1244, incorporant a la Corona d'Aragó, en concret al Regne de 

València, les comarques de la Vall del Vinalopó, el Camp d'Alacant i el Baix Segura. 

 1393. Les incursions dels almogàvers granadins eren tan habituals a les terres 

alacantines que Joan I d’Aragó v crear una Audiència a la vila d’Alacant per evitar 

el desplaçament atzarós dels veïns d’aquell consell al d’Oriola.  
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Alacant Islàmica 

Del segle XII tenim una descripció feta pel geògraf àrab Al-Idrisi: ciutat petita amb 

bones construccions. Té soc, mesquita, aljama1 i una altra mesquita amb predicació. 

Exporta espart. Té fruita i llegums, figues i raïm. Una alcassaba inassequible i 

enlairada. Es construeixen vaixells i barcasses. El castell a part del alcàsser, tenia un 

albacar emmurallat on es refugiava la població amb els ramats en cas de setge.  

El segle XIII arriben els almohades que repoblaren el territori i fortificaren diverses 

poblacions. Van dividir el territori en unes noves administracions on cada castell podia 

viure de l’administració d’un àrea autosuficient, com el de Laqant que arribava a Busot, 

Asp, Agost, Nompot (Monfort), Alcoraia, Benimagrell, Mutxamel... Alacant es va 

convertir en un port de primer ordre amb comerç que arribava a tot el Mediterrani i a 

Portugal.  

El rei de Múrcia, Ibn Hûd BAhâ ad-Dawla va anar pactant amb Ferran III de Castella 

el 1243 lliurant el regne a canvi de mantenir el poder com a vassall i tindre dret a la 

meitat de les rendes del reialme. Aquest pacte va ser també rubricat pels raisos 

d’Alacant, Elx, Crevillent, Oriola, Aledo, Alhama, Cieza, Ricote i d’altres. Els castellans 

es van reservar ocupar les principals fortaleses del regne i la política exterior. A Múrcia 

per exemple es va permetre una guarnició militar a l’alcàsser i un raval emmurallat a 

la Reixaca. 

L’infant Alfons (futur Alfons X el savi) entrava a Múrcia l’1 de maig de 1243. Però 

arribat el moment moltes localitats no es van lliurar, entre d’elles Alacant, Oriola, Ricote 

i Aledo, que havien signat els pactes, o Cartagena, Mula, Lorca. Alacant estava 

governada per Zayyân Ibn Mardanîx (que havia sigut rei de València i després de 

Múrcia) i que havia arribat a pactar amb Jaume I la permuta d’Alacant per l’Illa de 

Menorca.  

                                                           
1 Aljama: de l'àrab al-jama'a, «conjunt de persones». És, en català, el nom que durant l'Edat 
mitjana s'aplicà a les comunitats musulmanes que vivien en terres cristianes i tenien una personalitat 
jurídica pròpia; així mateix, des del s. XII també s'aplicà aquest terme a les 
comunitats jueves).[1][2] Els musulmans als estats de la Corona d'Aragó tenien un estatuts jurídic 
diferenciat i es regien d'acord amb la llei religiosa islàmica i eren governats per llurs autoritats, tot i que 
sempre de manera limitada per les concessions inicials de la monarquia 
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La conquesta castellana. 

Oriola va caure el 1245, Mula, Cartagena, una a una anaren caient. Calgué un llarg 

setge per rendir la ciutat d’Alacant durant la primavera de 1247. Ibn Mardanish va 

abandonar Alacant i va deixar la ciutat en mans dels castellans que van aplicar una 

repressió controlada. La ciutat va quedar gairebé buida, però no per una expulsió 

generalitzada, sinó per la por als conqueridors. La classe poderosa i amb recursos van 

marxar, donant lloc a una progressiva ruralització de la ciutat. La majoria va anar a 

Tunísia. Els musulmans més pobres van abandonar les ciutats, especialment aquelles 

que no es van lliurar de manera pacífica. Molts es van instal·lar dins de l’alfoz2.  

 

En aquest mapa està delimitada fóra del regne de Múrcia la zona alacantina. S’ha inclòs per referenciar els noms àrabs de 

les principals poblacions sarraïnes del regne.  

El resultat dels pactes van deixar els mudèjars en una favorable situació de llibertats 

i drets, malgrat que marginats i ruralitzats en una frontera, la de la batllia d’Oriola, 

bastant violenta. La progressiva arribada de nous pobladors cristians va provocar 

                                                           
2 Alfoz: municipi 
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malestar entre la població musulmana. S’anava produint una gradual despoblació 

d’andalusins. Aquestes donacions a cristians eren una vulneració dels acords 

d’Alcaraz. L'augment de la pressió cap als mudèjars, tergiversant-se les paraules del 

que disposa el Tractat d'Alcaraz amb la població islàmica. Els mudèjars van acabar 

malvenent els seus béns als cristians que arribaven cada vegada més i en major 

nombre a aquestes terres, mentre la ciutat de Múrcia seguia tenint un emir islàmic sota 

control castellà. Va ser finalment l'emir al-Watik Ibn Hud qui va protestar davant Alfons 

X per l'incompliment del tractat de 1243, arribant fins i tot a escriure a papa de Roma 

davant l'absència de resposta del rei castellà. 

Els acords de 1243 s’anaven complint fins l’adveniment d’Alfons X com a rei el 1252 

qui inicià una nova política d’assentament de nous contingents cristians que va originar 

protestes dels musulmans cap al 1257. La pèrdua de poder dels líders mudèjars va 

desembocar en la desaparició de la dinastia reial de Múrcia entre 1259 i 1260 amb la 

mort d’Ibn Hûd Bahâ ad-Dawla. Fins a aquest moment es pot dir que encara mantenien 

una certa sobirania interna, arribant a encunyar moneda en nom dels califes 

abbàssides de Bagdad. Les mesures dictades per Jaume I amb l’expulsió massiva de 

la població mudèjar de Xàtiva i la seua comarca i la probable arribada de molts exiliats 

a Múrcia podrien haver augmentat la pressió demogràfica i, a la vegada, fer créixer la 

por dels murcians a mesures paregudes per part de Castella.  

Es calcula que uns 50.000 musulmans van abandonar els regnes de València i 

Múrcia. Es van quedar aquells que no disposaven de mitjans per marxar. No pensem 

que va ser una acció de represàlia i expulsió, sinó que molts musulmans van marxar 

voluntàriament, en especial aquells que estaven millor situats econòmicament. Alfons 

X no volia la seua marxa, ja que Castella no disposava de població suficient per a la 

seua repoblació i volia mantenir la seua activitat econòmica i artesanal. La vitalitat 

artesana-industrial de la ciutat d’Alacant es manté a mitjans del segle XIII gràcies als 

mudèjars que van romandre. 
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La rebel·lió de 1264 

El gran nombre de població islàmica explica la força de Abû Bakr Muhammad ibn 

Hûd Al-Wâthiq, ex rei de Múrcia, quan s’aixeca en armes el 1264 amb l’ajuda del rei 

de Granada Ibn al-Ahmar, el qual estava en guerra amb Alfons X i havia entrat en 

contacte amb els soldans de Tunis i del Marroc. La rebel·lió es va estendre 

exitosament i ràpida per tot el regne. És ací on sembla haver eixit el nom de mudèjar, 

de l’àrab mudayyan, aquell qui paga tribut. Però el 1265 el rei de Granada, en mig 

d’una guerra civil, va haver de buscar la pau amb Alfons X. Malgrat el cessament 

d’hostilitats, Castella va continuar ajudant els rebels contra el rei de Granada, i Ibn al-

Ahmar també als rebels murcians. Tots dos de manera encoberta.  

Alfons X va sol·licitar ajuda al seu sogre, Jaume I, per sufocar la rebel·lió. Les Corts 

catalanes no volien intervindré pels molts greuges del castellà vers la Corona, Jaume 

I va basar l’ajuda en tres raons: familiar (gendre); si no l’auxiliava aquest li retrauria 

sempre; i el perill que suposava la rebel·lió als seus territoris fronterers. Els catalans 

es van plegar a ajudar-lo, però no així els aragonesos, que fins i tot van aprofitar per 

aixecar-se en armes. Jaume I va haver de derrotar-los abans d’anar al sud. Així podem 

considerar la campanya de Jaume I com a catalana, amb participació d’aragonesos i 

castellans. 

Amb pactes i ‘compra de voluntats’ als mitjancers va rendir Villena, Elda, Petrer. 

Arreu denunciaven que els maltractaments dels nobles castellans els havia conduït al 

sollevament. Jaume I prometia intercedir davant Alfons X i perdons generals i a 

promesa de romandre al lloc i mantenir les possessions. El 1265 va arribar a Alacant 

a descansar. Aquesta plaça encara estava sota control dels cristians, igual que Oriola, 

Lorca (tot i que va ser conquerida pels musulmans més endavant) i d’altres. Aquestes, 

al no haver respectat el tractat d’Alcaraz, havien estat conquerides per les armes i 

s’havia produït una expulsió dels mudèjars. Només Múrcia i Elx, com a grans ciutats, 

estaven en mans dels musulmans, on eren la majoria de la població. Alacant es va 

convertir en la base d’operacions i port d’avituallament de les tropes catalanes. Les 

comunicacions amb Oriola eren regulars malgrat la presència d’Elx entre les dues 

ciutats i que el camp estava en mans dels sarraïns.  

Elx es va rendir també gràcies a pactes i la compra de voluntats i promeses 

d’intercessió davant Alfons X i l’infant Manuel, senyor d’Elx. Aquestes negociacions 
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varen ser efectuades en secret i el rei va impedir que el seu exèrcit poguera depredar 

Elx i la contornada. Després es va instal·lar a Oriola on es va presentar el fill de Ibn 

Hûd per demanar la intercessió de Jaume I per la vida del seu pare, presoner dels 

cristians. Amb ell anava el rais de Crevillent, un dels pocs que no s’havien sollevat i 

que va rebre recompenses per part d’Alfons X. La col·laboració del rais de Crevillent 

va ser molt important per ofegar la revolta murciana.  
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El desembre de 1265 l’infant Manuel va promulgar un perdó general i la remissió 

de penes per a tots els rebels, respectant així els pactes entre Jaume I i els moros 

il·licitans, la qual cosa va ser gaudida també per totes les poblacions del Vinalopó. Va 

repartir les terres d’Elx donant als cristians les situades a l’esquerra del Vinalopó, amb 

la sèquia major, i als mudèjars la banda dreta. 

El gener de 1266 Jaume I inicià la reconquesta de Múrcia, ocupada després d’un 

llarg i dur setge dirigit per l’infant Pere. El principal escull va ser l’apropiació de la gran 

mesquita per part dels cristians que va estar a punt d’acabar amb un gran vessament 

de sang. Lorca, que havia caigut en mans dels sarraïns, també acabà rendint-se. 

Jaume I va garantir la seguretat dels musulmans que volgueren anar a l’exili a 

Granada. Gran nombre d’ells van marxar (30.000 parlen algunes fonts), però a l’alçada 

de Huèrcal-Overa els almogàvers els van emboscar van fer molts morts i van robar les 

seues pertinences, segrestant les dones i els nens per vendre’ls com a esclaus. 

Aquest fet va passar segurament el 1266, tot i que alguns historiadors àrabs el situen 

més tard.  

Abans de marxar i tornar-la a Castella Jaume I es va assentar contingents militars 

des de Villena a Alacant, a Ontinyent i a Biar. Aquests contingents es sumen als 

aproximadament 10.000 colons que van restar al regne de Múrcia dels quals un 

percentatge molt alt de catalans i aragonesos, que destacaran a Múrcia, Lorca o 

Oriola. Destaca la pràctica absència de mudèjars a les dues últimes (ver quadres de 

la pàgina següent), la qual cosa ja hauria estat així abans de la revolta, ja que van ser 

places que es van rendir militarment amb la conseqüent expulsió de musulmans. 

Aquesta revolta no va fer més que acabar amb la presència mudèjar. Múrcia, que 

havia conservat la major part de la població musulmana, essent minoria els cristians, 

ara veiem com han quedat molt reduïts. Aquestes majories catalano-aragoneses són 

les que van propiciar la conquesta per part de la Corona d’Aragó de la que seria 

coneguda com a Governació d’Oriola.  
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Relació de repartiments del segle XIII de Múrcia (M. Gual Camarena) i de Lorca i Oriola (J. Torres Fontes) 

L’impacte de la despoblació causada per la guerra del 1247 va ser tan gran que 

Alacant va trigar molts anys en recuperar la seua força econòmica, ja que els escassos 

senyors arribats no eren ni agricultors ni comerciants ni mariners, sinó simples senyors 

de la guerra. La vitalitat de la ciutat no tornarà fins que no passés a mans de la Corona 

d’Aragó. Jaume II va intentar que tornaren a la ciutat els mudèjars que la van 

abandonar, molts d’ells refugiats a Elx i Crevillent, al temps que obligava als seus alts 

funcionaris a Alacant a tractar a tothom per igual. Es van estendre nombrós 

salconduits a favor de catalans, mallorquins, balears i genovesos per anar a la ciutat. 

Pere IV va fer nombroses invitacions als mudèjars a instal·lar-se a l’horta d’Alacant 

que en part havia quedat erma. Però la Guerra dels dos Peres (1356-1369) va foragitar 

de nou els nous pobladors ja que Alacant va ser una peça cobejada per tos.  

Actualment el traçat àrab a 

la ciutat d’Alacant és podria 

resseguir als carrers Vilavella, 

Maldonado, places de 

Quijano i del Carme cap a la 

porta de l’Horta, al NO. 

Carrers per sobre d’estos 

eixos i Sant Roc. La mesquita 

major que es trobava al costat 

de Porta Ferrisa (Santa 

Maria). A extramurs es 

trobava l’altra mesquita, a 
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prop de Sant Nicolàs segons Viravens, qui assegura que al sud de l’actual església, a 

fer obres de fonamentació de diverses cases construïdes al segle XVI van aparèixer 

les piles d’ablució. El cementiri es trobava al sud, flanquejant el camí de Múrcia. Es 

calcula que la població de la ciutat estaria al voltant de 2.436 persones3.  

