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Resumo: 
A fronteira é um espaço que ganha muito protagonismo nos estudos sobre os reinos 
cristãos ibéricos medievais e a Reconquista. Assim, os diversos acontecimentos 
durante a segunda metade do século XIII na região da fronteira do reino de Castela 
com o reino de Granada tem intensa repercussão para o reino e para o projeto 
monárquico real. Esses conflitos, bem como os conflitos com aristocracia, foram 
decisivos para definir o modelo de ocupação do espaço fronteiriço da Andaluzia e 
aparecem bastante bem representados no cancioneiro mariano de Alfonso X, as 
Cantigas de Santa Maria. 
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Abstract:  
The frontier is a space that gains much protagonism in the studies on the medieval 
christian kingdoms and Reconquest. Thus, the various events during the second half 
of the 13th century in the border region of the kingdom of Castile with the kingdom 
of Granada have intense repercussions for the kingdom and for the royal 
monarchical project. These conflicts, as well as conflicts with the aristocracy, were 
decisive in defining the occupation of the border area of Andalusia, and they appear 
very well represented in the Marian songbook of Alfonso X, Cantigas de Santa Maria. 
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Muito se fala de fronteira nos estudos sobre a Reconquista cristã na Península 
Ibérica. A sociedade ibérica medieval foi sociedade de fronteira por excelência, o 
que implica para muitos estudiosos dizer que a “fronteira” foi algo que condicionou 
toda a evolução das comunidades peninsulares durante este período (Garcia Fitz, 
2009). Contudo, nem Reconquista, nem fronteira são termos inequívocos. São 
muitas as “Reconquistas” e outras tantas as “fronteiras” que aparecem nas reflexões 
da historiografia. 

 
Processo longo, que durou quase todo o medievo, a Reconquista obriga o 

historiador de qualquer dos períodos da Idade Média Ibérica a lidar com a fronteira. 
O período aqui elegido, período de Alfonso X de Castela, é o de uma fronteira com 
uma aparente estabilidade espacial, o momento dos grandes avanços havia já 
passado, mas de uma intensa atividade fronteiriça. Ao contrário do que se imagina, o 
grande trabalho ficou para este monarca, que era estruturar a nova sociedade 
castelhana nesse espaço. 

 
Antes de avançarmos, no entanto, se impõe a necessidade de algum debate 

sobre fronteira e sobre Reconquista, mesmo que este não tenha nem de longe a 
pretensão de esgotar o tema. Debate este fundamental para que os posicionamentos 
acerca destes termos se explicitem e para que o referencial conceitual utilizado na 
análise dos fenômenos expostos seja compreensível.  

 
A primeira delimitação importante é sobre o termo fronteira. A discussão do 

conceito se desenvolve no século XIX inserida nas prementes discussões sobre o os 
nacionalismos, o imperialismo e o evolucionismo. No final deste século Friedrich 
Ratzel e F. Jackon Turner publicam suas obras, deixando um legado que será 
apropriado de diversas maneiras ao longo do século XX (Haesbaert, 2002). E 
mesmo que pareça um passo muito atrás para discutir o conceito, a perspectiva de 
Turner, de que a expansão da fronteira (aqui pensada a expansão estadunidense para 
o Oeste) conforma o caráter da comunidade envolvida, é ainda bastante frequente 
nos estudos sobre a questão. Mas de todo, essa perspectiva tem o mérito de dar 
certo protagonismo às questões econômico-sociais no desenvolvimento das relações 
neste espaço limite (Knauss, 2004). 

 
Mais recentemente a discussão sobre fronteira está repleta de definições que 

reforçam o caráter indefinido deste espaço: linha que separa, mas que também serve 
de nexo; local de enfrentamento, mas de colaboração; espaço dinâmico, membrana 
permeável... Expressões que, segundo José Luis Villalonga (2006), tem um excelente 
apelo retórico, mas que não avançam na compreensão do fenômeno. Apesar de ser 
uma zona imprecisa é uma de realidade concreta e é necessário que a aproximação 
ao fenômeno supere a mera descrição formal das suas características (que como 
intersticial que é, tendem a ser dúbias) e possamos articular um conceitual que 
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permita a compreensão do processo. Neste sentido, uma perspectiva que nos parece 
mais acertada é a que leva a uma percepção de que a fronteira em si não existe. A 
afirmação de André Bazzana de que a fronteira não existe como objeto histórico 
deve ser compreendida em termos da concepção de que esta não é um dado a priori 
mas está determinada pelas mesmas características das evoluções históricas que a 
produzem (Bazzana, 1997: 27). Assim, a fronteira em si não determina a realidade e 
sim a evolução das formações sociais que a produzem. Neste caso, as formações 
econômico-sociais cristã feudal e tributária hispano-muçulmana. As possibilidades 
de promoção social, o predomínio da pecuária, a concentração senhorial no mundo 
cristão... não se explicam simplesmente pela fronteira e sim pelo desenvolvimento 
das estruturas econômicas e sociais cristãs neste espaço (Villalonga, 2006: 25). 

 
Os territórios fronteiriços não são espaços apartados das formações sociais as 

quais pertencem e, mesmo periféricos, atendem a pautas semelhantes das regiões 
centrais. Há que se conceber então, a fronteira não por ela mesma, mais atento 
também sobre quais as estratégias, modelos e soluções que determinada sociedade 
implementou para as suas regiões-limite. Portanto, e aqui entra o segundo conceito 
que temos que analisar, a reflexão sobre o processo de Reconquista ganha 
protagonismo nos estudos sobre a fronteira ibérica. Reconquista assim com ‘R’ 
maiúsculo, para marcar logo de início que se trata de um conceito, de um projeto e 
um processo expansivo e não de uma simples retomada de território. Contudo aqui, 
há que se tomar o mesmo cuidado que com o termo anterior. A Reconquista não é 
um fator gerador, mas deve ser entendida como a faceta visível da dinâmica 
expansiva da sociedade feudal medieval ibérica, onde a colonização das terras 
conquistadas aparece como a outra face desta mesma moeda.  

