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     Doctorand d'Història Medieval a la Universitat de València

2007. Diploma d'Estudis Avançats (DEA), Universitat de València:
Treball d’investigació : «Dels assentaments tribals a la colonització feudal de l’Horta 
de València (s. VIII-XIV). La gestió social del treball camperol en la construcció i 
transformació del sistema hidràulic de Quart i el Comuner d’Aldaia».
Director : Enric Guinot Rodríguez

2006. Cursos de doctorat en Història Medieval “Societats, economies i cultures a 
Europa des de l'Edat Mitjana fins a la Revolució Francesa” de la Universitat de 
València.

2004. Llicenciat en Història per la Universitat de València.

Línies de recerca
 - Arqueologia hidràulica de les grans hortes

 - Organització social del paisatge andalusí

 - Colonització feudal

Publicacions
Llibres

• [amb  Enric Guinot],  Moncada i l'Orde del Temple en el segle XIII. Una  
comunitat  rural  de  l'Horta  de  València  en  temps  de  Jaume  I,  València, 
Institució Alfons el Magnànim, 2010.

• Història de l’horta d’Aldaia.  Construcció i  evolució  d’un paisatge  social, 
Aldaia, Ajuntament d’Aldaia, 2007.

Capítols de Llibre

• «Perspectivas y problemas en la aplicación de la Arqueología hidráulica a 
las  grandes  huertas  fluviales.  Balance  de  la  investigación  en la  huerta  de 
Valencia»,  en  Castro  Correa,  A.  et  alii.  (eds.),  Learning  from  the  past.  
Methodological  considerations  on  studies  of  Antiquity  and  Middle  Ages. 
Oxford, Archaeopress, en premsa.



• «Poblamiento y paisaje agrario de Quart en época andalusí», en  AA.DD., 
Quart de Poblet. Historia, Geografia y Arte, València, Universitat de València, 
2011, p. 191-196.

• [amb Lourdes Roca], «Poblamiento y paisaje agrario de Torrent en época 
andalusí»,  en  AA.DD.,  Torrent.  Historia,  Geografia  y  Arte,  València, 
Universitat de València, en premsa.

• [amb Ivan Martínez], «Les obres del palau reial de València a l’entorn del 
1400. Un acostament a la història de la construcció valenciana en la baixa 
Edat Mitjana», en R. Alcoy (ed), Contextos 1200 i 1400. Art de Catalunya i art  
de  l'Europa  meridional  en  dos  canvis  de  segle,  Barcelona,  Universitat  de 
Barcelona, en premsa.

Articles en Revistes especialitzades

• «L’evolució  del  paisatge  agrari  andalusí  i  feudal  de  les  grans  hortes 
fluvials. Les sèquies de Quart i del Comuner d’Aldaia a l’horta de València», 
Recerques. Història, economia, cultura, núm. 63, 2011, en premsa.

• [amb Ivan Martínez], «Les dificultats en l'aprofitament de les aigües del 
Xúquer.  El  molí,  l'assut  i  la  nora  de  Matada  (segles  XIII-XVI)»,  Estudis  
d'Història Agrària, núm. 22, en premsa.

Articles en Revistes comarcals

• «Paisatge agrari i alimentació a l’Horta de València dels segles XIII i XIV. 
Agricultura, ramaderia i aprofitament del medi natural» Torrens. Revista de 
l’Arxiu de Torrent, núm. 16, 2006, p. 41-78.

• «Les hortes de Xirivella i Andarella en època medieval. Dos exemples de 
colonització feudal en el paisatge de l’Horta Sud», Annals de l'IDECO, núm. 8, 
en premsa.

• [amb  Vicent  Royo],  «Dels  Banū  Ağğer  a  la  colonització  feudal.  Anàlisi 
històrica del sistema hidràulic i el parcel·lari de la partida del Reialenc de 
Picanya», Torrens. Revista de l’Arxiu de Torrent, núm. 17, en premsa.