Aquests mudèjars, obligats a residir a les vessants del Benacantil, es dedicaven al 

comerç i l’artesania, organitzats en una aljama presidida per un alamí nomenat pel rei 

i assessorat per una junta d’ancians. Vivien també a l’horta i als castells del municipi4 

molts mudèjars relacionats  tasques agrícoles.  

Després de la rebel·lió de 1264, els mudèjars d’Alacant van patir diversos greuges. 

La mesquita, ja cristianitzada, va ser tombada i es va construir una església cristiana 

(Santa Maria). El cementiri musulmà (a l’eixida d’Elx) va ser venut a un cristià. A més 

també s’incrementà el poblament cristià. Els musulmans van abandonar en gran 

mesura l’aljama d’Alacant i es van repartir per l’horta circumdant poblant alqueries i 

masos. Encara els veurem revoltar-se el 1275-1277 a l’horta d’Alacant. 

Alfons X, per evitar que marxaren de la ciutat d’Alacant va perdonar-los impostos, 

censos... Ferran IV de Castella atorgà als mudèjars murcians en 1305 un seguit de 

drets y concessions, confirmades por altres monarques, però no sempre respectades. 

Jaume II d’Aragó va donar llibertats individuals, religioses i institucionals als mudèjars 

del regne de València. Permet així els seus jutges per als afers entre mudèjars. 

Després Jaume II posarà sota la seua tutela a mudèjars, jueus i cristians. 

  

                                                           
3 Antonio Ramos Hidalgo. Evolució urbana de Alicante. Institut d’Estudis Juan Gil-Albert. Alacant 1984 
4 Alfoz: municipi o raval.  
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Mudèjars valencians5 6 

Després de la conquesta del regne els musulmans que van romandre sota domini 

cristià se’ls va dir mudèjars. Es mudèjars van poder romandre dins el regne de 

València però marginats respecte als cristines, prohibició de participar en les festes 

veïnals, fer ostentació de la seua religió, però en general es van respectar els seus 

costums. Malgrat que el Rei va establir que eren lliures, els senyors feudals els van 

considerar una propietat. La conversió dels mudèjars en vassalls dels cristians no és 

un fet immediat a la conquesta cristiana del segle XIII, sinó un fenomen posterior i 

induït per la classe dominant feudal, on podem incloure a la monarquia, que era de fet 

el major senyor de musulmans. 

Les conquestes de Borriana (1233) o la de València (1238) van generar llargues 

columnes d’exiliats cap al sud, carregats amb els béns i riqueses que pogueren endur-

se. En canvi les campanyes de 1239 a 1245 no semblen haver provocat noves 

expulsions generals, més enllà de la d’alguns capitostos i dels més radicals. Les terres 

del sud es van ocupar més per pactes locals que per les armes, com Xàtiva o Biar i 

això va permetre la permanència dels musulmans amb estructures islàmiques fortes. 

No obstant, les zones fronteres com Biar, Xixona, Castalla, Planes, Penàguila, 

Tàrbena, Guadalest, Pego o Altea, van ser assentaments de majoria cristiana dins 

d’una estratègia colonitzadora calculada de cara a la defensa de la frontera. Havia de 

ser un repartiment de lots per a colons, però al final es va imposar l’apropiació 

desordenada de la terra i mercadeig, permetent l’acumulació de terres i la mobilitat 

dels colons. Això i la manca de terres va fer que molts colons no es quedessen i 

impedia incrementar la immigració. La revolta de Al-Azraq a les muntanyes de les 

Marines7 i la seua derrota el 1276 va significar l’expulsió dels musulmans, però no va 

ser general per l’oposició dels nobles a perdre mà d’obra i cobrament d’impostos. El 

que sí va generar va ser una onada repobladora cristiana.  

                                                           
5 Gerardo Muñoz Lorente. Episodios de la ciudad de Alicante 2. Editorial Sargantana. València. 2019 
6 Francisco Moreno Sáez i altres. Historia de Alicante. Tomo I. Ed. Ajuntament Alacant. Patronat per a la 
commemoració del V Aniversari de la ciutat d’Alacant. Diari Información. Alacant. 1989. 

 Juan Manuel del Estal. Conquista y repoblación (1247-1490) 
 Juan Manuel del Estal. Las instituciones políticas (1252-1490) 
 José Hinojosa Montalvo. La sociedad Medieval 

7 Les Marines: faig servir aquest terme per referirme al conjunt format per la Marina Alta i la Maria Baixa. 
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Els cristians es van assentar a les ciutats i representaven illes cristianes en un mar 

de musulmans dispersos per les zones rurals. No serà fins al segle XV que el pes dels 

cristians no començarà a modificar la balança. Si bé és cert que els cristians són pocs, 

no podem oblidar que no és una qüestió de quantitat, sinó un afer de poder polític.  

Malgrat una certa continuïtat de la societat de la societat islàmica, poc a poc va ser 

arraconada. La violència contra les aljames va ser general: esclavitzacions, 

expulsions, exilis, despoblaments.  

 

L’expulsió d’eixos 50.000 musulmans no fou regular, sinó que afectaren als 

principals nuclis urbans i les terres més riques i les planes costaneres. Una part ínfima 

va quedar a extramurs o en aljames a les ciutats. La majoria dels musulmans estaven 

establerts en una vintena de valls entre Cocentaina i Dénia, a Beniopa, la Vall 

d’Alfàndec, el reducte d’Ibn Isà a Montesa i Vallada i el nucli de Biar. El límit sud del 

regne, Xixona, Castalla, Biar, va ser una zona d’expulsió i, a partir de 1276-77 van ser 
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espais majoritàriament cristians. Les aljames de Castalla, Biar, Montesa 

desapareixeran entre la guerra de Múrcia i el 1277. Es creen nous centres de 

colonització a Planes, Penàguila (1278) i Pego (1279), mentre que les aljames 

autònomes s’estabilitzen a la vall d’Alfàndec, Beniopa i, sobretot, les valls més 

accidentades de la Marina, destacant Gallinera, Castell, Laguar, Xaló, Tàrbena, 

Guadalest i Confrides.  

A finals del regnat de Jaume I, al regne de València, havien de ser uns 100.000 

mudèjars dels quals uns 2/3 viurien als sud del Xúquer, una gran quantitat tenint en 

compte la diferència del que havia passat a Mallorca i altres territoris peninsulars. Per 

a historiadors com Josep Torró Abad, el fet de no haver grans expulsions massives es 

podria deure a que l’afluència de camperols catalans i aragonesos es va considerar 

suficient com per pensar un fàcil el control militar de les aljames. Segons les xifres del 

propi monarca podrien haver sigut uns 30.000 colons, tot i que es discuteix si es referia 

a una xifra total o de caps de família. A més els nobles no volien perdre les rendes.  

Els musulmans, segons l’habitat, es distingeixen en dos grups força diferents: les 

aljames noves, creades pel rei o els gran senyors per assentar mudèjars desposseïts 

i desplaçats dels seus llocs d’origen per l’ocupació cristiana (fenomen que es dóna 

entre el 1248-1259 i el 1268-1270, pel sollevament andalusina de Múrcia i 1273-1275 

per la pressió colonitzadora). Acostumen a situar-se a les moreries suburbanes o prop 

de les viles i ciutats i acostumen a treballar per als senyors i propietaris cristians.  

Sorgeix ací la figura de l’eixaric (sharîk), obligats a treballar a jornal les terres dels 

senyors i propietaris cristians, i sotmesos a servitud i prestacions personals, tant d’ells 

com dels seus animals per a transportar els productes senyorials, cavar les vinyes, fer 

reparacions al castell o casa senyorial, als forns, molins, almàssera i altres regalies. A 

més també hi ha el dret de taxa pel qual el senyor podia comprar els productes dels 

musulmans a un preu per sota del mercat. Les comunitats pagaven impostos 

col·lectivament afrontant les càrregues tributàries de manera solidària. No obstant la 

Corona no va permetre que pagaren uns impostos massa alts, tenint en compte la 

seua vida servil i escassos ingressos. No eren esclaus, però estaven sotmesos al 

senyor per un endeutament crònic i el senyor tenia potestat per a capturar i retenir 

eixarics fugitius. 
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A l’horta d’Alacant, que pertany a la Corona de Castella, es distingeixen els eixarics 

dels jornalers pel sou que reben, essent el doble el del eixaric, però viuen sota un 

vincle de vassallatge envers els seus patrons contra el qual no poden apel·lar al qâdi. 

Les aljames autònomes, situades a les muntanyes, eren les mateixes que havien 

aconseguit resistir als cristians i es van lliurar mitjançant pactes vassallàtics. Les 

campanyes del rei i els nobles no es destinaven a la conquesta i obtenció de botí i 

esclaus, sinó a la creació i perpetuació de noves fonts de renda, per això van preferir 

el pacte a canvi de cobrar tributs. La gran paradoxa del procés és que els submisos 

van ser els més afectats, mentre que els més resistents es van beneficiar d’una gran 

autonomia i manteniment d’una estructura fiscal i estructural continuista. No és 

general, però és clara, com en el cas de al-Azraq, la pervivència d’una classe dirigent 

musulmana d’origen antic. Tenen càrrecs propis com el qâdi, que entén de causes 

civils; l’alamí, vertader dirigent de les aljames suburbials encarregat de la recaptació 

de rendes, i el salmedina encarregat la policia urbana.  

Es nota eixa autonomia també en la producció agrària. Els mudèjars planten cereals 

per a pagar els tributs als cristians al ser més comercialitzables i monetaritzables, i 

comercien especialment amb panses i figues seques de Dénia, més endavant 

s’afegirà el blat de moro. Els cristians plantaven forment, ordi i vinya, la qual cosa 

demostra, també, un xoc de diferents costums alimentaris. A més aquestes aljames 

tenen capacitat de concertar les tributacions, de manera que, encara que 

ajustadament, tenen una mínima capacitat d’estalvi. Els mudèjars de les aljames 

baixen al port de Dénia a vendre el seu producte, panses i figues sobretot, per 

aconseguir moneda per pagar els tributs. 

 És cert que la presència d’aquestes aljames autònomes preocupava a la corona i 

als nobles i sempre que es pot es van reduint, especialment les que encara tenien 

castells, com va passar entre 1268-1271, la qual cosa va evitar que l’aixecament del 

1276 tinguera un èxit major.  

També és cert que hi ha notícies ja des del 1269 de la imposició de comprar 

productes en règim de monopoli, com per exemple les aljames de Polop, Altea, les de 

la vall de Xaló (Benibrahim, Almassarof i Murta) obligades a comprar sal  de les salines 

reials. O la destrucció de forns domèstics a València el 1292 sota l’obligació de 

comprar el pa al forn reial, tot i que en algunes aljames de muntanya es solia tolerar 
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l’existència de forns per la dificultat de controlar el monopoli i/o distribució, però a canvi 

d’una taxa. Pensem que el consum de pa era molt important entre els mudèjars. No 

està clar si passava res semblant amb la mòlta. En definitiva, l’autonomia de les 

aljames no bloquejava en absolut els mecanismes d’increment de les exigències 

tributàries i la introducció d’apropiacions de caire rendista. Hem de distingir entre les 

rendes i els tributs per quant la primera és una obligació individual i la segona és 

col·lectiva. Crida l’atenció les elevades xifres absolutes dels ingressos reials a Pego, 

Alfàndec, les valls de Tàrbena, Calp, Segària, Alcalà, Gallinera, etc. que en un 

percentatge molt alt es paga en moneda.  

 

Mapa on es mostra l’estat de colonització el 1270, així com els dominis de les aljames autònomes. Font: Torró Abad, J. Naixement 

d'una colònia: dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276), 2006 (original 1999), PUV, València, pàg. 111. 

Una nova revolta mudèjar del 1276 amb ajuda de genets magribins i dirigits per al-

Azraq es va estendre per les aljames que havien conservat la seua autonomia ja que 

mantenien la seua capacitat d’organització i de mobilització. Els cristians van patir 

severes derrotes a la Canal d’Alcoi i Llutxent. Però una volta neutralitzada es va 

consolidar la colonització i la reducció definitiva de la població indígena, amb unes 

majors exigències tributàries. Es va aprofitar aquest aixecament de 1276-1277 per 

assaltar moltes moreries i llogarets de cavallers que, per cert, no s’havien revoltat, i 

durant 15 anys es van reproduir episòdicament violències contra els musulmans. El 
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setembre de 1277 Pere el Gran prengué el castell de Montesa, un dels baluards de la 

revolta i a continuació va expulsar els sarraïns del regne de València, que van ser 

enviats en vaixells genovesos cap a Tremissèn. El mateix rei Pere que també va 

procurar l’emigració de sarraïns a viles com Dénia, Vila-real i València.  

A finals del segle XIII, però, la superpoblació a les aljames autònomes fa obligatòria 

l’emigració a la vora de les colònies cristianes on, com eixarics, treballarien les terres 

dels colons. 
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La llengua dels musulmans 

Tres segles després de la conquesta, l’ús del valencià pels musulmans del segle 

XVI era el resultat lògic de la convivència i integració, més o menys subordinada als 

veïns cristians. L’àrab perviu fins a l’expulsió dels moriscos el 1609. 

L’ús de l’àrab en les negociacions de la conquesta són una constant i requereix de 

traductors d’algaravia8. Jaume I es fa acompanyar d’un traductor aragonès. Alguns 

volen vore en les seues traduccions un rastre del mossàrab com a origen, acientífic, 

del valencià per fer-lo aparèixer com una llengua independent del català. De fet el 

manament d’expulsió de l’any 1247 està escrit en àrab. I és que, llevat d’alguns casos, 

normalment comerciants, els musulmans valencians parlaven únicament àrab, potser 

farcit de romancismes, però incomprensible per als cristians.  