 
José Maria Minguez defende que a guerra é o principal fator de coesão do 

sistema feudal, seria o modo mais racional e mais rápido do qual dispunha a classe 
dominante do feudalismo para expandir a extração de excedente (Minguez, 1982). A 
Reconquista então deve ser entendida em termos desta expansão, como um projeto 
político (e sim projeto, pois os momentos de espontaneidade são episódicos) de 
expansão territorial que visa dar conta da expansão do próprio sistema. Há que se 
tomar cuidado com os elementos desta expansão, pois se corre o risco de 
supervalorizar o papel da guerra na Reconquista e na sociedade ibérica, ou, melhor 
dizendo dimensionar equivocadamente. Diversos autores como Jean Gautier Dalche 
(1979) e Maíllo Salgado (1983), e mais recentemente, Adeline Rucquoi (1995), 
trabalham com a ideia de que a Península Ibérica é uma sociedade organizada para a 
guerra e que este fator é determinante na conformação dos reinos medievais e na 
formação de suas estruturas. Contudo, mesmo que a guerra tenha também certo 
protagonismo neste processo não entendemos que a idéia de “sociedade organizada 
para a guerra” possa definir as comunidades ibéricas. 
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Faz muito, diversos autores, já contestaram essa percepção. Derek Lomax 
(1994) e García de Cortazar (1992), mesmo sem coincidir exatamente na mesma 
conceituação da Reconquista, concordam no alerta de que a guerra não era um fim 
em si para todos os ibéricos, que havia um complexo de fatores (militares, mas 
também econômicos, populacionais, religiosos...) que compunham o processo e que 
(principalmente o segundo autor) o cerne desta está mais no processo de 
repovoamento (colonização preferimos nós) do que na questão guerreira 
propriamente. Isto é, a Reconquista não pode ser entendida em termos de guerra 
basicamente. O processo de colonização é o que verdadeiramente consolida a 
expansão e é em meio a este que as estruturas são transferidas e desenvolvidas para 
e nos novos territórios. A guerra possibilita a expansão, mas ela não é a expansão 
em si e, por isso mesmo, não define a Reconquista. 

 
A questão permanece sendo espinhosa e o conjunto confuso de definições (ou 

indefinições) permanece presente em parte da produção sobre o assunto. O debate é 
longo, não se atém somente à questão da guerra, mas também a datações, viés 
cruzadístico, permanência ou rupturas com as estruturas anteriores, etc., e seria 
impossível reduzi-lo a poucas linhas (Vereza, 2012 e Garcia Fitz, 2009). Portanto, e 
dentro daquilo que nos cabe no momento em relação ao objeto analisado, vale 
reforçar que a guerra, tanto quanto a fronteira, não define a sociedade medieval 
ibérica. A guerra foi, retomando o que foi dito acima, principal fator de coesão do 
sistema feudal e especificamente a Reconquista (entendida a guerra dentro desse 
processo) a principal estratégia de expansão sócio-econômica das comunidades 
cristãs peninsulares. 

 
Pois bem, como processo não linear e não homogêneo, a Reconquista ao 

longo dos séculos gerou diferentes fronteiras, não somente em espaços distintos, 
mas diversos arranjos sócioeconômicos, correspondentes à evolução das formações 
sociais em expansão (Ayala Martinez, 2006). A fronteira do Douro não é a mesma 
da Extremadura e, tão pouco é a da Andaluzia. Para além da transitoriedade da 
fronteira ‘reconquistada’, isto é, o avanço da Reconquista fazia com que regiões de 
fronteira deixassem de sê-lo criando novas, a geopolítica própria da Península 
Ibérica e a natureza própria da sociedade feudal, criava e dissolvia unidades políticas, 
tanto em terras cristãs, quanto em terras islâmicas. A própria documentação 
castelhana só começa a utilizar o termo “fronteira” sistematicamente no fim do 
século XII e inícios do XIII e sempre relacionada aos limites territoriais com o islã 
(Ayala Martinez, 2006: 89). 

 
Diante disso é imperativo perceber que a fronteira objeto deste estudo, aquela 

formada entre o que se passou a chamar de Andaluzia e o reino de Granada no 
século XIII, ainda que contemporânea, não é idêntica àquela formada no mesmo 
século e em disputa também com, por exemplo, o reino Português. Mesmo que 
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ambas sejam fruto do mesmo movimento expansivo, alguns elementos que as 
caracterizam diferem uma de outra, o que não implica dizer que a fronteira 
portuguesa não fosse conflitiva. Apesar do mesmo processo de colonização, que 
implicou na substituição das relações sociais de produção anteriores, os choques 
entre as duas entidades políticas territoriais envolvidas, o reino de Portugal e o reino 
de Castela, belicosos no mais das vezes, eram de natureza distinta daqueles que 
envolviam o reino muçulmano de Granada e os poderes norte africanos. E se a 
fronteira entre Castela e Leão (não isenta de disputas) deixa de existir com a 
unificação em torno do reinado de Fernando, a região limítrofe entre estes e Aragão 
inspira cuidados que vão sendo contornados, nesse século XIII, com acordos 
políticos em torno dos locais em disputa. O que nos interessa, sobretudo, no que 
toca a região do reino de Murcia, que guarda as mesmas especificidades da fronteira 
andaluza. 

 
Por isso mesmo Villalonga (2006) reedita a advertência de Pierre Guichard 

sobre a necessidade de conhecer a estrutura sócioeconômica muçulmana de al-
Andaluz para que seja possível analisar as rupturas que se produzem com a 
conquista na estrutura produtiva e social e constatar as contradições deste processo.) 
Não só reforça essa advertência, como ainda adiciona outra: o melhor 
conhecimento da história de al-Andaluz ajudaria a historiografia a deixar de tratar a 
temática da Reconquista de forma tão nacionalista e tão ideológica. Não sei se um 
processo levaria de fato ao outro, já há uma historiografia consolidada sobre o islã 
ibérico que poderia servir de ajuda (Manzano, 2014), mas sem dúvida que os traços 
nacionalistas aparecem, mesmo naqueles autores que se esforçam para não sê-lo. 
Não à toa os mudéjares envolvidos no conflito de 1264 são vistos como rebeldes e 
não como grupos sociais que lutam para se libertar do jugo que lhes foi imposto e 
pela terra que lhes foi usurpada pelos cristãos. Da mesma forma, a historiografia 
acaba por discretamente insinuar que os reis granadinos não contam com firmeza de 
caráter por não cumprirem os acordos e por comporem sempre com os norte 
africanos, se esquecendo que Granada sente o perigo de frente e que quando pactua 
com os cristãos é porque não tem condições de fazer frente à dominação destes, por 
mais que lhe seja desconfortável. 

 
O aprofundamento do conhecimento da historia do islã peninsular permitira 

por outro lado a existência de um contraponto interessante a história dos que 
venceram. Contudo, e especialmente para a região de fronteira que por hora nos 
dedicamos, este contraponto é dificultado pela escassez documental, tanto do lado 
cristão, quanto do lado muçulmano. A inexistência na atualidade de documentação 
muçulmana sobre o regime de propriedade nessa fronteira e as referências esparsas 
sobre isso na documentação cristã, que ainda assim não foi toda conservada, nos 
leva a trabalhar seguindo os modelos islâmicos tradicionais de alquerias (ocupação do 
solo, tributação, organização sociopolítica das comunidades, etc.). O avanço das 
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prospecções arqueológicas nessa região poderia gerar um grande salto qualitativo 
nos estudos. 