Ponències i Comunicacions en Actes de Congressos

• «Sobre la rigidez de los sistemas hidráulicos y la evolución del parcelario 
en las huertas de moriscos. El caso de la acequia de Alèdua»,  Actas del XI  
Simposio Internacional de Mudejarismo, Terol, Centro de Estudios Mudéjares, 
2009, p. 379-392.

• [amb Vicent Baydal],  «'Contra barbaras  nationes'.  La justification de  la 
guerre entre chrétiens et musulmans dans le croisade Castillane-aragonaise 
contre l'Émirat de Grenade en 1309», Faire la guerra, faire la paix. [Actes des  
congrès des sociétés historiques et scientifiques. 136 Perpignan, 2011], Paris, 
Éditions du Cths, pendent d'avaluació.



• «La  construció  de  la  séquia  d’Alèdua  abans  i  després  de  la  conquesta 
feudal. Primers resultats de la prospecció hidràulica a la foia de Llombai», 
Actes  de  la  XII  Assemblea  d'Història  de  la  Ribera.  Volum Miscel·lani,  en 
premsa.

Ressenyes

• «Ramon  Martí  (ed.),  Fars  de  l'islam.  Antigues  alimares  d'al-Andalus», 
Anuario de Estudios Medievales, núm. 40/2 (2010), p. 991-995.

• «Helena  Kirchner  (ed.),  Por  una  arqueología  agraria.  Perspectivas  de 
investigación  sobre  espacios  de  cultivo  en  las  sociedades  medievales 
hispánicas»,  Medieval  Archaeology.  Journal  of  the  Society  for  Medieval  
Archaeology, vol. 55 (2011).

• «Enric  Guinot  i  Josep  Torró  (eds.),  Repartiments  a  la  Corona  d'Aragó 
(segles XII-XIII)»,  Anuario de Estudios Medievales, núm. 41/1 (2011), p. 467-
470.

Participació en Congressos, Col·loquis i Jornades sense publicació
• 2011. «Dissenyar i construir sistemes hidràulics. Formes i dimensions de 
les  hortes  fluvials  valencianes  en  època  andalusina».  Trobada  de  joves  
investigadors:  Paisatge,  poblament  i  espais  agraris  en  època  andalusina, 
organitzat pel Departament d'Història Medieval de la Universitat de València.

• 2010. Amb  Vicent Baydal,  «Production, trade and use of the salt  in the 
Kingdom of Valencia in the Middle Ages (13th-15th centuries)»,  Rural History 
2010 - An Intenational Conference, Brigthon (Anglaterra).

• 2009.  Amb  Vicent  Baydal,  «Feudal  settlers  and  colonized  indigenous. 
Economy  and  colonial  practices  in  the  kingdom  of  Valencia  (13th-14th 

centuries)», XV World Economic History Congress, Utrecht (Països Baixos).

• 2009. Amb  Vicent Baydal,  «La colonización feudal del  reino de Valencia 
(siglos  XIII-XIV)»,  12th Annual Mediterranean  Studies  Congress,  Càller 
(Sardenya, Itàlia).

• 2009. Amb Frederic Aparisi i Vicent Royo, «L'evolució del paisatge agrari 
de  les  hortes  fluvials.  Andalusins  i  moriscos  a  la  vall  dels  Alcalans»,  XIII 
Assemblea d'Història de la Ribera, Llombai (València).

Participació en Seminaris
• 2009.  «Colonització  tribal  i  colonització  feudal  a  l'Horta  de  València. 
Paisatge  i  societat».  Seminari  de  Recerques  en  Curs  de  la  Universitat  de 
Girona.



Organització de Congressos i Seminaris
• 2011. «Trobada de joves investigadors. Paisatge, poblament i espais agraris 
en època andalusina», del Departament d'Història Medieval de la Universitat 
de València, el 2-4 de juny de 2011.

Altres Mèrits 

– 2009. Documentalista en excavació arqueològica al palau reial de València.

– 2006. Guanyador del Primer Premi d'Història Local d'Aldaia.

ACTUALITZAT  : agost de 2011    
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