El pacte de rendició de Bunyol de 1254 està escrit en àrab i traduït a l’aragonès el 

1308. Els conqueridors cristians no van conservar per norma general els documents 

en àrab, ja que per a ells no tenien valor legal i no els entenien. El 1312 el bisbe de 

València deia que més de la meitat del poble només parlava àrab 

Només als llocs on mudèjars i cristians tenien alguna relació, normalment les 

aljames urbanes i alqueries properes a pobles cristians, va ser possible l’aprenentatge 

del valencià i un intercanvi lèxic en ambdues direccions. Es detecten interferències 

lingüístiques en les declaracions on declarava algun moro, amb paraules aragoneses, 

navarreses o castellanes, com a Cocentaina el 1270. Pensem que no tots els 

pobladors eren catalans i que segons a qui servien els mudèjars aprenien una llengua 

o una altra. A Cocentaina el 40% des pobladors eren aragonesos o navarresos. En 

canvi a començaments del segle XIV, Cocentaina és monolingüe valenciana.  

El 1528 es va intentar imposar als moriscos que deixaren de parlar algaravia i 

aprengueren aljamia (castellà o català). Aquests es queixaven que la major part dels 

homes i quasi totes les dones no sabien parlar aljamia i reclamaven més temps per 

poder aprendre-la. Finalment els inquisidors els van donar 10 anys per aprendre. Un 

advocat de la Inquisició va proposar la pena de mort als qui ensenyin àrab als nens 

(1598).   

                                                           
8 Algaravia: nom que rebia l’àrab. Es desmenteix així la teoria d’un valencià diferent del català d’origen 
mossàrab.  
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Però els moriscs valencians del segle XVI no van perdre la seua cultura àrab. 

Carmen Barceló i Ana Labarta, catedràtiques de l’àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics de 

la Universitat de València, van descobrir, traduir i editar 168 poemes en àrab dialectal 

compostos per moriscs valencians durant el segle XVI. La troballa, formada per 

composicions que va requisar la Inquisició, confirma que aquesta minoria creava, 

versificava i componia en la seua llengua sobre llegendes, amor, religió i fets 

contemporanis, i que l'àrab era una llengua de cultura en aquell moment.  

La fugida de la població morisca del senyoriu de 

Callosa, esdevinguda el 1580, és un fet narrat i cantat 

pels moriscs valencians. Es tracta d'una fugida 

protagonitzada pels habitants de Callosa, Bolulla i 

Algar, que van marxar en bloc ajudats pel governador 

d’Alger. Aquest va desembarcar amb 23 navilis a les 

penyes de l‘Albir (avui la serra Gelada), va marxar 

amb 1.800 homes a Callosa i es va emportar tots els 

moriscs, mentre els cristians vells es defensaven al 

castell9. 

Poema 118 del 'Cançoner Morisc' 

 

  

                                                           
9 https://www.inh.cat/articles/Els-moriscs-valencians-del-segle-XVI-no-van-perdre-la-seua-cultura-arab 
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II 

El segle XIV. La annexió aragonesa del sud. 

Jaume II és coronat el 1291. Féu costat a Alfons de la Cerda, pretendent al 

tron castellà contra Ferran IV de Castella, la qual cosa li permeté conquerir 

Múrcia als castellans (1296) i signar amb Ferran IV de Castella la Sentència arbitral 

de Torrellas (1304), per la qual la Vall del Vinalopó, el Camp d'Alacant i el Baix Segura 

s’incorporan al Regne de València. Amb elles s’incorporaven importants nuclis 

sarraïns com Elx, Crevillent, la vall d’Elda i de Novelda i les hortes d’Oriola i Alacant, 

amb les seues moreries urbanes, malgrat  que eixa guerra va fer disminuir la població 

sarraïna entre morts, esclavitzacions i exiliats, molts d’ells cap a Granada. Durant la 

guerra els dos exèrcits van comptar amb la participació de sarraïns.  

 

La tolerància envers els musulmans, també vers els jueus, no exclou que se’ls 

obligui a assistir a prèdiques cristianes, normalment a les ciutats, però les conversions 

no són nombroses. Els conversos van patir el menyspreu dels mudèjars amb insults 

com “renegats”, “gossos”... i, malgrat estar prohibit pel rei, havia oficials aprofitaven 

per a confiscar els béns del nou cristià. També l’antisemitisme s’estén cap als 
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musulmans i es freqüent que després dels atacs als calls es succeeixen els de les 

moreries, de menor importància social i econòmica que les dels jueus. Jaume II va 

anar alienant a favor dels nobles bona part de les aljames rurals existents, que havien 

pertangut a la Corona. Però no és un procés lineal i a voltes veiem com passen de ser 

de reialenc a senyorial o viceversa. El procés es dóna perquè les aljames són molt 

més rentables econòmicament que els llocs de cristians (això deia Jaume I) 

L’Església era contrària als ritus islàmics dels mudèjars. El 1311 el Concili de 

Vienne recorda que la crida del muetzí o tolerar peregrinacions eren una ofensa als 

cristians. Van existir peregrinacions a Guadalest on es va permetre, per part de 

Sancho de Cardona, la reconstrucció de la mesquita, i per la qual cosa va ser jutjat. 

La quantitat de mudèjars era poc tranquil·litzadora per a l’Església. El 1312 el bisbe 

de València informava que hi havia més mesquites que esglésies i la meitat o més del 

poble ignora les oracions i només parla àrab. L’arquebisbe de Tarragona el 1337 

informava al Papa que al Regne de València els moros podien mobilitzar de 40 a 

50.000 homes d’armes.  

La por a una possible revolta dels mudèjars combinada amb un atac de Granada i 

del Marroc era el principal temor dels cristines durant tot el segle XIV. De fet es van 

atribuir complots als moros d’Alcoi, de la Marina i de la vall del Vinalopó. Pere el Cruel 

sempre va desconfiar dels sarraïns i mantenia ostatges de diferents localitats per 

garantir la lleialtat, com els d’Asp o els d’Elx. El 1383 el rumors de guerra amb Granada 

va advertir al seu procurador a Elx i Crevillent que adoptés precaucions com prendre 

com a ostatges les mulleres, els fills i béns dels moros de Crevillent i els portés a Elx 

i confiés el castell de Crevillent a moros per defensar-lo. Però també hi ha proves de 

confiança, com l’acceptació de Pere el Cerimoniós als mudèjars de Crevillent a 

refugiar-se en el castell en cas d’atac, el 1362. Mentrestant hi havia prohibicions als 

sarraïns a eixir de cacera a Oriola o Guardamar, ni acollir moros estrangers, com les 

normes de Petrer, Elda, Novelda, Asp, Xinosa, Monòver, Crevillent o Favanella. O la 

prohibició de tindre armes. 

A la frontera amb els sarraïns la pau no sempre era la quietud. Hi havia bandolers, 

incursions d’escamots reduïts de granadins a les zones frontereres per a capturar 

bestiar o altres béns o persones, en especial a les derivacions del sistema Bètic, les 

serres de Favanella i de Crevillent, eren els anomenats “collerats”. Malgrat que les 

pròpies comunitats sarraïnes es defensaven d’aquests bandits formant sometents, la 
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governació d’Oriola va establir la responsabilitat col·lectiva dels sarraïns per les morts 

o captures de cristians sobrevingudes en els termes de Petrer, Elda, Novelda, Asp, 

Xinosa, Monòver, Crevillent o Favanella. Tenien l’obligació d’esmenar el dany. Tot i 

que ells també patien els atacs, els robatoris i els segrestos.  

Alfons el Benigne, per evitar la despoblació, concedeix com a privilegi d’Elx i a 

d’altres llocs del regne de ‘València dellà Xixona’, poder acollir malfactors. El 1391 

Joan I concedia immunitat als nous pobladors de Guardamar, foren els que foren els 

seus delictes, excepte els de traïció, a més d’una moratòria de deutes. I no eren 

estranys les absolucions generals com les dels veïns d’Alacant el 1382 o d’Oriola del 

1406 en consideració de la guerra entre Castella i Granada, això sí, a canvi de 

donatius. Fins i tot es van commutar penes de mort, com a Elx, a canvi d’un donatiu. 

Només si havia proves de traïció llavors s’aplicava l’execució.  

Aquesta por va fer que de tant en tant es produeixen assalts a diverses moreries. 

Generalment coincidien amb períodes de guerra amb Granada o amb rumors de 

possibles atacs granadins. El 1316 el rei va haver de manar al justícia d’Elx que 

defensés els mudèjars de la còlera dels cristians. Els cristians acusaven els mudèjars 

d’ajudar als invasors marroquins que havien atacat els anys 1331 i 1332 o el 1337 la 

zona de Granada i la Corona de Castella i la d’Aragó, produint assalts com el de 

Benissa. El 1386 es va atacar la moreria d’Elda i la de Cocentaina, participant també 

clergues. La reina Sibil·la va demanar el càstig dels autors i va afavorir Novelda i Asp 

amb exempcions d’impostos, ateses les commocions que havia hagut al regne contra 

els moros. De vegades els avalotadors eren condemnats, com en el cas de València 

on el rei Martí va fer penjar un castellà instigador d’atacs a la moreria. El 1391 hi ha 

diversos assalts a moreries, com la d’Oriola i la d’Elda. El rei Martí hagué de demanar 

als jurats i prohoms d’Elx, d’Oriola i d’Alacant que impedissen que els moros fossin 

maltractats. El 1397 va haver-hi un assalt a la de Biar. 

El 1347, alguns barons i nobles que posseïen senyorius poblats per sarraïns van 

procedir a expulsar-los de llurs terres, vulnerant llurs privilegis. Davant les seues 

protestes Pere el Cerimoniós va ordenar als nobles a respectar els drets dels 

mudèjars. Les disposicions dels monarques castellans o aragonesos eren 

incomplertes pels senyors feudals (el rei castiga diversos actes contraris a la llei, inclòs 

l’alcaid del Castell d’Alacant). La substitució de població mudèjar per cristians, no és 

un fet general, sinó que segurament obeeix a una estratègia defensiva, com la Vila 
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Joiosa el 1300, Benidorm el 1325... i probablement alguna petita alqueria, més difícil 

d’identificar. Eren processos senyorials en els quals la Corona quasi no va participar.  

En la guerra de la Unió, 1347-1348, els sarraïns es van posar de la banda del rei i 

per això no van patir grans repercussions, els problemes derivats de les guerres de 

frontera fan que molts mudèjars van emigrar a Granada i el nord d’Àfrica. Alguns es 

van quedar a Elx. La dels dos Peres (1356-1367) va estar a punt de fer desaparèixer 

la ciutat d’Alacant i va suposar la ruïna de la comunitat mudèjar. La pesta negra també 

va delmà la població sarraïna, igual que la cristiana. També hi ha notícia de captius 

sarraïns procedents de les alqueries de Pedreguer, Beniomer i Benimazmut, a la 

comarca de Dénia, d’Artana, d’Agres, del Castell de Castre i de Fondeguilla...  

Encara que la població sarraïna havia disminuït al llarg del segle XIV, era encara 

prou nombrosa per a representar un perill per a la seguretat de la població cristiana 

del País Valencià. El 1368 només havia entre 15 i 20 cases ocupades per moros a 

l’horta alacantina. El 1402 unes 10. A finals del segle XIV hi ha intents per establir 

moreries a diverses poblacions com Xàtiva, Xixona (1376) i Alcoi (1385). Molts 

d’aquests intents no reeixiren i tot sembla indicar que no obeïen pas a un excés de 

població sarraïna, que calia establis, sinó una minva general de població 

experimentada a la segona meitat del segle XIV. Era tal el problema que el 1403 es 

va prohibir l’emigració sarraïna del regne de València, tot i que l’emigració clandestina 

va continuar. Malgrat que Martí I va prohibir la seua marxa i va afavorir-los lliurant-los 

de càrregues tributàries amb la Corona i finalment dels tributs urbans, el cas és que el 

1430 Alfons V la va revocar. El 1430 ja no existia cap aljama a Alacant i al seu alfoz 

destaca la moreria de Nomport (Monfort).   

El nombre de mudèjars de la “governació dellà Xixona” és força coneguda gràcies 

a l’estudi de diversos impostos. El 1355 Elda tenia uns 830 habitants, Novelda 953 i 

Asp 1.168. però després de la guerra amb Castella, el 1366 coptabilitzem uns 351 

habitants per a Elda, 408 a Novelda i 624 per a Asp, demostrant així el desastre que 

va suposar la guerra, però també l’esclat de la Pesta Negra. Crevillent i Elx, entre 1399 

i 1404, donen uns resultats semblants, amb una progressiva reducció dels habitants. 

No obstant, vers el segle XV s’experimenta un nou creixement de la població, potser 

degut al període d’absència de guerra a la frontera que van augmentar l’esperança de 

vida i l’optimisme, i de retruc l’augment de la natalitat.  
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També es produeix la ruïna i despoblació d’aljames per causa de l’endeutament 

dels seus senyors que emetien censals i violaris posant les seues possessions com a 

garantia. Un exemple el trobem a la vall de Xaló on es van executar penyores dels 

moros per l’impagament dels censals carregats pels senyors sobre elles per 

impagament i els mudèjars van haver de marxar per buscar un lloc més tranquil. En 

quatre anys la vall va quedar abandonada. Aquesta situació de despoblament no és 

única del Regne de València. La veiem reflectida per tota la Corona.  
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Les lleis i la fiscalitat al món mudèjar 

Es por dit que cap a la meitat del segle XIV la majoria dels musulmans valencians 

vivien en terres de senyoriu, molt majoritàriament laics. Algunes, com les aljames 

d’Eslida, Uixó, Sogorb, Crevillent, Novelda, Elda, Asp, van canviar d’una a l’altra 

situació al llarg dels segles XIV i XV, mentre una minoria va continuar vivint en 

moreries urbanes, com la d’Oriola.  