 
Ainda assim, e diante de todos os dados disponíveis, mesmo aqui há um 

antagonismo entre as fronteiras impostas pelas realidades sócio-econômicas e 
políticas e as fronteiras subjetivas desejadas ou sonhadas (Bazzana, 1997:25). A 
imagem ideológica que os poderes criam da fronteira, que sempre é vista como 
transitória porque se quer eliminar o outro, nem sempre corresponde diretamente à 
realidade social que está assentada (Villalonga, 2006:25). A fronteira com o mundo 
islâmico aparece em várias obras do período, nos permitindo perceber o impacto 
deste fenômeno na realidade dos reinos ibéricos do século XIII. Para Castela esse 
impacto era decisivo e o espaço fronteiriço aparece representado inclusive nas obras 
poéticas do rei Alfonso X. E é aqui em entram as Cantigas de Santa Maria. 

 
Estas “Cantigas” formam um conjunto documental riquíssimo, não somente pelo 

seu teor, mas por conta da diversidade das origens dos milagres utilizados2. Coligida 
entre o final da década de 1260 e 1284 a mando de Alfonso X de Castela, o 
cancioneiro apresenta um conjunto de 420 cantigas dedicadas a Santa Maria. Mesmo 
tendo um conjunto de cantigas compostas especialmente para integrar o cancioneiro, 
muitas das quais teriam sido inclusive compostas pelo próprio Alfonso, boa parte foi 
composta a partir da recolha do repertório popular e de outros cancioneiros 
contemporâneos e apresenta diversidade de formatos, temáticas, temporalidades e 
situações (Scarborrough, 2001). 

 
A construção do cancioneiro seguia uma proposta, o objetivo foi reunir um 

extenso conjunto de milagres de Santa Maria para que, segundo o próprio Alfonso, 
estes fossem utilizados como repertório das festas e procissões de seu reino. As 
Cantigas são fruto de um processo de recompilação, reinterpretação e geração de novo 
material (Fernández Fernández, 2012-2013: 110). Processo longo, de muitos anos, 
que foi sendo modificado, alargado e redimensionado, vide o fato de incorporar, 
principalmente nas cantigas finais, em suas narrativas a conjuntura do momento. O 
que se expressa, para além da devoção régia a Santa Maria (da qual seu testamento é 
testemunha), é um conjunto de valores e idéias que Alfonso tinha intenção de ver 
circular. 

 
São exatamente essas cantigas, escritas especialmente para o cancioneiro e que 

dialogam com a conjuntura dos conflitos na fronteira com o reino de Granada durante 

                                                 
 
2 A versão aqui utilizada foi a de Mettmam, W. Cantigas de Santa Maria. Madrid: Castália, 1986-1989. Contudo, 
daqui por diante utilizaremos como referência apenas a sigla CSM e numeração da cantiga para que seja 
possível identificá-las em qualquer edição e inclusive nos repositórios on-line.  
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o reinado Alfonsino, que nos interessam. São elas contemporâneas dos eventos que 
narram, demonstrando certa intimidade com personagens e locais que hoje nos 
desafiam. 

 
Os conflitos de fronteira, e não só os da granadina, os interesses expansivos 

castelhanos e as relações tempestuosas com a aristocracia aparecem no cancioneiro 
mariano. Por ser ele mariano e pela intenção declarada do rei em fazê-lo circular, as 
construções presentes nas narrativas são ainda mais interessantes. Alfonso, em 
constante conflito dentro e fora de seu reino, tinha a explícita intenção de fazer circular 
a sua versão, o seu lado da história, e a fronteira aqui construída é principalmente a da 
guerra, na qual ele e os seus saem vitoriosos por serem os preferidos da Virgem. Não 
fosse isso, a intenção de contar a “sua história”, não haveria motivo para tantos 
conflitos aparecerem em tantas cantigas e de maneira tão detalhada. O conjunto de 
ambições alfonsinas não era dos mais modestos (conquistar todo o sul ibérico e parte 
do norte da África, a coroa do Sacro Império e a unificação jurídico-política dos seus 
reinos), o que tornava a tarefa de gerar consenso em torno delas bastante árdua. Sem 
dúvida que a utilização da força, particularmente na Idade Média, tem lá sua eficácia, 
contudo funciona mais para a população do que para a própria aristocracia com quem 
Alfonso colidia. Os fatores ideológicos podem aqui ser de grande valia, construindo 
para Alfonso uma imagem de monarca condizente com os poderes que gostaria de ter. 
Mesmo que ao fim, como veremos, todas as estratégias alfonsinas tenha sido falhas, a 
documentação produzida em seu reinado é fundamental para que percebamos o 
projeto de reino que tenta implementar. A ver de que forma a ajuda de Santa Maria era 
considerada. 

 
Um ponto importante a se frisar é que a colonização na fronteira de Granada 

seguiu três “modelos de fronteira” diferentes, ou melhor dizendo, três momentos, 
diretamente relacionados com as conjunturas específicas pelas quais o reino castelhano 
passava, pela geopolítica regional e pelas possibilidades reais do espaço ocupado. 
Assim, temos alguns marcos que balizam essa experiência: 1) até a revolta mudéjar de 
1264; 2) desta data até mais ou menos 1275, momento próximo a chegada ao poder do 
Merínidas no Norte da África e cerca das revoltas nobiliárquicas contra Alfonso; 3) 
após essa data até o fim do século XIII. 

 
Este primeiro momento, que se desenvolve desde os grandes avanços na 

expansão territorial desde a década de 1230 (nas cortes de Carrión em 1224, Fernando 
II já anunciara que não pretendia mais fazer tréguas com os Almôadas), quando 
grandes cidades como Córdoba e Sevilha passaram para as mãos cristãs, até a revolta 
mudéjar de 1264, poderia ser definido como o período de fronteira de coexistência. 
Seguindo os costumes da época havia duas possibilidades de ocupação. Caso a 
localidade tivesse que ser efetivamente conquistada, deveria ser totalmente esvaziada 
dos seus habitantes. Caso um pacto de rendição fosse negociado antes das vias de fato, 
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a comunidade conseguia um acordo, que apesar de não poder ser chamado de 
vantajoso, permitia sua manutenção em condições dignas. Este acordo previa a 
manutenção das estruturas tradicionais jurídicas e de governo da comunidade, bem 
como a manutenção das mesquitas, banhos, fornos, alhondigas, etc. 

