NOUS TEXTOS D'HISTORIADORS MUSULMANS REFERENTS
A LA CATALUNYA MEDIEVAL (CONTINUACIO DE L'OBRA
DE J. M. MILLAS I VALLICROSA)'

L'any 1922Josep M. Millas i Vallicrosa publica els Textos d'historiadors musulmans referents
a la Catalunya Car~língia~~.~
Aquest treball constitu'ia una síntesi de la seva recerca sobre les notícies
referides a la histbria de Catalunya, extretes de les fonts arabs aleshores conegudes. El període estudiat per Millas era el compres entre la invasió islamica d'Hisp2nia i l'algara d'Almansor contra
Barcelona I'any 985. He qualificat de síntesi de notícies aquest estudi de Millas perque, en realitat,
era la introducció d'una obra que havia de formar part d'un dels projectes establerts per 1'Institut
d'Estudis Catalans. El projecte en qüestió consistia a editar i traduir els fragments de les diverses
fonts araboislamiques que es refereixen a l'actual territori de Catalunya des de l'inici del període
andalusí fins als voltants de l'any 1000. A aquest efecte, Millas prepari una edició que resti malauradament bloquejada al magatzem de l'institut durant la guerra del 1936-1939.Els plecs impresos
d'aquesta edició contenien 131 fragments, extrets de I'obra de 16 autors, ordenats cronolbgicament
fins al final de l'emirat de Muarnmad I (852-886). Malgrat restar ini:dits (perb convenientment guardats a la barcelonina Casa de Caritat pels directors, Srs. Valls i romer^),^ el contingut d'aquests
plecs contribuí efica~menta bastir la histbria medieval catalana i així ho palesen alguns historiadors, com Abadal, que els pogueren consultar perqui: en disposaren d'un joc
Més endavant, el mateix Institut dlEstudis Catalans encarrega a J. Vernet, deixeble de Millas,
I'edició dels poc més de 200 plecs que es pogueren recuperar, i així foren publicats amb el títol de
Textos dels historiadors arabs referents a la Catalunya Ca~olingia,~
amb prbleg de Vernet i amb la
reimpressió de l'article de Millb publicat a Quaderns d'Estudi com a introducció. Consta també
que Millis continua aplegant més material, i és possible que fins i tot el deixés molt enllestit, si hem
de creure alguna cita que l'esmenta ja amb el títol d'Els textos d'historiadors musulmans referents a
la Reconquesta. (Continuació: segles XI, XZZ i XIZZ)).5Malauradament, perb, si aquesta continuació
fou conclosa, també resta ini:dita i avui sembla definitivament perduda.
Aquesta tesi -la

iniciativa de la qual dec i agraeixo al Dr. Vernet- vol ésser una continuació

PIANAS,llegida el 17 de desembre de 1998 a la Facultat de Geografia i
1. Resum de la tesi doctoral de Dolors BIUMON
Histbria de la Universitat de Barcelona i dirigida pel Dr. Manuel Riu i Riu. El tribunal, compost pels Drs. J. Vernet i Ginés, S. Claramunt i Rodríguez, E Corriente Córdoba, A. Riera i Melis i M. Sánchez Manínez, li doni la qualificació d'Aptecum laude.
2. Quademd'Estudi, xlv (19221, p. 125.161.
3. J. VERNET
(1998, ~Histbriai Histbria de la Ciencia a Catalunya, al llarg del segle xxm,IOreflexiomsobrela ci6ncia. k
wlaciom entre cihcia i societat a Catalunya a lafi delsegleXX. Barcelona: Fundaci6 Catalana per a la Recerca, p. 127-145.
4. (1987), Barcelona: Institut &Estudis Catalans, LX + 137 p.
I VILIGILI
(1924), Hist6Tia Nacionalde Catalunya, Barcelona, vol. 111, p. 458.
5 . Per exemple, A. ROV~IIA

146
DOLORS BRAMON PLANAS

de l'obra de Millis. És a dir, consisteix en la prossecució del recull i de l'estudi de les crbniques araboislimiques estudiades per Millis i, en segon lloc, en la seva ampliació amb les que han aparegut
des del 1936. En aquest moment, en podem comptabilitzar cinquanta-quatre, escrites per cinquanta-un autors. El resultat ha estat la selecció i I'estudi de 492 fragments nous.