No existia una única legislació aplicable als moriscos. La seua incorporació al regne 

de València va ser mitjançant un procés de pactes de rendició o capitulació que podien 

ser diferents d’un lloc a un altre. L’Aureum Opus és un cos legislatiu que només 

afectava als mudèjars de reialenc i els reis sancionaren lleis que realment ratificaven 

plantejaments més antics. Els musulmans van poder mantenir la seua legislació pròpia 

(sunna i xaria), però de manera interna, fora del sistema de relacions amb els cristians. 

Hi ha referències aïllades respecte a la limitació de moviments, de llibertat de culte, 

de la identificació dels musulmans amb símbols externs, i gairebé totes són de la 

segona meitat del segle XIV, coincidint amb la major pressió senyorial. De fet els 

musulmans van mantenir el dret a emigrar lliurement del regne o canviar de senyoriu, 

venent les seues propietats i pagant al tresor reial el delme dels seus béns fins al segle 

XV, però cada volta més limitat Això passava sobretot coincidint amb períodes bèl·lics, 

com el cas d’Oriola i amb una creixent reacció dels senyors que procuraren no perdre 

vassalls, ni musulmans ni cristians. L’ús de distintius externs està documentat a Aragó 

i Catalunya a finals del segle XIII i responien probablement a un objectiu defensiu que 

es trobaven en una suposada minoria. 

Pel sistema fiscal podem diferenciar tres tipus d’aljames: la rurals que van pactar i 

van mantenir el sistema precristià; algunes aljames rurals postconquesta, normalment 

alqueries periurbanes implantades pels cristians; i les moreries urbanes amb 

característiques preconquesta. Des del segle XIII els mudèjars continuen amb el seu 

sistema fiscal, el delme alcorànic sobre la producció agrícola; l’almagran per a les 

terres de regadiu; el zakat sobre el ramat; i els diversos monopolis i rendes 

minoritàries. L’alfarda o peita que era una exacció arbitrària de diners. Aquest va ser 

el cas de les aljames que van pactar la seua rendició, amb la qual cosa és probable 

una certa homogeneïtat entre elles amb una possible traducció dels noms d’època 

precristiana a la nova situació. 
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També trobem la partició, delme i/o almagran, acompanyats de ‘mals usos’ sobre 

pagaments per bodes, herències, festes, gallines, etc. als pobles de cristians. Entre 

els segles XIII i XV assistim un major enduriment de la pressió per aconseguir noves 

o majors exaccions. Però també ací hem de parlar de diferències, perquè les aljames 

de la baronia d’Arenós i les muntanyes de Dénia: Guadalest, Vall d’Ebo, Vall de 

Gallinera, mantenen una quasi total autonomia en la gestió i cobrament de la renda 

dins de la seua comunitat.  

Un grup d’aljames que mantenen unes condicions bastant estables serien les d’Elx, 

Elda, Novelda, Asp i, una mica després, Crevillent. La seua integració al regne es fa 

des de la conquesta a Castella i totes mantenen un sistema comú i fa pensar en un 

sistema fiscal precristià, sense la presència de pagaments per drets personals o 

quotidians. La renda bàsica es basa en el almagran (renda sobre el regadiu); el delme 

sobre alguns productes, segurament de secà; la capitació sobre les persones; i el 

quirat o impost sobre el comerç local, que es mantindran durant el segle XIV. La resta 

de les rendes representen un nombre molt petit i serien el aqaq sobre el ramat, l’atarif, 

alcanaxer, alberqre, alcahieda, alfarda, alfondec, banys, molins i multes. Per tant 

podem ver que la renda feudal es basa en la terra. 

Un altre grup amb una característica especial són les d’Alzina, Pego, Guadalest, 

valls de Gallinera i Alcalà, la vall de Laguar, Callosa, Castell de Castells, Confrides, 

Polop, Sagra, Xaló i Montesa, i segurament totes les muntanyes de Dénia, valls de 

Gallinera i Ebo. El duc de Gandia i Villena arrendava l’any 1379 les rendes de les 

citades aljames a elles mateixes, deixant fora alguns drets menors. 

Es pot concloure que les aljames de reialenc i, fins i tot les de les cases dels infants, 

van mantenir al llarg dels segles XIV i XV el marc de rendes i nivells d’exacció ordinaris 

establerts al segle XIII. La resta va anar patint uns nivells de pressió cada volta major 

sobre les extraccions de renda i en els mals usos, segons el nou sistema feudal 

valencià del segle XIV anava creixent, afectant tant a mudèjars com a cristians. 

Malgrat tot, podem parlar d’una fractura bastant clara en la situació dels camperols 

entre musulmans i cristians, essent els primers els que donaven millor la imatge de 

“serfs de la gleba”.  
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Segle XV. El imparable sotmetiment als cristians.  

La comunitat musulmana cap al segle XV s’organitzava en aljames, al capdavant 

de les quals es situa un alamí i un consell d’ancians, un jutge per a causes menors, el 

“zalmedina” i l’alcadí per a la justícia major. Finalment un qâdí per a la recaptació del 

‘cabezaje’ (capitació). La convivència no revestia especials problemes abans de la 

deportació. Per exemple a Elx hi ha plets per límits entre propietats, pel no compliment 

de les normes sobre l'entrada de la ramaderia a les parcel·les conreades, sobre la 

jurisdicció de justícia al raval islàmic. Coses habituals en qualsevol població, cristiana 

o musulmana, de l'època. El que sí que va passar va ser l'aparició d'un doble discurs, 

especialment a partir de el moment en què se'ls va imposar el baptisme en 1526 i va 

tenir lloc el Concili de Trento. 

Ferran II va dur a terme un programa de repoblació de les moreries reials en 

concordança amb els consells urbans, entre elles les d’Alcoi, Oriola, Monfort, o Xàtiva. 

Això comportava l’oposició senyorial ja que els privaria, teòricament, de mà d’obra i 

un descens dels ingressos fiscals. Per repoblar els moreries d’Alcoi i Oriola es va 

intentar dur mudèjars de la vall del Vinalopó. Les ciutats havien estat buidades de 

musulmans i els mudèjars que van voler quedar-se ho van fer a extramurs. Moltes 

moreries, com la d’Oriola van patir la guerra dels dos Peres. Es va fracassar en l’intent 

d’atreure mudèjars a Alacant i cap al 1430 estava buida. 

La d’Oriola va néixer el 1272, amb la creació per part d’Alfons X d’una moreria al 

raval que hi havia a l’altra banda del pont del segura. El jurats de la ciutat volien impedir 

la marxa de mudèjars cap a Múrcia. Aquesta moreria va quedar molt afectada després 

de la conquesta per Jaume II i la pressió fiscal que va fer que molts emigressin. La 

reconstrucció va ser duta a terme pel batlle general d’Oriola. El 1384 havia 20 cases. 

el 1391 tractaven d’atreure pobladors. El 1416 mudèjars i jueus s’instal·len en una 

mateixa moreria. Molts mudèjars es van mostrar favorables a viure en eixa moreria 

amb la condició de regir-se pels capítols de Xàtiva on s’havien instal·lat mudèjars d’Elx 

i Elda (1423). El permís final el va donar el 1431 Alfons V, qui derogà la prohibició de 

l’any 1418 als mudèjars que vivien al nord de la línia de Xixona a desplaçar-se a la 

governació d’Oriola on es considerava molt necessària la mà d’obra a l’horta. Va costar 

que arribessin mudèjars. Venien d’Elx, Albatera o Asp al començament, però els 

nobles es resistien a perdre mà d’obra. 
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El privilegis, basats en els de Xàtiva eren que els mudèjars reberen terres franques 

dins del raval de la Porta d’Elx; tindrien el seu qadí que jutjaria segons la sunna i la 

xaria; disposaria de quatre jurats, una aljama i una zalmedina. Un mestre d’escola, 

forn, bany i carnisseria. Se’ls va autoritzar a construir una mesquita i a fer les crides a 

l’oració. La moreria estaria tancada per murs i portes; pagarien els seus impostos, i el 

batlle només podia exigir-los el besant10. A més els jurats van plantar moreres a l’horta 

d’Oriola per fomentar la indústria de la seda, dominada pels mudèjars. No obstant el 

1451 la moreria d’Oriola es presentava buida.  

Monfort (Nomport11) era una vila de l’alfoz d’Alacant poblada majoritàriament per 

cristians. La petita comunitat mudèjar del segle XIV havia desaparegut o almenys no 

reapareix fins el 1459 quan s’organitza l’aljama. Els nous mudèjars venien de el Xarch 

(l’Est?), Crevillent, Asp, Elda, Novelda i altres localitat del Baix Vinalopó. Va significar 

un augment de la superfície cultivada i la valorització econòmica. Però els nouvinguts, 

com passà a Oriola, van ser maltractats pels oficials de Novelda. Al tindre possessions 

en altres contrades, se’ls obligava a pagar per les terres que tenien als dos llocs. Joan 

II va defensar els mudèjars per tal que pogueren treure els seus fruits, blat, ordi, blat 

de moro, oli, panses, figues i altres collites. Els mudèjars havien de construir un edifici 

ben fortificat i apte per residir. L’aljama de Monfort va ser un èxit que altres poblacions 

volien imitar. Va arribar a tindre 39 cases en 1491, tot i que patint moltes oscil·lacions 

demogràfiques. Monfort era un lloc estratègic en el pas mitjà del Baix Vinalopó, prop 

de la frontera amb Castella i Granada, la qual cosa propiciava l’arribada de bandolers. 

Per això els recels van fer que Alacant i Oriola demanessin expulsar moros de Monfort 

i portar-los a les seues moreries, mentre que els de Monfort defensaven la seua 

moreria. Aquesta Aljama va suposar un excel·lent trampolí per anar al regne de 

Granada de manera legal com a vassalls del rei, bé per terra, bé des del port d’Alacant. 

Almeria era un focus d’atracció de moros valencians durant el segle XV. Tot això sense 

comptar l’emigració clandestina.  

A les terres altes, Alcoi i Cocentaina, la població era majoritàriament cristiana. Va 

ser el municipi d’Alcoi, com el d’Oriola, el que va demanar tindre una moreria amb 

l’excusa d’ampliar el patrimoni reial. Es volien reedificar cases i construir de noves i 

                                                           
10 Besant: És un impost específic per als mudèjars.  Als Furs de València és anomenat així el dirhem dels almohades. 
El besant tenia el valor de tres sous i quatre diners en moneda valenciana. 
11 Nomport: nom antic del poble de Montfort.  
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una mesquita. Se’ls donava les mateixes concessions que els de Monfort i Oriola. No 

la van aconseguir fins el 1468 i va ser per la davallada demogràfica que havia patit la 

vila. El projecte va fracassar perquè el 1510 no hi havia ni un sol mudèjar a Alcoi.  

Bona part dels documents del segle XV parlen de la prohibició als mudèjars a 

canviar de domicili, però es refereixen a nous establiments de població, una situació 

cada volta més general, i hem de pensar que no són poques les famílies camperoles 

cristianes que tenen la mateixa restricció.  

 

Segle XVI. La unió dinàstica peninsular i els moriscos 

Durant els segles XV i XVI augmenta el control polític i repressiu dels cristians, però 

una gran part dels musulmans no coneixia la llengua dels cristians, com demostren 

els interrogatoris judicials. L’Església va insistir en campanyes d’evangelització dels 

musulmans i van crear escoles de llengua i filosofia àrab, tant al regne de Mallorca 

com al de València. Malgrat tot, els resultats van ser reduïts. La Inquisició, 

absolutament castellanitzadora en les seues prèdiques, fa que els moriscos 

aprenguen el castellà, almenys rudimentàriament, complementant l’àrab.  

La pressió política religiosa dels Reis Catòlics era de clara inspiració unificadora, 

deixava en una situació delicada als musulmans sotmesos. El 1502 es decreta una 

conversió a la força i fa que es produisca algun sollevament. Però, finalment, el 1510 

Ferran I es compromet en Corts a respectar les creences islàmiques dels mudèjars 

dels regnes d’Aragó i València.  

Al regne de València els mudèjars s’estenen principalment per les comarques 

centrals: Vall d’Aiora, Canal de Navarrés, Ribera, Safor, Costera, Vall d’Ontinyent, Vall 

d’Albaida, Alcoià, Comtat i Marina, acumulant la major part dels focs (10.202), mentre 

que s’observa una disminució de la població mudèjar a la Governació d’Oriola 

(governació dellà Xixona). És molt possible que la proximitat de la frontera amb 

Granada afavorís l’emigració legal i il·legal. Els senyors eclesiàstics havien reduït molt 

els seus vassalls mudèjars, sens dubte obeint les instruccions de la Santa Seu. Alguns 

van optar per la cristianització. Les ordres militars eren les que comptaven amb major 

nombre de vassalls islàmics, destacant l’orde de Montesa, la de Santiago (Sagra, 

Senet i Orxeta), Calatrava (Castell de Castells). Malgrat tot els mudèjars constituïen 
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una gran força productiva, tan important que els senyors i la Corona, continuaven 

creant moreries o revitalitzaven les que existien. 

Nombre de cases i focs mudèjars a les comarques del sud. No estan tots els que ixen al document, centrant-se a les 

comarques d’Alacant.  
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Beniopa va ser atorgada a la família de l’arrais de Crevillent, que havia destacat en 

l’ajuda a la Corona. Més endavant va quedar englobada en el comtat de Dénia, de la 

família reial i més tard al ducat de Gandia. Probablement al segle XIV tenia major 

població mudèjar que al XV i era considerada bastant rica figurant entre les aljames 

més importants del regne fins a Xixona, juntament amb les de la Vall d’Uixò, Xàtiva, 

Gallinera, Vall de Laguar i Xaló i la Vall d’Aiora. Aquestes són les convocades el 1318 

per Jaume II per explicar la prohibició del Papa de fer la crida a la pregària.  