 
De forma geral, as cidades maiores resistiram, eram estrategicamente mais 

interessantes para a monarquia e foram esvaziadas de seus habitantes muçulmanos. 
Mas muitas comunidades da planície cordobesa e sevilhana não ofereceram resistência, 
situação que leva González Jiménez a afirmar que o mudejarismo andaluz desta fase foi 
eminentemente rural e que era uma forma muito especial de ocupação do território 
pelos castelhanos, forma esta que compatibilizava o controle político, militar e 
econômico do espaço com a existência de população mudéjar submetida, a qual havia 
perdido seus dirigentes ou os via agora colaboradores do novo sistema (González 
Jiménez, 2010: 88). 

 
Não sei se qualificaria este arranjo de especial, a submissão de comunidades 

rurais e integração destas em arranjos sócioeconômicos mais amplos e dominados por 
uma categoria não é exatamente novidade no feudalismo e faz parte da dinâmica 
expansiva. Talvez os detalhes que viabilizaram o arranjo que foram especiais, como 
por exemplo, a manutenção do sistema fiscal almôada (mais duro e pesado que o 
cristão). De qualquer forma, o mesmo autor salienta que permitir a presença mudéjar 
em território cristão não era uma manifestação de benevolência e clemência dos 
conquistadores e sim “uma forma de mantener en explotación los campos de 
Andalucía y aprovechar, mediante la fiscalidad, los benefícios que la guerra de 
conquista les havia ya deparado” 3 (González Jiménez, 2010: 88). 

 
As Cantigas dão-nos notícias desse momento de coexistência antes da revolta de 

1264. E apesar da romantização que alguns pesquisadores fazem, buscando uma 
imagem harmônica (Pena Sanchez, 2008), a leitura das cantigas aponta para outro lado. 
Assim, na CSM 328 a história da mudança de nome de al-Qanatir para Puerto de Santa 
Maria (hoje Santa Maria del Puerto) é narrada com riqueza de detalhes, não somente 
sobre a sua localização, mas também sobre o conflito que gerou com os mouros 
residentes, mudéjares. Porto estratégico na baía de Cadíz, al-Qanatir foi tomada em 
1260. Alfonso, conforme a cantiga mesmo informa, usa a localidade de base para sua 
frota nos ataques a Salé e traz para ela diversos botins. Contudo, quase toda a região 
até o reino de Granada estava já como protetorado desde a conquista do reino de 
Sevilha, mais de uma década antes (Ramón Pena, 2007). Dentro do processo de 
colonização, que visava garantir essa dominação, os novos ocupantes cristãos passam a 
chamar a localidade com o novo nome, ao que o aguazil de Jerez (cidade próxima, mas 

                                                 
3 Trad.: uma forma de manter em exploração os campos da Andaluzia e aproveitar, por meio do fisco, os 
benefícios que a guerra de conquista lhes proporcionava. 
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que só seria de fato ocupada em 1264-66), que era “mouro mui riq’ e sisudo”4, reage 
com muita firmeza se dirigindo à Alfonso X: 

 
 

Sennor, com' ousa / seer null' óm' atrevudo 
d' Alcanate, u pousades, / aver-ll' o nome cambiado 
E ar dizer-ll' outro nome, /de que an gran desconórto 
[...] 
os mouros, porque lle chaman / Santa María del Porto.5 (CSM, 328). 

 
 
A Cantiga narra que o rei, diante do pleito e mantendo os acordos de 

capitulação, ordena que o nome original seja mantido, mas que, por milagre da 
Virgem, quanto mais o rei reprimia o uso do nome Puerto de Santa Maria, mais os 
cristãos o utilizavam.  

 
Em uma só cantiga estão presentes muitos elementos que caracterizam esse 

espaço de fronteira. A importância do aproveitamento do espaço produtivo rural, 
verificada na enumeração da sua produção, que ao que tudo indica, era aquela já 
usual antes da conquista. A conquista de locais estratégicos dentro do esforço 
guerreiro, que pudessem servir de ponta de lança para outras conquistas e 
garantissem o controle geopolítico da região, por isso pontuar a localização 
privilegiada do Porto, tanto em relação ao Mediterrâneo e ao Oceano, quanto em 
relação ao controle da foz do Guadalquivir e do Guadalete. Como base para outras 
incursões, era fronteira que se pretendia temporária e na qual o caráter belicoso era 
mais acentuado, com a presença constante de guerreiros. 

 
A convivência entre elementos da cultura cristã e da muçulmana e os conflitos 

advindos dessa convivência ficam patentes. A mudança no nome da cidade era uma 
forma clara de reafirmar a vitória e de gerar constrangimento nos muçulmanos 
submetidos. Mesmo diante da repressão real a comunidade cristã recém-instalada gera 
enfrentamento para manter sua posição, demonstrando que nem sempre as 
comunidades estavam dispostas a cumprir integralmente os pactos de rendição.  

 
O final da CSM 328 não poderia ser mais satisfatório para a imagem real. Diante 

da escalada de tensão entre as comunidades: 
 

                                                 
 
4 Versão em português: mouro muito rico e sisudo. 
 
5 Versão em português: Senhor, como ousa ser tão atrevido, de Alcanate, onde tiveste pouso, ter-lhe o nome 
trocado. E ao chamar-lhe por outro nome, causar grande desconforto aos mouros porque lhe chamam de 
Santa Maria do Porto. 
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Ca ao alguazil mouro / fezo lógo que falasse 
con el Rei e por mercee / lle pediss' e lle rogasse 
que aquel logar tan bõo / pera crischãos fillasse. 
[...] 
E demais lle déu con este / logar toda a ribeira 
d' outras aldeas que éran / do Gran Mar todas na beira...6 CSM 328). 

 
 
Ao fim, Alfonso X não precisa quebrar o pacto para acalmar os seus, ou ao 

menos a cantiga quer fazer crer que o monarca manteve sua palavra. Não bastasse isso, 
nessa negociação, na qual o mouro é colocado em suspeita todo o tempo, Alfonso 
ganha por tabela toda a costa ribeirinha. E, a menos que nos ponhamos a crer de fato 
nos milagre de Santa Maria, essa entrega indica o alto nível de submissão dessas 
comunidades mudéjares na fronteira andaluza. Se a cantiga indica algum consenso, ele 
deve ser entendido não como espontâneo, mas fruto da violência, latente ou patente, 
que permeia essas relações de submissão. Da mesma forma que ocorre para o 
campesinato cristão em outros espaços, a autoridade punitiva, aqui do Rei, é a 
autoridade que é necessária se aceitar para não perder os meios de sobreviver (Reyna 
Pastor, 1975). 

