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Les dues terceres parts del Llibre dels Feyts estan dedicades a la narració de les 
conquestes de l’actual País Valencià i de Mallorca i Eivissa; tanmateix, el lector no és 
mai prou informat de què eren aquelles conquestes ni qui eren els conquerits, ni tampoc 
perquè ho foren. 
Tants d’anys després, 800, si fa no fa, tot segueix igual. Ni el text del rei En Jaume s’ha 
fet més explícit ni s’ha desvetllat cap curiositat acadèmica de relleu que aconsegueixi 
fer públiques aquestes qüestions. 
El curs es proposa, justament, mostrar com hi ha prou coneixements per a treure a 
escena aquells dos desconeguts: com és que hi ha conquestes i qui eren, al capdavall, els 
conquerits. 
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Avaluació: 
 
2 proves: 
 1 prova escrita tipus comentari de text 
 1 comentari de text a entregar 
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