Les comarques del Comtat i l’Alcoià tenien un dens poblament mudèjar. Alcoi, 

Planes o Cocentaina van intentar durant el segle XV tindre una moreria, justificant-lo 

com la necessitat de treballar les terres dels cristians. Els hi va ser concedida, però 

van ser un fracàs. No sabem quina és la situació de la moreria d’Agres a finals del 

segle XV. Només 23 poblacions de la zona tenien població únicament musulmana. 

Les terres alcoianes eren de secà i poc productives, potser els cristians esperaven 

algun miracle dels moriscos.  

En canvi sí havia mudèjars a Penàguila, Alcoleja, Benifallim, Beniafé, Ares i 

Benasau. Algunes alqueries van ser despoblades a la zona del Comtat ocupant noves 

terres. La zona de la muntanya de les Marines, en canvi, mostrava una gran densitat 

de població islàmica malgrat no ser una zona agrícolament rica. Pego contava amb 

una població mixta important. De fet totes les poblacions que donaven més al nord 

d’eixes muntanyes mantenien una població mixta mes important. 
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Les comunitats de les valls d’Alcalà, Gallinera, Forna, la Rectoria, Ebo, Laguar i 

Pop conservaven una forta identitat islàmica. Dues d’elles, la de Laguar i la de 

Gallinera estan entre les més importants del regne el 1318, com hem dit abans. 

Tanmateix eren vistes amb sospites de conspiracions o pactes amb Granada o amb 

Marroc. No debades la major part d’aquesta zona s’havia depès deaixecat amb al-

Azraq. Jaume I havia poblat només amb cristians Murla i la va donar en tinència als 

Infants. La població d’aquestes contrades va patir un descens al llarg dels dos segles 

trasncorreguts. En algun cas degut a l’endeutament dels seus senyors i el cobrament 

de penyores que incloïen accions armades. La vall va ser venuda judicialment el 1444 

i els nous senyors, els Híjar, que van promoure la repoblació amb mudèjars. Aquest 

descens també el podem observar a Callosa d’en Sarrià, Tàrbena, Bolulla, Micleta, 

Algar... en casos com Callosa, se sap que les famílies principals van marxar a 

València, Dénia, Murla, Pego i altres llocs al sentir-se maltractades pels senyors.  

Les valls de Confrides i Guadalest mantenien també un fort poblament islàmic. A 

Benidorm i Xirles, no arribava al 50% del total de la població. Finestrat, Relleu... els 

cristians vivien als castells. Orxeta era íntegrament islàmica, mentre que Benissa, que 

a començaments del segle XIV era islàmica, ara era mixta. 

A la governació d’Oriola, la població islàmica havia estat intensa a la vall del 

Vinalopó.  Elda, Novelda, Elx i Crevillent, únic nucli important al segle XV. A Alacant i 

a la seua contornada havia quedat reduïda a la mínima expressió. El 1373 havia 23 

focs de moros a l’horta. El 1409 eren tan pocs que el rei Martí l’Humà va ordenar que 

no foren considerat aljama per a no haver de pagar impostos, ja que era una ruïna per 

a ells. El 1430 la Corona va intentar repoblar l’horta d’Alacant per tal que no quedés 

erma i afectés la ciutat, que era important per la seua posició fronterera aixecant la 

prohibició als musulmans a viatjar a la Governació d’Oriola entre d’altres coses. La 

ciutat d’Alacant en canvi havia crescut de manera extraordinària i el 1510 tenia 618 

cases, totes cristianes. Només trobem moros a Busot, Agost, Monfort (Nomport) amb 

una exitosa repoblació de la moreria  que suposava el 33% de la població, tant que es 

va intentar el mateix a Crevillent, Asp, Elda i Novelda, sense èxit. A més, els cristians 

d’Alacant i Oriola no veien bé la instal·lació de mudèjars a Monfort, ja que tenien la 

impressió que es reforçava el potent nucli musulmà de la vall d’Elda, on havia entre 

700 i 1.000 famílies, a les quals acostumaven a acusar d’assaltar els cristians.  
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El descens brutal patit durant la guerra amb Castella havia suposat un 50% menys 

de població sarraïna, amb la total desaparició de les aljames d’Alacant i d’Oriola. No 

obstant, els mudèjars, continuaven essent majoria. Entre Elda, Novelda, Asp, 

Monòver, Xinosa, Petrer i Salines no havia més que 52 cases de cristians. Elx i 

Crevillent també mantenen una important presència mudèjar sota la protecció com a 

senyors de la Corona primer, Barcelona després i finalment de nou a la Corona. Tot i 

això, la població musulmana també havia conegut un fort descens amb respecte el 

segle XIV.  

En el cas d’Elx, la Corona, per evitar el seu declivi va disposar el perdó de la major 

part de delictes a les persones que anessen a viure. A mitjans del segle XV molts van 

començar a marxar per dissensions internes a l’aljama que, en ser eliminades, van 

contribuir a la millora demogràfica d’Elx. Tant a Elx com a Crevillent durant tot el segle 

XV els cristians van ser minoria.  

Si l’aljama d’Oriola va desaparèixer, en canvi es van mantenir moltes alqueries com 

Albatera i la Daia de població islàmica. Redovà amb una majoria de cases mudèjars 

(60%), majoritaris també a Coix i minoritaris a la Granja de Rocamora. La resta de 

pobles, Callosa, Catral, Benejússer, Almoradí, Guardamar i Rojals eren íntegrament 

cristianes. No sabem que va passar amb les alqueries que havia al segle XIV. 

Es pot concloure que la població islàmica fugia de les ciutats reials, on la pressió 

fiscal era més forta i es feia pesada, en especial, si la població disminuïa (perquè era 

fixa sobre la població) i havien de fer constants aportacions extraordinàries per al 

manteniment de la Corona i les seues lluites. La creació de deute públic sobre les 

aljames reials per absorbir els donatius va crear continues crisis financeres. Això 

també podia passar a les localitats senyorials, com el cas de Xaló. A més, l’estructura 

de govern d’algunes aljames urbanes era molt costosa de mantenir.  
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Les germanies i la conversió dels mudèjars en moriscos 

El 1390 era aprovada una confraria a València formada per moros conversos. A 

Castella augmentava el nombre de cristians nous vinguts de l’Islam i del judaisme. Al 

segle XV Sant Vicent Ferrer va aconseguir convertir uns 8.000 moros. Però al regne 

de València el rigor de la Inquisició contra els moriscos, que mantenien ritus i 

pràctiques mahometanes, va constituir un fre a noves conversions. 

La Revolta de les germanies es va produir en el Regne de València i a les 

Balears entre 1520 i 1521, durant el regnat de Carles I. Les classes populars es van 

alçar contra els nobles i contra el virrei. Els mudèjars van donar recolzament als nobles 

i per això van patir l'odi ètnic i/o religiós per part dels agermanats. Per una banda, els 

musulmans conformaven un tipus de mà d'obra barata que ajudava els nobles a 

mantenir la seua posició amb una alta productivitat de les seues terres. I per altra, els 

artesans mudèjars eren una font de competència al sistema gremial. També podem 

parlar de la idea utòpica d'alguns agermanats era crear un sol poble cristià i una 

Germania Universal. El cas és que van obligar a la conversió sistemàtica que tingué 

el seu punt màxim a l'estiu del 1521, després de la victòria agermanada de Gandia. 

Sufocada la revolta, els nobles advocaren per invalidar aquests batejos forçosos, 

estava en joc la pèrdua de tributs que percebien dels mudèjars. Es creà una junta de 

teòlegs i juristes convocada per Carles V a Madrid. El 1524 es va interrogar a 128 

testimonis de la zona d’Alzira i Dénia per saber si la conversió havia sigut a la força, 

amb amenaces o voluntària; si van romandre en la fe o havien tornat a l’Islam; si les 

mesquites es van convertir en esglésies i van ser beneïdes; si van combregar i van 

rebre altres sagraments. Malgrat confirmar que van ser forçats i molts d’ells per salvar 

la vida i que alguns teòlegs veieren nuls aquells baptismes per haver sigut a la força i 

mancar d’una preparació doctrinal cristiana. El 1525, la junta es pronuncià a favor de 

mantenir la fe cristiana dels nous conversos, ja que segons ells “no havien estat 

forçats” al no haver-se donat al mudèjar l'alternativa de la mort. Es va imposar la idea 

que distingia entre la coacció absoluta i la condicional. El major problema era que no 

veien amb bons ulls el fet que una volta rebut un sagrament, es pogués renunciar a 

ell.  

En paraules de Nativitat Ferri, tant el naixement dels moriscos com la seua 

desaparició van tindre lloc en un context d’odi i intolerància extrems, on l’única eixida 
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possible va ser l’expulsió del territori peninsular. Van ser cristians de façana i 

musulmans de cor.  

La mesura provocà l'alçament d'una part de la població conversa, a Benaguasil en 

novembre del 1525. Tot i acabar amb l'excepció musulmana en el país, la decisió 

encetà el problema dels moriscos. Pensem que ara restaven sota la jurisdicció de la 

Santa Inquisició12. La conversió havia suprimit l’estatut mudèjar incloent els conversos 

en la comunitat cristiana, la qual cosa anava contra els interessos dels nobles que fins 

llavors havien sigut els seus senyors. Per això no reconeixien els baptismes i 

animaven els seus vassalls a tornar a les antigues pràctiques religioses. També 

s’oposaven a l’acció de la Inquisició, que amb la seua política de confiscacions de 

béns i de multes que feien pagar a les aljames, podien provocar revoltes o, pitjor, la 

fugida dels moriscos a terres de l’Islam. Per això protegien els seus moriscos, la qual 

cosa era denunciada amb freqüència per la Inquisició davant de l’emperador Carlos V 

que va escriure a la virreina, Germana de Foix, per tal que obligués als nobles de 

València a cooperar durant els batejos dels seus vassalls. Va haver nobles que la van 

acatar i d’altres, com el Duc de Sogorb, que es van aixecar amb els seus vassalls 

contra el mandat de conversió i es van refugiar a la serra d’Espadà al març de 1526. 

Finalment el 1533 i el 1542 els nobles van poder imposar les seues reivindicacions 

contra la Inquisició. Malgrat tot, la Inquisició va posar en marxa un pla d’aculturació 

progressiu incidint en el modus de vida, els costums i els vestits, a part de la instrucció 

religiosa.  

Tampoc faltarà l’odi dels religiosos, com el bisbe de Sogorb el 1587 que proposa 

dur els moriscos a les costes dels Macallaos i Terranova i castrar els homes i les 

dones. O el prior de l’orde de Calatrava al Regne de València que demanava ficar-los 

en vaixells sense rems, ni veles, ni timons i enviar-los així a Àfrica.  

A Espanya es calcula que havia uns 320.000 moriscos, dels quals 85.000 al regne 

de València. Entre 1527 i 1563  van descendir el nombre de moriscos, restant moltes 

alqueries despoblades. Després de la rebel·lió de les Alpujarres (1568-1572), molts 

moriscos es van repartir pels regnes d’Espanya. Al regne de València es va arribar als 

135.000 que havia el 1609, 1/3 part de la població valenciana, en tot cas no baixarien 

                                                           
12 Santa Inquisició. Fundació (1478) (a la Corona d'Aragó s'instaura el 1482, excepte al Regne de 
Mallorca que ho fa el 1488). Fins a mitjan segle xvi (1530). Gran activitat. Objectiu: criptojueus.  
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de 125.000 el nombre de moriscos per a una població total d’uns 400.000 valencians. 

Aragó, amb 61.000, va ser l’altre gran enclavament de moriscos dins de la Corona. A 

Castella podien ser entre 110.000 i 120.000.  

Els moriscos vivien en un 49% en comarques costaneres i un 51% a les interiors, 

és a dir, molt repartits, al contrari que els cristians que vivien en un 66% a la costa i 

un 33% a l’interior. Són inexistents al nord de Castelló. S’estenen des de Castelló– 

Onda fins a la frontera amb Múrcia. Eren absents a ciutats com Alacant, Alcoi, 

Ontinyent, Oriola... Havia moreries a Xàtiva, Gandia, Sogorb, Alzira o Elx. A 

començaments del segle XVII a València, una ciutat de 50.000 habitants, només 

restaven 6 cases de moriscos. A la província d’Alacant són majoritaris a les serres de 

Les Marines (valls d’Ebo, Gallinera, Laguar, Pop, Castell de Castells, Alcalá, 

Perputxent, Guadalest...), el Vinalopó Mitjà i Baix Vinalopó i alguns senyorius del Baix 

Segura, amb una gra concentració a Elda, Petrer, Novelda, Monòver, Crevillent, Elx... 

Malgrat ser lliures en teoria, a la pràctica estan sotmesos als senyors territorials 

que permeten les seues creences en privat, malgrat ser oficialment cristians nous, i 

paguen més impostos que els cristians vells. Tant Carles I com el Papa van intentar 

remeiar aquest greuge, però no se’n van sortir per la resistència de la noblesa. El fet 

que els senyors respectessen l’Islam i entorpiren l’assimilació cristiana tenia com a 

objectiu mantenir aquests impostos a canvi de preservar la seua fe. Excepte algunes 

moreries en reialenc, com les de Xàtiva, Alzira o Castelló, la majoria dels moriscos 

viuen en terres de senyoriu. Tot el contrari del que passava amb els cristians. El ràdio 

de mobilitat dins del món morisc no havia de superar normalment els 40 kilòmetres al 

seu voltant, per la qual cosa el grau de comunicació entre ells seria bastant limitat.  