 
Parece-nos que é o caso relatado na CSM 358, onde Ali, mestre de obras e 

mouro, ajuda os cristãos que estão tendo dificuldades em encontrar pedras para 
construir a igreja dedicada à Santa Maria que Alfonso X encomendara. A cantiga, 
interpretada por alguns como símbolo de harmonia, deixa entrever a tensão subjacente 
a este convívio, no que pode parecer uma simples expressão: “empéro que x' éra 
mouro”7 conseguir perceber a importância das pedras para Santa Maria. Não estaria 
nosso mouro apenas sendo estratégico e garantindo sua sobrevivência em um 
cenário onde a violência era bem marcada? Em um cenário onde o Rei Fernando II 
“que sempre Déus e sa Madre / amou e foi de séu bando, por que conquereu de 
mouros / o mais da Andaluzia”8 (CSM 221). E por isso mesmo era considerado 
Santo. O mesmo rei que “quand' algũa cidade / de mouros ía gãar, sa omagen (da 
virgem) na mezquita / põía eno portal”9 (CSM, 292). 

                                                 
 
6 Versão em português: Então a aguazil mouro foi logo falar com o rei e por mercê lhe pediu e lhe rogou que 
aquele lugar tão bom para os cristãos recebesse [...] E ademais lhe deu com este lugar a ribeira de outras 
aldeias que estavam todas na beira do grande mar. 
 
7 Versão em português: apesar de ser mouro. 
 
8 Versão em português: Que sempre a Deus e a sua Mãe amou e foi de seu bando, porque conquistou dos 
mouros quase toda a Andaluzia. 
 
9 Versão em português: quando alguma cidade dos mouros ia ganhar, sua imagem colocava no portal da 
mesquita. 
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O cenário de tensão é o mesmo em todas as cantigas e não resta dúvida que 

havia a intenção de reforçar a ferocidade dos inimigos mouros como uma forma de 
acentuar a missão salvadora dos reis cristãos. Missão essa que exigia do reino 
castelhano uma coesão nem sempre fácil de alcançar e recursos nem sempre 
disponíveis. A expansão e manutenção de uma fronteira em estado de guerra 
permanente (apesar dos muitos pactos, por vezes não respeitados) exigia 
investimento e Alfonso deixa isso registrado na CSM 348 onde diz que “aquel rei 
tesouros grandes / despendera que avia, para conquerer a terra/ que chaman de 
Andaluzia”10. O recurso a Santa Maria é o utilizado na cantiga para conseguir 
tesouros que permitissem o custeio das tropas. Mas a realidade não era tão simples. 

 
Não só não era simples como tendeu a se tornar mais complexa. Todo o 

sistema que garantia a manutenção das atividades econômica nos campos andaluzes 
foi abaixo em 1264. O esquema de colonização concentrava os cristãos nas 
principais cidades e mantinha população mudéjar submetida principalmente nas 
vilas e comunidades rurais. A sublevação destas comunidades em 1264, tanto na 
Andaluzia, quanto em Murcia, acompanhada da insurgência de Granada com apoio 
norte Africano, obrigou o sistema cristão a reorganizar seu modelo e acentuou o 
caráter de confronto da fronteira. Como dito acima, Granada se submetia somente 
quando não encontrava outra formar de lidar com a pressão cristã e os mudéjares, 
como as próprias cantigas mostram, não estão em uma situação exatamente 
confortável. O recurso à rebelião e a ajuda tanto de Granada, quanto da ascendente 
dinastia dos Merínidas poderia ser a tábua de salvação para estas comunidades, que 
eram absorvidas (e exploradas) pela estrutura cristã, sem que, no entanto, fossem 
integradas. Ainda assim, e apesar dos indícios, alguns autores como González 
Jiménez (2010: 94) defendem que a presença muçulmana não suscitava rejeição por 
parte dos cristãos.  

 
A revolta exigiu esforços extras por parte de Alfonso X. Os mudéjares 

andaluzes capitulam em outubro do mesmo ano, no verão de 1265 Granada retorna 
à vassalagem de Castela e, o início de 1266, marca a rendição dos mudéjares de 
Murcia. A expulsão dos mudéjares andaluzes foi quase uma norma, a região de 
Jerez, por exemplo, foi completamente esvaziada de muçulmanos. E mesmo nas 
localidades onde não houve expulsão, na prática, os pactos que garantiam as 
condições de permanência foram ignorados depois de 1264. Consequência lógica foi 
que em duas ou três décadas a população mudéjar foi se tornando residual e o 
esvaziamento da fronteira com Granada se acentuou. Em finais do século XV 

                                                                                                                                               
 
10 Versão em português: aquele havia despendido grandes tesouros para conquistar a terra chamada 
Andaluzia. 
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registram-se somente 370 a 400 famílias mudéjares na Andaluzia, o que daria a 
estimativa de dois mil indivíduos dentro de uma população em torno de um milhão 
de pessoas (González Jiménez, 2010: 89). 

 
O impacto desta revolta fica bastante marcado nas Cantigas de Santa Maria, bem 

como todos os elementos envolvidos. As cantigas “históricas” permitem entrever 
que tanto Alfonso, quanto o círculo formado por ele para compô-las, estavam 
cientes das tensões crescentes neste espaço. Em Murcia, havia um arrabalde que 
contava com uma antiga capela, dedicada à chamada de Virgem de Arixaca. Segundo 
nos diz a CSM 169, ela era freqüentada por genoveses, pisanos e sicilianos, 
provavelmente mercadores. A presença da Igreja molestava aos muçulmanos do 
local e estes pedem a Alfonso X que a retire dali. Pedem também a Jaime I, rei de 
Aragão que os ajude com isso. Não é de se estranhar que Jaime apareça na cantiga. 
O reino de Murcia, mesmo vassalo de Castela, tinha maioria de população islâmica e 
fazia fronteira com o reino de Aragão. Jaime inclusive auxiliou o genro Alfonso no 
controle da revolta e deslocou um contingente considerável de colonizadores 
aragoneses para garantir o controle da região. O rei de Aragão estava atento 
também, pois as conturbações em Murcia poderiam se espalhar pelo seu reino, 
principalmente na região de Valencia com clero predomínio mudéjar (Prats Roselló, 
2012). Mesmo aqui, onde não houve expulsão massiva e ainda podia ser visto em 
alguns pontos a manutenção do regime de exploração de matriz mulçumana, através 
da alquerías, a capitulação supôs a anulação dos direitos acordados anteriormente.  

 
Aqui está talvez o cerne da questão que se impôs após a expulsão dos 

mudéjares da Andaluzia: a colonização. Se as próprias cantigas nos dão notícias de 
vinda de colonizadores (CSM 227 e 371), também mostram que as condições de 
permanência dessas pessoas não eram das mais tranqüilas, não somente pela 
violência que o espaço carrega, mas pelas próprias condições concretas. A CSM 143 
deixa registrada como uma seca muito grande castiga a região de Jerez, agora só 
povoado por cristãos, e faz muitos fugirem dali. Os sucessivos repartimentos de 
hortas, campos e propriedades urbanas, acentuam ainda mais o exílio mudejar, uma 
vez que estes ficam à mercê das disposições castelhanas que vinham marcadas pela 
necessidade derivada da nova organização do espaço (Lopéz Martinez, 2016: 438). 

 
Ayala Martinez alerta que o sucesso da colonização está relacionado com 

modelos de exploração agrária com suficiente definição funcional, a eventuais 
indícios de vertebração territorial capaz de interrelacionar espaços dispersos e como 
manifestação articulada dos índices anteriores, a existência de mecanismos 
institucionais com suficiente capacidade para integrar e coordenar as atividades 
produtivas e, sobretudo, garantir a preservação de excedentes (Ayala Martinez, 2006: 
102). Para ele não há dúvida de que a fixação permanente de colonos responsáveis 
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por pequenas unidades de produção constituía a melhor garantia de territorialização 
para as zonas fronteiriças (2006: 103). 

 
E é a este processo que Alfonso se dedica mais afincadamente e a partir de um 

modelo próprio (que era o modelo de seu pai também), onde uma massa de 
pequenos e médios proprietários forma durante um tempo os elementos mais 
representativos do povoamento da zona (Villalonga, 2006:33). É nítida a intenção. 
do monarca em não permitir a concentração senhorial na região andaluza. Foi 
erguida (ou aproveitada) uma rede de fortalezas na linha de fronteira que se 
articulavam em torno dos principais núcleos de povoamento, em geral grandes vilas 
de realengo. A intenção era organizar o território a partir do controle político e 
militar, garantindo a exploração econômica do espaço. Os espaços de realengo se 
organizavam jurídico e socialmente como concelhos (comunidade de vila e de terra) 
de acordo com foros (conjunto de privilégios e normas) estabelecidos pelo próprio 
poder régio (Castillo Armenteros y Alcázer Hernández, 2006: 176-180). Os 
concelhos assumiam, assim, o papel de organizadores do território e de defesa da 
fronteira (Collantes de Terán Sánchez, 2014). Não há dúvidas de que para colocar o 
sistema a funcionar, as condições oferecidas aos novos colonizadores teriam que ser 
atraentes, não somente em relação aos ganhos aferidos, mas nas possibilidades de 
ascensão social que estas áreas mais expostas da fronteira permitiam. As formas de 
atração para as terras de realengo acabavam por permitir a modificação do regime 
jurídico do campesinato, uma vez que eram assentados em povoados e vilas com 
foro próprios dentro dos enormes alfozes das cidades. A distribuição de terras e as 
possibilidades de trabalho ficam claras: 

 
 

Muitas gentes i viínnan | a aquel logar entôn, 
os ũus en romaría, | avend' i gran devoçôn, 
os outros pera pobraren | e por averen quinnôn 
das erdades que partissen, | segundo podéss' aver. 
Tantos vai Santa María | eno séu Pórto fazer... 
Outros viínnan per lavraren | e gãar i séu jornal 
que lles davan por britaren | pédra ou por fazer cal.11 (CSM, 371) 

 
 
Existe de fato uma restrição na distribuição de grandes senhorios laicos. O que 

se evita é a concentração de terras nas mãos de uma mesma família, mas isso não se 
aplica à família real e a alguns grandes bispados próximos do rei, principalmente o 

                                                 
11 Versão em português: muitas gentes iam àquele lugar então, alguns em romaria, havendo ali grande 
devoção, outros para a povoarem, e para ter a possibilidade de ter um quinhão nas propriedades repartidas. 
[...] Outros vinham para lavrar e ai ganhar a sua jornada, que lhes davam por britarem a pedra ou por fazer 
cal. 
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de Sevilha e o de Segóvia, que são agraciados com quantidades enormes de terras 
(González Jiménez, 1991). Contudo, se a monarquia do século XIII restringiu a 
presença de senhorios laicos na fronteira, usa como substituto as ordens militares 
como baluartes significativos da sua autoridade. As ordens militares (particularmente 
Calatrava e Santiago), cada vez mais mediadas pelo poder do rei, consumavam 
processos de territorialização que as vinculava irreversivelmente à ação política da 
monarquia (Ayala Martinez, 2006). Acumularam enormes propriedades e foram 
decisivas na ocupação da linha fronteiriça. 

 
A estratégia alfonsina de limitar a concentração de terras nas mãos da 

aristocracia tinha como claro objetivo o fortalecimento do poder real, mesmo que 
ao fim não tenha podido evitar que este processo avançasse, como também não 
impediu nem a animosidade desta, nem permitiu seu controle. Conforme o tempo 
avançava as pressões internas e externas foram se tornando insuportáveis. A década 
de 1270 irrompe com uma rebelião nobiliárquica, com incursões mais acentuadas 
dos já consolidados Merínidas e, ao fim, com a morte do herdeiro de Alfonso, 
lançando o reino em uma verdadeira guerra civil. Todas essas questões têm 
interferência direta na organização das fronteiras e os relatos presentes nas cantigas 
nos permitem uma aproximação. 

 
As dificuldades com a aristocracia são perceptíveis já bem antes dessa década. 

A CSM 345 relata como logo após a conquista de Jerez (1261), no contexto da 
revolta de 1264, os muçulmanos da vila tentam se apoderar do castelo que o rei 
entregara já a guarnições cristãs. O que nos interessa aqui é a aparição de Nuño 
González de Lara, que então era o responsável pela fortaleza. A cantiga deixa claro 
que, e apesar de ser Dom Nuño “un ric-óme onrrado”12, não defendeu com 
propriedade o castelo, fazendo com que o rei tivesse que organizar a solução sem 
sua ajuda. Obviamente ao retomar a localidade não a concedeu mais e esse nobre. 
Episódio que poderia ser corriqueiro, não fosse o fato de Nuño ter se envolvido em 
revoltas nobiliárquicas mais à frente, quando a situação narrada acima foi usada 
como pretexto para o envolvimento deste. Não estaria o Rei justificando sua atitude 
com Nuño? Ou de alguma forma indicando que as “traições” da nobreza 
descontente com seu projeto político já tinham precedentes? Talvez sim, a 
sublevação nobiliárquica, particularmente a de 1272, teve conseqüências 
transcendentais na fronteira andaluza. Apesar de todas as tentativas de negociação, 
nas quais o herdeiro do trono e a rainha intervieram, o grupo de nobres rebeldes 
abandona Castela em direção à Granada, pilhando e devastando as localidades de 
fronteira no caminho. Muhammad I de Granada os acolhe, nessa quebra de acordo 
vassálico de ambas as partes. 