La expulsió dels moriscos, en paraules d’Eugenio Ciscar, ha donat de sí molts 

treballs i en canvi a postergat el coneixement sobre el món rural cristià al segle XVI 

amb la qual cosa no tenim referències per a poder comparar-los.  
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Societat i Economia morisca 

No podem parlar, cap al 1600, d’un món morisc endarrerit. En els senyorius mixtes 

les diferències entre cristians i moriscos no són molt marcades. El contrast es major 

al comparar els senyorius de predomini morisc i els gran reialencs. Raphael Carrasco 

afirma que el 64,4% dels moriscos es dediquen al sector primari, un 20,6% al 

secundari i un 15% al terciari. Cada casa morisca acostumava a tindre un pati amb les 

seues aus de corral, les seues cabres, alguna ovella i, si era possible, algun bòvid, 

cavall o mula per a la faena. Moltes vegades es treuen a pasturar junts tots els caps 

de l’aljama. 

Alguns dels seus principals problemes els trobem reflectits a Murla o a les Marines, 

la manca de terres per a treballar tenint en compte la pressió demogràfica creixent i 

que ocupaven les pitjors terres, de secà o muntanyoses. A més acostumen a ser 

petites explotacions, especialment en terres de senyoriu, una mica majors en les de 

reialenc, sens dubte per una major disponibilitat de terres. Normalment les terres de 

secà es dediquen al cultiu de cereals acompanyades d’arbrats. La marjal també és 

aprofitada pels moriscos per a la plantació d’arròs, però el seu treball i manteniment 

és molt costós. Hi ha una gran sobreexplotació de les escasses terres de regadiu on 

es concentren també tots els adobs disponibles. El cultiu de cereal no és costum però 

en plantaven en regadiu blat, dacsa, sorgo, blat de moro i altres llegums en llocs de 

regadiu per assegurar les collites, mentre que al secà plantaven vinya, oliveres, 

garrofers, figueres i altres fruiters. Es planta arròs, morera, canya de sucre, ametlers, 

oliveres, vinyes, etc., destinats al mercat. Per a cristians i moriscos, la fulla de la 

morera genera importants treballs i beneficis i es feta servir fins i tot com a instrument 

de pagament, comercialització i forma d’obtenir moneda. En canvi a les àrees de 

predomini cristià, com Alcoi, Penàguila, Biar, Ibi, Xixona, el blat arriba a ocupar entre 

el 80 i el 90% de la producció agrícola total. A la Vila Joiosa i Ibi, també és important 

la ametla. A Alcoi l’oli. A Elx, l’olivera es cultiva en secà i regadiu per a incrementar la 

producció d’oli, molt relacionat amb la fabricació de sabó.  

Quant a la indústria no tenien prohibit accedir als gremis per les lleis de “puresa de 

sang”, com va passar a Cocentaina. Però van desenvolupar una indústria domèstica 

allà on vivien. En algunes ciutats, com Elx o Xàtiva, van arribar a crear tallers 

artesanals i obradors, però sempre com a activitat modesta de transformació 

artesanal. Per norma general eren d’autoabastiment però podien generar un excedent 
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que es venia en mercats locals o comarcals per obtenir moneda. Acostumava a ser 

una faena domèstica de la qual es cuidaven les dones, en especial la relacionada amb 

la seda. Un 20,6% dels moriscos declarava tindre algun ofici: espardenyer, esparter, 

sucrer, ferrer, alabarder, moliner, espadador (que treballa el cànem), pintor, sastre, 

saboner, forner, cirurgia o barber, rajoler, oller, fuster, gent que fa cal (algep) o guix, 

pedrapiquers. A gairebé qualsevol localitat hi havia molí de cereals, almàsseres d’oli, 

eixugadors d’arròs, enginys per a la indústria del sucre i els seus derivats com els 

torrons. I sens dubte la principal activitat domèstica era la tèxtil.   

Els moriscos participen en el comerç de la seda i de caps de bestiar. Casos 

específics com el de l’oli-sabó d’Elx, el de panses, figues de Dénia, arròs... També 

productes artesans com espardenyes, capells, gerros. Amb els guanys del comerç i, 

moltes voltes esquivant la botiga del senyor, compren allò que necessiten: llavors, 

roba, objectes de metall, alguns aliments, ramats, cavalleries, medecines... Molts 

moriscos es declaren el 1563 traginers, destacant algunes famílies com per exemple 

els Maçot de Muro o els Bellup i Sarrià de Novelda que són les famílies més 

destacades de les seues aljames. Alguns camperols acomodats es podien permetre 

vendre excedents agrícoles i comerciaven a més altes esferes, o arrendaven regalies 

(tavernes, forns, carnisseries, botigues, hostals...) o delmes o els mateixos senyorius. 

Així molts accedien a la compra en gros i venien per menut.  

Alguns d’eixos moriscos enriquits amb el comerç va practicar els arrendaments i 

préstecs, la qual cosa va despertar l’enveja dels seus contemporanis i, normalment 

sota un prisma de certa exageració i menyspreu, se’ls va acusar d’especuladors 

(acaparen mercaderies i collites en magatzems) o usurers. Donà lloc a llegendes dels 

‘tesorillos’ enterrats. De fet, la propietat de la terra no pareix haver estat la riquesa 

preferida dels moriscos, sinó més aviat el comerç que els fa disposar de grans 

quantitats de diners per invertir en el comerç o fer préstecs. Trobem algun gran 

propietari a Sagunt o a Penàguila. A Elx el 3% dels propietaris posseeixen el 36,3%  

de la propietat, mentre que un 33,8% només controla el 3,7% de la terra. Els rics 

comerciants necessiten moneda per mantenir el seu negoci. No és d’estranyar que 

foren víctimes de robatoris o els trobessen en processos de particions d’herències, 

tuteles o curateles. Aquests rics-homes acostumen a viure en petits pobles (com els 

Bellup de Novelda), a diferència de les elits cristianes, que ho fan a les ciutats  
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La convivència gràcies al comerç o per regentar regalies, durà a la convivència 

entre cristians i moriscos, amb problemes comuns (impostos, recs), pledejant junts, al 

marge de possibles discrepàncies entre ells. Així sorgeix el coneixement de l’algemia13 

(valencià o castellà) per part dels moriscos, i inclús de l’àrab per part d’alguns cristians. 

Però mai es va produir mescla o integració social (amb l’absència molt generalitzada 

de matrimonis mixtes). Aquest contacte seria més clar a les valls muntanyenques que 

no a la costa o a ciutats com València o Alacant, territoris amb escàs poblament 

morisc, com el nord de Castelló. 

L’emfiteusi serà la forma jurídica d’apropiació de la terra dominant tant per cristians 

com per moriscos, coexistint amb el franc alou. També trobem casos de parceria   

consuetudinària i tradicional, en particular en rompuda de terres noves. A Pego i 

aldees pròximes, un 45% de la terra de cristians és franca i un 35% de la dels 

moriscos. Havia alous a Benissa, Calp, Teulada, Dénia, Xàbia. A Novelda i Muro la 

major part de les terres estaven sotmeses al senyor. A les terres de reialenc 

predominaven els alous, la propietat lliure i franca dels pobladors vassalls del rei, per 

les quals només pagaven el delme eclesiàstic i la peita14 municipal. Tampoc era 

estrany torbar terres sotmeses a cens emfitèutic, sense jurisdicció o gravades amb 

deutes en censals.  

En canvi els senyorius moriscos ofereixen una gran diversitat de conceptes (drets 

de taxa, prestacions estranyes i antigues, serveis personals, regalies, censos en 

diners, terços-delme, particions variables segons els cultius i les partides...) i amb una 

gran varietat segons la població. Als quals hem de sumar els impostos de clara arrel 

musulmana que, semblarien impropis al segle XVI (l’alfarda, el magram, etc). Es deia 

ja en eixa època que els moriscos estaven molt sotmesos a pagaments en diners. En 

alguns senyorius no havia grans diferencies amb els cristians (Gandia, Oliva, 

Cocentaina, Elx...) però es notava molt més en altres. Les conseqüències d’aquest 

confús món senyorial morisc van ser la depreciació o estancament de les rendes 

senyorials, sempre per sota dels preus; la conflictivitat entre senyors i vassalls, molt 

superior als reialencs o senyorius cristians. Conflictivitat que acabava sovint davant la 

Reial Audiència, com va passar a Muro o Novelda.  

                                                           
13 Algemia: Nom que donen a les llengües cristianes. 
14 A la baixa edat mitjana, impost reial ordinari global sobre cada localitat, que es dividia entre els veïns. 
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III 

La por dels cristians i els seus prejudicis envers els moriscos 

Els cristians veien amb por el creixement demogràfic dels moriscos respecte als 

cristians. Per al regne de València s’estableix un creixement del 69,7%, enfront dels 

cristià, d’un 44,7%. Però el cert és que mai va ser tal, ja que successives onades de 

moriscos emigraven cap al nord d’Àfrica. A més, l’epidèmia i mortalitat dels anys 1596-

1602 va deixar una gran escassetat de mà d’obra, especialment a Castella. La 

mortalitat infantil acostumava a ser major entre els moriscos que entre els cristians.  

Acusats de ser rics, especuladors, usurers i avars. Alguns tenien prou diners, 

però no la gran majoria.  

La por dels cristians i l’esperança dels moriscos a l’ajuda del Turc, i els atacs 

barbarescos a les costes valencianes. 

Mantenien el doble nom cristià i aràbic. Doble llengua, àrab entre ells i valencià 

amb els cristians. Cap al segle XVI tots eren bilingües. Continuaren practicant en la 

intimitat els rituals alcorànics: alimentació, dejuns, resos, ablucions. Alguns fins i tot 

desposaven quatre dones. Circumcidaven els fills en secret. Enterraven els morts en 

despoblat segons el seu ritus. Malgrat que durant un temps van tindre dret a cementiris 

propis, cap al 1591 se’ls obligava a fer-ho en terra santa. Alguns nobles seran jutjats 

inclús per afavorir el manteniment de la religió islàmica, com el cas de Sancho de 

Cardona, almirall d’Aragó, jutjat per la Inquisició el 1570 per permetre la reconstrucció 

d’una mesquita objecte de peregrinació. Altres per oposar-se a l’assistència obligatòria 

a missa i el bateig forçós.  

Seran contínues les campanyes de evangelització i conversió, real, dels moriscos i 

promulgació de lleis, massius batejos... els musulmans van optar per practicar la 

taqiyya: aquell que forçat, però amb el cor ferm en la fe, sota el domini d’un grup hostil, 

no està obligat a convertir-se en màrtir o sentir remordiments. Per tant simulaven la 

seua conversió. Es creaven noves parròquies en zona mudèjar, però aquestes 

quedaven desertes ja que els titulars s’estimaven més viure en pobles de cristians i 

només de tant i tant anaven a fer missa i cobrar el delme, que moltes voltes anava a 

mans de senyors o de les catedrals. Per tant els mossens eren pobres i descuidaven 

així la seua faena.  



44 
 

Després de la derrota dels moriscos de l’Alpujarra, es pren amb força la repressió i 

predicació a tots els regnes, malgrat que sempre eren escassos els fruits recollits. 

Molts, degut a la pressió, van fugir cap al Nord d’Àfrica ajudats pels corsaris 

barbarescos. Fins a les costes alacantines arribaven moriscos d’Aragó i Castella 

també. En aquesta fugida també van ajudar senyors i oficials cristians, a canvi de 

diners, que expedien guiatges (salconduits) i que tenien una via de fugida per la vall 

d’Alcalà cap a la vall de Seta, d’ací a Guadalest i Polop on embarcaven. I no era l’única 

via, molts nobles competien per aquest negoci. 

 

Els pirates barbarescos i les conspiracions. 

Entre 1561 i 1575 es fortificà la costa valenciana contra els barbarescos que 

assaltaven la costa i arribaven fins i tot a l’interior i es duien béns, segrestaven cristians 

i també moriscos que pagaven els passatge o els ajudaven en el saqueig. Van patir 

atacs Guardamar, Benissa, Sant Joan, Altea, Dénia, Xàbia, la Vila Joiosa, Moreira, 

Calp... Contra ells es construeixen les torres costaneres (com les de l’horta d’Alacant) 

i es crea una companyia de cavalleria de costa, que no van frenar els atacs, en algun 

cas fins i tot greus, com l’incendi de la Vila Joiosa, el saqueig dels voltants de Callosa. 

Després de l’expulsió dels moriscos també va haver-hi atacs. 

L’estreta relació entre pirates i moriscos preocupava a Felipe II, en especial 

coincidint amb la gran ofensiva otomana i els problemes amb França que es va aliar 

amb el turc. Això va dur a ordenar, en diverses ocasions el desarmament dels 

moriscos, com la de 1563 que no va causar incidents però sí molta indignació. Però el 

cert és que no es van sollevar ni en suport de l’Alpujarra. L’arribada d’esclaus 

procedents de Granada va ser una constant fins que el 1569 el virrei va prohibir portar 

més esclaus moriscos. Alguns esclaus eren comprats per moriscos valencians malgrat 

estar prohibit i se sospitava que era per donar-los llibertat. Molts d’aquests esclaus 

fugien i s’unien a molts moriscos que havien fugit i formaven partides de bandolers.  

El bandolerisme va generar por entre els cristians vells i es va iniciar la persecució 

dels rebels. La Santa Inquisició va dur diverses causes que van acabar amb l’execució 

a la foguera de molts moriscos (Elx, Asp, Novelda), molts acusats de conspiració. La 

por va fer que a Elx es tapiés la porta que comunicava l’aljama. A Elx la comunitat 

morisca era abundant. 
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Sí que va haver alguna conspiració on  van participar moriscos, alguns arribats des 

de Granada, i d’altres valencians. La de Pascual de Santisteban, amb França, 

Anglaterra involucrades i que va finalitzar amb la delació per part del rei Jacobo I, quan 

va signar la pau amb Espanya, dels pactes de la seua antecessora Isabel. Miguel de 

Alamín, amb els francesos i algerians. Però realment no eren molts els moriscos que 

estaven disposats a agafar les armes. 