                                                 
12 Versão em português: Um rico-homem honrado. A utilização do termo “rico homem” indica tratar-se de 
um membro da alta nobreza. 
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Os acordos lá e cá não parecem ser novidade na conjuntura ibérica e aparecem 

refletidos na CSM 181. A cantiga narra como o sultão almôada teria sido protegido do 
ataque de seus rivais merínidas por uma bandeira da virgem que tropas cristãs que 
lutavam ao seu lado carregavam. A narrativa se refere ao cerco da capital Marrekesh 
em 1269 comandado pelo sultão Abu Yusuf.  

 
 

Fremoso miragre desto / fez a Virgen grorïosa 
na cidade de Marrócos, / que é mui grand' e fremosa, 
a un rei que éra ende / sennor, que perigoosa 
guérra con outro avía, / per que gran mestér ajuda 
Pero que seja a gente / d' outra lei e descreúda... 
Avía de quen lla désse; / ca assí com' el cercado 
jazía dentr' en Marrócos, / ca o outro ja passado 
éra per un grande río / que Morabe é chamado 
con muitos de cavaleiros / e mui gran gente mïúda.13 (CSM, 181). 

 
 
Neste momento, os combalidos Almôadas lutavam para manter o poder frente à 

nova dinastia em ascensão, os Merínidas. Contudo, além de repercutir as intempéries 
políticas norte africanas (a relatada é bastante contemporânea as CSM, indicando o 
acompanhamento atento da situação), também repercute as cristãs ibéricas. Montoya 
Martinez crê, inclusive, que é possível identificar nesta cantiga a família dos Nunez de 
Lara (do mesmo Nuño), que haviam sido exilados pela monarquia castelhana em umas 
das muitas contendas entre a aristocracia e casa real (Montoya Martinez, 1982). Não 
somente não era novidade, como a formação dessas milícias atendia também à lógica 
da relação entre as casas governantes. Enquanto o sultão marroquino recrutava mais 
em Castela e Leão, os reinos de Tunez eram espaço de albergue de milícias aragonezas, 
o que pode ser visto até mesmo nos brasões que aparecem nas iluminuras das CSM 
(Manzano Rodriguez, 1992). 

 
Entretanto, Alfonso permanece em negociação com essa nobreza. As 

pretensões alfonsinas não poderiam ser levadas à frente sem um forte apoio militar 
por parte de sua aristocracia. A idéia de uma cruzada para a África não estava 
abandonada. Como anuncia na CSM 169, Maomé nunca terá poder sob uma igreja e 
“demais [ele] conquerrá, Espanna e Marrócos, e Céta e Arcilla”14. Essa “Cruzada del 

                                                 
13 Versão em português: Formoso milagre fez a Virgem gloriosa na cidade de Marrocos que é muito grande e 
formosa, a um rei que era então ai senhor, que estava em uma perigosa guerra com outro, motivo pelo qual 
necessitava de ajuda. [...] de quem lhe desse; pois, com o cerco, jazia dentro de Marrocos, pois o outro já 
estava passando pelo grande rio chamado Morabe com muitos cavaleiros e muita gente miúda. 
 
14 Versão em português: e ademais ele conquistará Espanha, Marrocos, Ceuta e Algeciras. 
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Estrecho”, seria fundamental para garantir a segurança da fronteira e impedir a 
penetração do norte Africanos. A rebeldia da nobreza se devia em boa parte pelos 
esforços centralizadores do rei, que neste processo, acabava por retirar parte do 
poder destes nobres. Essa questão era refletida também no conflito entre o direito 
costumeiro, que garantia aos nobres muitas prerrogativas, e o direito comum que 
Alfonso tentava implementar e estava expresso nas Siete Partidas (Oliva Manso, 
2014). Aparecem também nas reivindicações da nobreza sublevada em 1272, onde 
pedem que o rei desfizesse certas vilas (pueblas) e proibisse os camponeses de sair 
dos domínios senhoriais, para se assentarem em realengo (Castillo Armenteros y 
Alcázer Hernández, 2006:186). Essa era inclusive, segundo Reyna Pastor, uma 
especificidade da Península Ibérica a possibilidade, até um determinado momento, 
de emigrar para novos espaços em condições mais vantajosas, quando as cargas 
senhoriais se tornavam pesadas demais (Reyna Pastor, 1986: 741). 

 
Por, Alfonso cede em 1273 aos nobres revoltados. As tropas lhe são 

necessárias. Ao mesmo tempo, acuado, Muhammad II de Granada lhe presta 
homenagem. Mas a tranqüilidade dura pouco e a tormenta que se avizinha é ainda 
maior. Em 1275 os Merínidas voltam à carga e fazem incursões devastadoras na 
fronteira. O impacto tem nome: 

 
 

Depois, quand' Aboíuçaf, / o sennor de Çalé, 
passou con mui gran gente, / aquesto verdad' é 
que cuidaron os mouros, / por eixalçar sa fé, 
gãar Murça per arte.15 (CSM, 169). 

 
 
Abu Yusuf, sultão Merínida que aparece nomeado em mais de uma cantiga. 

Neste momento, eram já os governantes do “Magreb” e, ao contrário das dinastias 
anteriores não traziam nenhuma renovação religiosa, nem nada de original no plano 
espiritual, mais bem sua ação tratava-se de expansão de domínio territorial, mais 
tarde espiritualizada e purificada pelos cronistas. Força hegemônica já em meados 
do século XIII, utilizou o recurso à Jihad como fundamento ideológico para 
retomar o fracassado projeto da unidade do Islã Ocidental, no qual al-Andaluz 
estava incluído (López Martinez, 2106: 432). 

 
Em julho do mesmo ano, Fernando de la Cerda, herdeiro de Alfonso, morre 

repentinamente perto da fronteira com Granada e envolto na defesa do reino. A 
situação se torna mais confusa. Alfonso está fora do reino, cuidado de seu “Fecho 

                                                 
15 Versão em português: Depois, quando Abu Ysuf, o senhor de Salé passou com muita gente, isto verdade é, 
que trabalharam os mouros, para alargar sua fé, ganhar Murcia pela arte. 
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del Império” (questão da disputa pelo trono do sacro império) e Sancho seu filho 
assume temporariamente. (González Jiménez, 2012). A instabilidade causada por 
isso permite que os muçulmanos causem mais danos que o esperado.  