 

L’expulsió 

Propostes d’expulsió van haver-hi el 1582 o el 1595, però sempre topaven amb la 

noblesa pel perjudici econòmic que causaria i fins i tot de l’església per perdre 

cristians. L’arquebisbe de València, Juan de Ribera, estava a favor, però no els bisbes 

de València, Oriola, Sogorb o Tortosa, ni el confessor reial, Luis de Aliaga, que volien 

mantenir les campanyes evangelitzadores. Tampoc estava a favor l’Inquisidor 

General, el cardenal Niño de Guevara per raons econòmiques i teològiques, ja que els 

considerava cristians per haver estat batejats. La Santa Seu, per la seua part, es va 

mantenir neutral.  

Felip III va començar a plantejar-lo el 1608. El duc de Lerma i marquès de Dénia, 

vàlid del Rei, fins llavors contrari, va canviar d’opinió gràcies a l’aprovació del Consell 

de la reparació dels perjudicis econòmics que causés l’expulsió. Malgrat tot trigaran 

més d’un any en dur-lo a terme. Un dels motius que el van afavorir va ser la signatura 

de la Treva d’Anvers el 9 d’abril de 1609. Pacificades les fronteres exteriors, Felipe es 

va tornar cap als moriscos, permetent-se concentrar la flota i les tropes a la 

Mediterrània. Essent els del Regne de València els primers en ser expulsats. 

Felip III es va decidir perquè la seua dona, Margarita, molt influent en ell, era 

clarament partidària d’expulsar-los, els odiava. A ulls dels castellans es tractava d’una 

situació anormal i monstruosa, la paradoxa d’estendre el cristianisme per Amèrica i 

permetre els falsos conversos a la Península. Però no existia una pressió de la opinió 

pública al respecte, no per tolerància, ja que tothom pensava que el Islam era l’enemic 

secular de la fe catòlica i d’Espanya. Existia la por al bandolerisme morisc i els atacs 

barbarescos. Era necessària la seguretat de l’Estat en un moment en que Muley Cidan 

d’Alger havia derrotat a Espanya i s’havia apoderat del Marroc amenaçant la 

Península. El Consell d’Estat era majoritàriament procliu a l’expulsió. La noblesa 
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valenciana, per a no oposar-se requerien la reparació del perjudici econòmic. Però la 

noblesa no era l’única que posseïa hisendes morisques, havia un grup de arrendataris 

urbans, propietaris, eclesiàstics que havien vist devaluades les seues rendes per la 

inflació i estaven interessats en lliurar-se dels actuals tinents per obtenir una major 

rendibilitat de la terra. Hi havia una gran massa de camperols que envejaven els 

moriscos per considerar-los satèl·lits dels nobles terratinents.  
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“Heretges, apostates i predictores de lesa majestat divina i humana, encara 

desitjant reduir-los per mitjans suaus i tous, van respondre conspirant per a prevenir 

el perill, he pres aquesta resolució d’expulsar els moriscos del Regne de València 

(Felip III)”. 

La planificació es va dur a terme en secret, es portaren tropes d’arreu de la 

Península, Sicília, Nàpols i Milà. Es designà al mariscal de camp Agustín Mejía per 

dur-la a terme, en un començament es va dir que venia a revisar les fortificacions del 

litoral valencià. Però quan va deixar de ser un secret, van començar alguns aldarulls 

a València i al regne. L’armada es va situar a Tortosa, Vinaròs, València, Dénia i 

Alacant, on van desembarcar les tropes. 

El decret d’expulsió va ser signat el 19 de setembre de 1609. El dia 22 s’establia 

que tots els moriscos tenien tres dies per a embarcar sota pena de mort. Només 

podien restar els qui hagueren observat el costum cristià i poguera demostrar-lo. I sis 

famílies per cada cent, repartides per senyorius per evitar el deteriorament de les 

seues hisendes i ensenyar els nous pobladors. També matrimoni de cristià vell i 

morisca, però no el morisc casat amb cristiana vella, ella podia quedar-se amb els fills 

menors de sis anys. I tots els morisquillos (nens de menys de quatre anys, si 

consentien els seus pares).   

Podien endur-se tot el que pogueren portar, però no podien destruir les seues 

propietats ni collites. HI havia pena de mort per als cristines vells si amagaven 

moriscos. En un començament el trasllat al nord d’Àfrica seria gratuït.  
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A Alacant van arribar milers de moriscos des d’Albaida fins a la ratlla de Castella, 

menys els d’Elx, Crevillent i Asp que ho farien a Santa Pola. Van ocupar la ciutat 

mostrant alleugeriment i alegria per poder viatjar al nord d’Àfrica on podrien viure com 

a musulmans lliurement.  

Alguns nobles van impedir marxar els seus moriscos, contra les ordres del Rei. 

Alguns van retenir els més rics. Alguns van ser obligats a baixar fins i tot dels vaixells 

i retornats a les seus propietats (Petrer). 

Fins el 20 d’octubre tot va anar amb normalitat, però els moriscos van començar a 

ser assaltats i robats, alguns assassinats durant el viatge als ports. A més, la manca 

d’embarcacions va fer que s’obligués o es contractes vaixells estrangers per portar-

los, obligant als moriscos a pagar. Els moriscos més rics pagaven naus privades per 

marxar. Finalment es va decidir que els moriscos rics pagaren els passatges dels 

pobres. El 14 de gener de 1610 es va donar per finalitzat l’embarcament. Es calcula 

que entre setembre de 1609 i gener de 1610, van eixir 47.144 moriscos des de Dénia, 

30.204 des d’Alacant, 17.776 des del Grao de València, 15.208 des de Vinaròs i 5.690 

des de Moncofa. Va haver altres embarcaments, com els de Santa Pola. Per tant es 

possible que la xifra total rondés els 116.022 moriscos que donen Bleda i Lapeyre. 

A ells es poden afegir 5.500 que van morir abans de ser embarcats, uns 2.000 fugitius. 

(En total 125.000 moriscos ¼ part de la població valenciana. El 46% dels expulsats de 

tota Espanya.  
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Els greuges contra els moriscos 

Els senyors van entendre que els moriscos només podien vendre coses personals, 

però no les cases, camps o collites i ramats i va generar tensions. Malgrat les 

resolucions dels oficials reials, finalment l’Audiència va donar la raó als senyors. 

Els moriscos eren assaltats, robats i alguns morts durant el viatge a la costa. Havia 

senyors que van escoltar-los fins a la costa, però fins i tot alguns van acabar robant-

los ells mateixos. D’altres van ser robats als mateixos vaixells, assassinats, llançats al 

mar després de robar-los i violar les dones i les filles.  

Es va permetre retornar alguns moriscos per tal que expliquen el tracte rebut durant 

el viatge al Nord d’Àfrica, però aquests van donar uns informes negatius ja que molts 

moriscos van ser espoliats a les poblacions rurals on van arribar, desmoralitzant 

encara més els moriscos.  

Finalment molts moriscos es van sollevar.  

 

La insurrecció 

El 4 de novembre, Luis de Fajardo escriu a Felipe III que gran part de la culpa d’eixa 

insurrecció la tenen els cristians vells per com els han tractat.  

Comença a la vall de Laguar, Murla, Orba, Parcent quan el 29 de setembre, expirat 

el termini per marxar van fugir de les seus aljames i van fugir cap a Laguar. També 

des de Guadalest i es refugien en les muntanyes. Continuen els de la Vall d’Alcalà, 

Pego, valls de Gallinera, d’Ebo... més al nord a la vall d’Aiora es produeix la primera 

rebel·lió armada el 20 d’octubre, essent sufocats en huit dies.  

Els moriscos de Xaló s’enduen tot el blat del senyor i es refugien a Murla, Alcalalí, 

Tàrbena, Castell de Castells, Orba, Sagra i Tormos. Maltracten cristians, cremen 

Esglésies, roben ramats... També a Relleu, Finestrat, Planes, Balones, Millena i 

Fatxeca.  
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 La vall de Laguar i el context geogràfic 
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Hi ha molts estudis, però si establim una mitjana, arribem a la conclusió que van 

ser uns 20.000 moriscos, entre homes, dones i nens els que es van pujar a la 

muntanya que van escollir a Ahmed Sequien Al-Mellini com a capitost, que va intentar 

fortificar la vall de Laguar, defensant-la amb unes 500 armes de foc, la majoria 

antigues, llances i pedres. Una vall on hi ha tres poblacions, Campell, Fleix i 

Benimaurell. 

En tota aquesta zona, els pobles són tots majoritàriament moriscos, excepte Murla. 

Vivien uns 900 moriscos, però a finals de 1609 van arribar a ser vora 20.000. Vivien 

en coves o cabanes quan ja no cabien als pobles. El problema va ser quan s’acabaren 

les provisions i els ramats que havien dut amb ells, amb la qual cosa baixaven als 

pobles de la contornada a robar. Quan van arribar les tropes de Mejía, el 28 d’octubre, 

els moriscos es van amagar a dalt les muntanyes i els robatoris van acabar. La fam 

va començar a afectar-los. 

Els soldats es van anar instal·lant a Guadalest, Callosa, Benissa, Murla. Van 

destruir els molins que feien servir els moriscos. Van tancar el pas de Tàrbena cap a 

Murla i Benigembla pel Coll de Rates.  

En un començament les lluites eren escaramusses i sempre a favor dels cristians, 

molts d’ells militars professionals i millor armats. Mejía no atacava perquè Felip III 

havia aconsellat evitar el vessament de sang. De fet va foragitar els aventurers que 

no eren soldats i que havien arribat a buscar despulles i esclaus. Alguns dels cristians 

morts i ferits eren aprofitats que s’endinsaven en territori morisc. També trobarem 

aquests dies a l’emissari del virrei a la zona de Benilloba, Muro i Planes castigant als 

cristians que molestaven els moriscos de pau.  

També es van reforçar amb milícies vingudes d’Elx, Alacant, Alcoi, Pego, Dénia, 

Teulada, Calp, Tibi, Ibi, Xixona, Cocentaina, Onil, Castalla, la Vila Joiosa, Xàbia. Les 

d’Alacant en quatre companyies. Dos de la ciutat comandades per Antonio Mingot, 

Bernardo Mingot i Juan Bautista Canicia; una altra de Sant Joan i la quarta de 

Mutxamel. Es van instal·lar a Tàrbena. 

Els moriscos, mentre va durar la rebel·lió, van intentar negociar diverses vegades. 

El que més els preocupava era el fet que no tenien suficients dies per a poder vendre 

els seus béns abans d’embarcar, ja que els donaven pocs dies per negociar un bon 
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tracte de venda. 8 dies per vendre i anar als ports, amb seguretat de vida i hisendes. 

Després va donar 10 dies. 

El 16 de novembre s’inicia l’ofensiva. Des d’Orba es pren el castell d’Atzavares, en 

ruïna. Els moriscos no van poder mantenir-lo i molts es van despenyar fugint. Amb la 

confusió dels moriscos des de Biar van atacar la serra de Pop durant la nit. Així va 

quedar Murla fora de la vista dels moriscos.  

El dia 20 fracassa una nova negociació i Mejia envia l’exèrcit cap al pla de Petarcos 

entrant pel barranc del Xaló, mentre les companyies d’Alacant es col·locarien al 

Tosalet de Cotes per distreure els moriscos. L’Exèrcit els va sorprendre a l’alba. Els 

moriscos es defensaven amb fletxes i pedres ferint alguns soldats. Però no els van 

poder frenar i, en la fugida, van matar molts moriscos, homes, dones i nens, a part 

dels que es van despenyar. Els soldats es van lliurar a la rapinya, matant i robant tot 

el que trobaven. Més de 1.500 morts, 2.000, 3.000 o fins i tot 4.000 segons els 

cronistes, entre ells el propi Melleni. Només un cristià va morir. El botí es va calcular 

en unes 30.000 corones. 

Com va dir Menéndez y Pelayo: ni la guerra va ser guerra, sinó caça d’extermini, 

on ningú va tindre pietat, ni misericòrdia; en què homes, dones i nens van ser 

despenyats de les roques o esquarterats en espantosos suplicis.  

Aquesta matança va tindre fins i tot una processó commemorativa que va ser 

abolida en  1866 i restablerta el 1895. 

 

La rendició 

El dia 23 la set va començar a afectar els moriscos que restaven a les altures. Molts 

baixaven a les fonts on els esperaven els soldats que els mataven o apressaven. El 

nou líder era Cristòbal Mellini, germà de l’anterior. Entre el dia 21 i el dia 26 es van fer 

diverses ambaixades per negociar una rendició, però cap va fructificar. A causa de la 

terrible set, finalment els moriscos es van rendir a canvi de la seua vida, el perdó i 

embarcació. Van baixar de la serra més de 13.000 moriscos, sense comptar els nens. 

Mejia es congratulava davant el rei dient que els va rendir sense vessar la sang. 

Malgrat tot, dalt de la serra es van trobar uns 4.000 morts. Cristòbal Mellini va fugir 

amb uns 2.000 moriscos més que van començar a recórrer el regne. 
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Molts nobles van vindre a reclamar el seu 6% de moriscos, segons el decret 

d’expulsió. Mejia s’oposava, però molts van acabar esclavitzats i venuts, sobre tot 

nens. Molts moriscos van morir pel camí. Passaven tanta gana que venien els nens 

per pa o figues. Alguns van arribar fins i tot mig nusos. Faltant a la promesa i a la 

prohibició reial molts fills i dones van quedar com a esclaus. Entre Dénia i Xàbia van 

embarcar 13.200 moriscos dels rebels. Molts van morir de gana esperant 

l’embarcament. Alguns dels moriscos van ser morts al no poder seguir les tropes cap 

a la costa. Podrien arribar als 1.500 els morts. A més. uns 1.000 nens van ser baixats 

dels vaixells. 

Els moriscos que s’havien sollevats a la Mola de Cortes, en saber el que havia 

passat a Petrarcos es van rendir i 3.000 moriscos van ser duts al Grao de València. 

Van fugir uns 150. 

El 8 de desembre de 1610 es va commemorar el fet amb un Tedeum a València i 

el 7 de febrer amb una processó, que va passar a fer-se després el dia 21 de 

novembre, aniversari de la batalla de Petrarcos. 

 

Els ‘Morisquillos’ 

Malgrat que els menors de quatre anys podrien haver-se quedat, la immensa 

majoria van marxar amb els seus pares. Després de les rebel·lions, molts nens van 

ser venuts pels seus pares o segrestats. Alguns van arribar a mans de la reina, malgrat 

les prohibicions d’esclavitzar-los. Altres van arribar a Itàlia amb el retorn de les tropes. 

Es calculen en un miler els morisquillos que van acabar al servei domèstic dels que 

els van capturar o comprat. Van rebre una educació cristiana i van adoptar 

majoritàriament els cognoms dels seus amos. Fins i tot alguns pobres, intenten portar-

los a Castella per a vendre’ls.  

El 9 de gener de 1610 el virrei signava un decret pel qual revocava l’excepció del 

6% de famílies morisques que s’havien lliurat de l’expulsió. Però s’ampliava l’edat dels 

nens fins als 12 anys per a poder quedar-se. Qui no es presentés seria esclavitzat si 

era detingut. En canvi es prohibia esclavitzar a dones i nens, malgrat que no sempre 

es complia. El 10 d’abril s’ordena que tots els moriscos menors de set anys del Regne 

de València foren portats a Castella on es lliurarien a cristians vells. I tots els majors 
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d’eixa edat serien expulsats. El 22 de maig es prohibia als moriscos de més de set 

anys a viure prop de la costa. Cap de les dos es van dur a terme per l’oposició de 

nobles, consells i particulars propietaris.  

El 29 d’agost de 1611 el virrei estima en catorze anys l’edat mínima dels moriquillos 

per a poder quedar-se sota propietat de cristians per a servir-se d’ells i educar-los en 

la fe cristiana. Aquest decret permet un cens de morisquillos, 2.450 nens. Molts més 

dels declarats fins llavors. El decret de regularització fa aflorar molts d’aquests nens. 

En aquest llistat falten els que van morir entre 1609 i 1611, els que van ser duts a 

l’estranger i els qui havien ocultat els que tenien. La major part van anar a parar a 

València (492), i 1.136 van ser repartits per l’actua província d’Alacant, destacant 

Dénia amb 200, Alacant amb 123 o Xàbia amb 94. Alacant tenia uns 6.700 habitants 

en aquell moment. 

Molts d’aquests moriscos van ser batejats amb nom cristians, pocs van mantenir 

els cognoms moriscos i durant un temps en molts casos es fa constar l’expressió “fills 

de moros expulsos”. No es coneixen matrimonis mixtos amb cristians vells i pareix que 

es van casar entre ells.  

Molts dels nens que van ser duts a Alacant el 1609 van desaparèixer als registres 

del 1610, la majoria menors de 4 anys, la qual cosa fa pensar que molts van morir en 

aquells 15 mesos. També molts van ser venuts i alguns van fugir. Gairebé tos van 

caure en mans de nobles, eclesiàstics i funcionaris. Tan sols un 1% restà en mans 

d’algun camperol. Malgrat la prohibició oficial d’esclavitzar-los, van ser tractats com a 

tals. De fet els qui es van quedar amb els morisquillos eren els mateixos que 

participaven de la compra d’esclaus. 
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Desterrament a l’Àfrica 

Després del Regne de València, el 12 de gener de 1610 es va decretar la 

d’Andalusia i partir d’ací fins el 1614 els d’Extremadura, Aragó, Catalunya, les dues 

Castelles... Es calcula que d’Andalusia van marxar 80.000; Aragó 64.000; Catalunya 

50.000; Múrcia 15.000.  Es calcula que el nombre total de moriscos va arribar als 

275.000 individus  

França en un principi va vore bé rebre’ls, però la mala disposició dels francesos 

envers aquells estrangers musulmans va fer que els reembarqués cap al Mogreb.  

La gran majoria dels moriscos van ser desterrats a Orà, que havia estat conquerida 

un segle abans pels espanyols. Al començament, les autoritats veïnes, encara que 

enemigues, van rebre els expulsats sense contratemps. Els governadors de 

Mostaganem i Tremecen els acollien perquè molts arribaven amb diners. Però la gran 

quantitat de moriscos (100.000) van fer que les autoritats deixessen de vore’ls bé.  

 

http://tertuliacasual.blogspot.com/2018/04/la-leyenda-negra-espanola-3-9-la.html 

L’acumulació de gent va obligar a fer-los fora de la ciutat d’Orà i a viure fora de les 

muralles. Els vaixells els desembarcaven fins i tot en terra estrangera. Uns i d’altres 

patien els atacs dels habitants de la zona, robatoris, violacions i assassinats. També 
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dels soldats espanyols que eixien de la ciutat per robar-los, tot i la prohibició del 

governador. Algerians, marroquins i berebers els van tractar sense pietat. Per a ells 

eren estrangers i parlaven un dialecte àrab diferent. I els camperols els veien com un 

perill. Per això van intentar instal·lar-se a les àrees urbanes. Alguns van decidir tornar 

a Espanya manifestant el desig de ser cristians i servir com a esclaus.  

Els moriscos van poder instal·lar-se al Mogrib gràcies als diners que molts van 

treure d’Espanya i també perquè els turcs van trobar en ells un aliats en els governs 

algerià i tunisià. Són molts els barris creats per andalusins: a Alger el barri de les 

Andalousies, les zones agrícoles fent renàixer ciutats en ruïnes com Cherchel, Kolea 

i Blida, ciutat fundada per moriscos. Al Marroc van crear ciutats que van arribar a ser 

semiautònomes com la de Salé-Rabat i Tetuan.  

A Tunis van fundar un barri que va acollir la burgesia i intel·lectualitat andalusina. 

També en barris perifèrics de la ciutat que hui en dia són coneguts com barris 

andalusins. Com que Tunísia es trobava en procés de descomposició, els turcs els 

van rebre bé i van poder mantenir les seues pròpies organitzacions i institucions, 

algunes d’elles d’origen peninsular, com els gremis, o tenir la seua pròpia madrassa. 

També fan fundar ciutats com Testur i Zaguán.  

Molts cognoms de moriscos, amb toponímics peninsulars o castellans o catalans, 

van romandre i encara hui existeixen, indicant el seu origen morisc. Això també indica 

que la societat en general els va acceptar.  

Hi ha també una hipòtesi, poc fiable, de Roberto Llorens Reig que afirma que també 

es van assentar a l’Àfrica Subsahariana, seguint les vies del tràfic d’esclaus que 

arribaven fins al port de València en vaixells portuguesos majoritàriament, tot i que 

molts eren desembarcats en el port d’Alacant (la qual cosa era il·legal) i es venien als 

pobles de la costa i l’interior.  

A Timbuctú (Mali) una dinastia de moriscos es va assentar durant el segle XVII fins 

el 1737, quan van ser derrotats pels tuaregs.  
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Conseqüències 

Es calcula que uns 2.000 moriscos van romandre al regne de València. No tots eren 

esclaus o vivien ocults a les muntanyes. Molts eren venedors, artesans ambulants, 

traginers, que canviaven contínuament de residència per a impedir ser reconeguts 

com a “il·legals”. Cristòbal Mellini es va rendir a canvi de quedar-se com a esclau de 

particulars, però el Consell d’Estat a mitjans de 1610 va ordenar que foren alliberats i 

desterrats. Molts van tornar a fugir a la muntanya. Tot i així van embarcar 1.050 

moriscos cap a Gènova i Mogreb. El 1611 el virrei anunciava recompenses: 60 lliures 

per un morisc viu i 30 per un de mort. Aquest any van desterrar 416 més. Finalment 

només van quedar 134 esclaus, 2.450 nens i alguns adults sota situació especial.  

El 1619 el consell de Castella va mostrar una gran indiferència respecte a les 

possibles conseqüències econòmiques sorgides de l’expulsió, però també és veritat 

que els seu pes en aquell regne no era molt gran.  

Representaven el 4% de la població total d’Espanya, però era un percentatge elevat 

de població activa ja que no havien ‘hidalgos’, soldats, sacerdots, desvaguerats ni 

mendicants. Algunes professions van veure molt reduïda la mà d’obra i es va encarir 

aquesta (producció de seda, horticultura i traginers). Des del punt de vista econòmic, 

va tindre nefastes conseqüències, en especial en l’agricultura i l’artesania. Els camps 

van quedar erms per manca de braços i experiència. Es va perdre el cultiu de canya 

de sucre, cotó i cereals d’inferior qualitat que cultivaven els moriscos i tampoc es pot 

dir que foren els únics agricultors eficients. Va afectar al manteniment de molts canals 

i sèquies, però pensem que molts cristians ja coneixien aquestes faenes. Pràcticament 

desapareixia la fabricació de draps, sedes, pells i altres oficis. La seda i el vi va créixer 

en mans de cristians vells fins augmentar i permetre la seua comercialització.  

Molts pobles van quedar abandonats (es calcula que unes 205 poblacions) i només 

alguns van ser repoblats amb cristians vells. El territori de la província d’Alacant va 

perdre un 40% de la població. L’Horta d’Alacant, La Foia de Castalla o la vall de Xixona 

no en van patir gens. Però la Foia i valls d’Alcoi van patir la pèrdua del 50% de la 

població. El Vinalopó Mitjà va perdre el 90% de la població i més encara les serres de 

la Marina que es van convertir en un desert demogràfic.  

Molts arrendataris van perdre els diners de les rendes agrícoles que pagaven els 

moriscos. Molts van quedar sense cobrar préstecs i hipoteques. En molts casos es 
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tractava de comunitats eclesiàstiques urbanes, per la qual cosa la crisi també es va 

sentir a les ciutats i un nou desincentiu per a la inversió en l’agricultura. Algunes grans 

famílies no van superar el colp del desterrament. Una d’aquestes va ser la dels Borja, 

ducs de Gandia, mentre que per a d’altres nobles va ser l’oportunitat de començar de 

nou imposar les mateixes obligacions i càrregues sobre els nous pobladors, ara 

cristians vells. La menor pressió demogràfica va afavorir l’abandonament dels terrenys 

menys productius i concentrat, així com els excessius minifundis.  

La crisi econòmica del segle XVII va ser conseqüència de les continues i ruïnoses 

guerres i el manteniment d’un gran exèrcit i armada. També per l’estancament 

demogràfic, les epidèmies i el descens de la demanda industrial, ací sí que va 

contribuir l’expulsió dels moriscos. El lleuger augment de les forces productives del 

segle XVI es veuria contrarestat per la crisi del segle XVII, i majorment a València per 

la expulsió. Per tant tindríem un estancament general. El segle XVII serà un segle de 

recuperació, mentre que el XVIII serà el del vertader creixement econòmic.  

Amb els moriscos van eixir una quantitat important de diners, pels diners i joies que 

es van endur amb ells. 

 

Repoblació 

La repoblació va ser molts lenta i tenim exemples com el de la marquesa de 

Guadalest que es queixava que dels 1.200 moriscos que havia només han estat 

reemplaçats per 120 cristians: el problema era la por dels nous pobladors a ser 

obligats a pagar els deutes o censals dels moriscos per les noves terres, o el tracte 

que se’ls donava que moltes voltes era pitjor que el que donaven als moriscos.  

La immensa majoria dels repobladors venien del mateix regne de València. També 

van arribar de Catalunya, Aragó, Castella i França, i un gran nombre de Mallorca, 

aquests sobretot a les muntanyes de La Marina, amb exemples com Tàrbena, Vall de 

Laguar, Llíber. 

 

  



59 
 

El Carxe. Valencians en terres de Múrcia. 

Després de l'expulsió morisca al segle XVII, gran part dels extensos termes 

de Iecla, Jumella i també de Favanella havien restat gairebé despoblats. Aquestes 

terres foren dedicades a pastures i, en la dècada del 1878 al 1887, foren donades en 

emfiteusi per a la seua explotació agrícola. Això provocà una forta immigració de 

llauradors procedents de les valls del Vinalopó, que és l'origen del valencià actual del 

Carxe.  

Aquests pobladors s'establiren a les planades que formen les capçaleres de les 

rambles de Favanella i de la Raixa, i en alguns casos —Carrascalejo i els Pinillos— 

també més al nord, fins a tocar gairebé de Iecla, i sempre a les envistes de la serra 

del Carxe, d'on ha pres nom la comarca. Les viles i llogarets que hi fundaren no han 

tingut mai independència administrativa i han romàs sempre com a pedanies de Iecla 

—pedania del Carxe—, de Jumella —pedanies de l'Alberquilla, la Raixa, la Torre del 

Rico, la Canyada del Trigo i la Sarsa— i de Favanella —pedanies del Collado dels 

Gabriels i la Canyada de l'Alenya. 

 

A tall de conclusió.  

Pocs governs europeus podrien haver dut a terme una operació d’aquest calibre, 

amb tota la infraestructura necessària i la complexitat. Fins i tot el criticat duc de Lerma 

va aconseguir amb ella guanyar prestigi. L’expulsió va ser una mesura decidida i 

executada per Castella que va alterar encara més l’equilibri de forces dins de la 

Península, s’atacava la immunitat d’Aragó i València i suposava un cop a la seua 

economia i la de la noblesa d’aquells regnes, les més afectades de tota la Península. 

Es cobrava així la venjança per la derrota als Països Baixos en una guerra en la qual 

la Corona d’Aragó no havia participat. Però també va afegir dos nous llasts a l’Imperi 

i va convertir Aragó i València en dues noves càrregues, com ja havia passat amb 

Castella. Catalunya, on els moriscos eren pocs, travessava problemes més profunds 

amb una economia en plena recessió i un comerç que ja no era competitiu a la 

Mediterrània.  
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