 
 

E daquest' un gran miragre / vos direi, que na fronteira 
mostrou i Santa María, / a Sennor mui verdadeira 
quando passou Aboíuçaf, / non da passada primeira, 
mas da outra, e fez dano / grande daquela passada. 
Con gran razôn é que seja / de Jeso-Crist' amparada... 
E porque dest' os crischãos / non éran apercebudos, 
passou el come a furto / con muitos mouros barvudos; 
e porên foron as vilas / e os castélos corrudos, 
e polos nóssos pecados / muita eigreja britada.16 (CSM, 215). 

 
 

e a memória do estrago parece ser bem demarcada: 
 
 

En Coira, cabo Sevilla, / foi este miragre feito 
no tempo que Aboíucef / passou ben pelo estreito 
d' Algizira e a térra / de Sevilla tod' a eito 
correu, e muitas aldeas / foron dos mouros queimadas.17(CSM, 323). 

 
 
A morte de Fernando de la Cerda e o questionamento da sucessão repartem o 

reino de Castela ao meio. Não somente o embate do qual falamos mais acima, entre 
o direito costumeiro e o direito comum estão em jogo, mas sim os projetos de reino. 
Sancho, o filho que reivindica o trono, tem o apoio da maioria da nobreza e de parte 
dos concelhos. A um e a outros garante a devolução ou a manutenção dos 
privilégios. É isso afinal o que está em jogo. Apesar da proeminência de um vínculo 
de natureza que poderia contribuir para fundamentar certa perspectiva integradora 
de realidades diversas sob o comando monárquico, o reino não deixou de ser em 
nenhum momento, durante a Baixa Idade Média, um espaço fortemente 
caracterizado pela coexistência, nem sempre pacífica e harmônica, de concorrências 
políticas que, enquanto no nível ideológico sustentavam discursos coincidentes, no 

                                                 
16 Versão em português: E um grande milagre vos contarei, que na fronteira mostrou Santa Maria, a senhora 
muito verdadeira, quando passou Abu Yusuf, não da primeira vez que passou, mas da outra, na qual fez 
grande estrago. [...] E porque os cristãos não estavam atentos, ele passou furtivamente com muitos mouros 
barbudos e correram pelas vilas e castelos e pelos nossos pecados muitas igrejas foram depredadas. 
 
17 Versão em português: Em Coria, perto de Sevilha, foi feito este milagre no tempo que Abu Yusuf passou 
pelo estreito de Algeciras, correu toda terra de Sevilha, muitas aldeias foram queimadas pelos mouros. 
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nível jurídico não deixaram de reivindicar marcos legais privados (Nieto Soria, 
2002). 

 
Essa luta perdida em relação à aristocracia tem consequências essenciais em 

relação a nossa fronteira. O fim ou a interrupção dos avanços expansivos reduziu as 
possibilidades de botim e alterou as relações entre monarquia, Igreja e nobreza. A 
aristocracia, leiga e eclesiástica, tentava alargar seus senhorios estendendo direitos 
jurisdicionais com o objetivo de aumentar as rendas à custa do campesinato. Os 
senhorios de fronteira tinham rendas mais escassas e instáveis e ainda tinham o 
dever se proteger o território. Frente a isso, as vantagens da fronteira desaparecem 
cada vez mais a partir da segunda metade do século XIII. Os resultados são muitas 
terras abandonadas e muitas cidades com decréscimo populacional. Em meados do 
século XIV o latifúndio já se afirma como o modelo padrão de propriedade e a 
senhorialização caminha a passos largos. 

 
Como bem coloca José Maria Minguéz (1982) fracasso do movimento inicial 

de repovoamento camponês, a constituição dos grandes latifúndios aristocráticos -
sobretudo a partir da revolta mudéjar de 1264 – e a reconversão do sistema de 
exploração agrícola, em sistemas extensivos com forte peso da pecuária, supõe a 
afirmação do poder econômico e social da aristocracia com a conseqüente 
subordinação a ela da classe camponesa. 

 
Da mesma forma a pecuária não se explica simplesmente pela fronteira, mas 

sim como resultado de uma organização social na qual a própria monarquia a 
incentiva, por conseguir aferir ganhos fiscais. Nesse sentido também a concentração 
da população em cidades e os despovoados rurais não significam fracasso, mas são a 
forma como a formação cristã conseguiu solucionar o desafio de controlar o espaço 
dentro de seus parâmetros. E, mesmo diante das forças conservadoras da 
aristocracia, representantes da sociedade feudal, estamos diante de um momento de 
transformação, onde a monarquia tem um papel cada vez mais decisivo, tanto na 
ordenação social, quanto na distribuição das rendas. 

 
 

Es en essa transformación general en la que se inscribe la repoblación 
andaluza y, no se limita, por tanto, a ser expresión de unas determinadas 
condiciones fronterizas donde la mayor o menor agresividad meriní o la 
escasez de población cristiana se convierten em únicos elementos 
explicadores de la situación.18 (Villalonga, 2006: 42). 

 

                                                 
18 Trad.: É nessa transformação geral na qual se inscreve o repovoamento andaluz e não se limita, portanto, a 
ser expressão de umas determinadas condições fronteiriças onde a maior ou menor agressividade merínida ou 
a escassez de população cristã se convertem em únicos elementos explicadores da situação. 
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Se, dentro de uma perspectiva tradicional (a qual já rejeitamos no início) a 

solução mais simples é colocar na conta da violência e da indefinição as 
características sócioeconômicas e política da fronteira andaluza, uma análise mais 
pontual permite perceber que até mesmo as fontes indicam um caminho mais 
complexo. Aqui a escolha recaiu sobre as Cantigas de Santa Maria. Fonte menos 
explorada para essas temáticas do que as crônicas, diplomas e privilégios. Contudo, 
e exatamente por seu perfil, propagandístico do projeto alfonsino, permite a 
aproximação primeiro em relação à percepção por parte do círculo real em relação a 
complexidade dessa fronteira, depois, permite perceber qual a memória Alfonso 
intencionou construir disso. Curioso constatar que Alfonso parecia ter mais 
dimensão das idiossincrasias das fronteiras, mas ao mesmo tempo da sua relação 
intrínseca com o próprio reino, do que alguns estudiosos atuais, que pecam pela 
romantização. 
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