En aquesta s'especifiquen les característiques del treball i es dóna una breu notícia biogrifica
de casdascun dels autors estudiats. Contririament al que féu Millis, no s'hi han inclbs els corresponents textos en irab. Per tal de fer el treball el mixim de clar possible, he procurat traduir cada
terme irab sempre pel mateix mot catala, i els més específics són explicats en un apartat titulat
~~Terminologia~~.
Així, per exemple, un terme que apareix molt sovint en aquests Nous Textos és el
d'ifrang? amb el qual s'al~ludí,originiriament, als cristians occidentals per distingir-10s dels bizant i n ~Com
. ~ es podri observar, entre els escriptors andalusins i magrebins, el mot sovint designa els
pobles cristians dels quals parla l'autor, sense referir-se específicament als francs o als precatalans.
Altres termes utilitzats són els de [ard, bilad al-] ifranga o ifrangiyin, Afranga/$ranga i alFaranga/al-Firanga, als quals cal afegir un bilüd F.r.nsiya, que apareix a § 87 dels Textos de
mil li^.^ Segons B. Lewis i J. E P. Hopkins, ,,aquestaterminologia vaga és el reflex d'una imprecisió,
provinent d'una manca de c~riositat>3.~
Per aquest motiu, he optat per deixar transcrits sempre els
termes que figuren en les crbniques i he traduyt ifrang' per francs, si bé he emprat els termes catala
i Catalunya quan era molt obvi que el text en qüestió s'hi referia.9
Utilitzo arabismes del catali antic (algarada i algarejar,IOalbaquella, adalil, etc.) encara que no
figurin en els diccionaris avui més usuals. També el terme no documentat asseifa perque així hauria evolucionat l'irab sayfa (cf. el castelli aceifa), nom donat a les campanyes d'estiu;" perb no el
neologisme ratzia,12ni molt menys el barbarisme raid, malgrat que I'he vist emprat.
Pel que fa al nom dels territoris de l'antiga Hispinia sota domini islimic, al-Andalzis, I'he accentuat quan no reprodueixo títols d'obres o cites, per tal d'assenyalar la pronunciaci6 com a pa(1975), Lagéographie humaine du monde musulmanjusqu'au milieu d u 119i6cle. II, Géographie arabe
6. A. MIQUEL
et répresentation du monde: h terreet l'étranger, Paris-La Haye: Mouton, 3 vol., p. 349-380.
7. Millls traduí indistintament per Alafranj, Alfaranja, Frdnsia i Franca.
8. Encyclopédie de l'lslam, Leyde-Paris: Nouvelle Edition, Brill-Maisonneuve, en curs de publicació des del 1960, v,
p. 1070-1073, S.U.-1frandb.
(1995), Onomusticon Cataloniae, Barcelona: Curial-La Caixa, vol. 111, S.U. "catala,Ca9. Encara que, segons J. COROMINES
talunya., .aquests mots apareixen en un moment histbric molt tarda,.i que la primera menció de Cathalonia és de 1114; Catalania, Catalanicus i Catalaniensis s'usen en el LiberMajolichinus, poema escrit en baix llatí molt pocs anys més tard (cf. tan~bela
seva n. 3), l'utilitzo també en textos anteriors al segle XI, com poden ser els d'Ibn Hawqal o &al-Bakri, quan és molt clar que
(1988), "Catalunyai els catalans, des de quan?., Revista de Catalunya, 15, p. 35-50.
s'hi al,ludeix.V, també J. M. SALRACH
10. Si bé aquest verb ("fer algares o algarades.) no figura en els diccionaris catalans recentment editats, I'utilitzo perque
encara apareix en el de J. Martí i Gadea i a I'AIcover Moll.
(1997), L'islam a Catalunya (segles VIII-NI), Barcelona: R. Dalmau, ed., si bé S. S O ~ I ~ E 11. També I'utilitza P. BAIANA
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(1961), Elsgrans comtes de Barcelona, Barcelona, usa la forma sense aglutinar sa@, i M. O'EINLZA
(1991), .Descaba terres catalanes (segles vr~l-xr)., Symposium Internacional sobre els ongens de Catadellament polític i militar dels m~~sulmans
lunya (segles VIII-XI), 2 vols., Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 49-79, escriu I'il,lbgic cefa.
(1997), -Arabismosdel catalán
12. Derivat de l'irab nord-africi gazycl, irab gaziyah, a través del frances; v. E COIWENTE
y otras voces de origen semític0 o medio-oriental., Estudios de dialectologia norteafn'cana y andalusí, Zaragoza, núm. 2, 5-81,
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raula aguda que tenia aquest mot en el dialecte andalusí. La resta de topbnims, van seguits de la
corresponent transcripció la primera vegada que apareixen i assenyalo, també entre parentesis, les
diverses variants amb qui: figuren en d'altres ocasions.
Dono també entre parentesis la transcripció d'antropbnims i d'alguns noms comuns 2rabs
que, per diversos motius, m'ha seinblat interessant de precisar. Altres termes, seguits d'un asterisc,
figuren en un glossari que inclou tant topbnims (BarbaGniya, Sara,@niya,Tudmir, etc.) com noms
comuns (clima, parasanga, giMd, bakib, mawla, sul@n, etc.).
El sistema de transcripció emprat és I'internacional, que fou l'utilitzat en la Gran Enciclopedia
Catalana. Aquest sistema indica I'alifmaqsüra amb una /a/i aixb constitueix un greu inconvenient
per al lector de llengua catalana, que considerar2 errbniament el teme en questió com a paraula
plana. Malgrat aixb, i amb aquesta advertencia, I'utilitzo perqut. és el sistema més estes a casa nostra, i les millors publicacions historiogr2fiques fa temps que l'estan divulgant.

AUTORSI TEXTOS ESTUDIATS
Els autors i textos tot seguit relacionats són ampliats des de la fi de l'emirat de Mukrnrnad I o
traduits de bell nou si han estat exhumats després del treball de Mill2s. El seu ordre cronolbgic és el
següent:
' A ~ DAL-MALIIC
B.HAB~B
(m. 238/852), Tarih.
IBNCA^^ AL-HAKAM
(m. 257/870), Futüb Misr wa ahbaru-ha.
Pseudo IBNQUTAYBA
(m. 270/873), Hadit al-mama wa 1-szpsa.
AL-YA'QÜBI
(segle III/~X),
Kitab al-buldan.
Anbnim (segle IV/X),Ahbar m a ~ m ü c a .
AL-FS~~
(274/888-344/955), C~bnicadelMoro Rasis.
IBNAL-~UHMDQBIH
(m. entre 272/885 i 300/912), al-Masalik wa I-mamalzk.
IBN'ABDRABBIHI(246/860-328/939), Kitab aLciqdal-farid.
AL-MAS'ÜD~
(m. 345/956), Murüg al-dahab.

AL- USANI NI (m. 361/971), Abhar al-fuqaha'wa I-mubadditin.

IBN

I ~ AL-QÜWA
N
(m. 367/977), Tarih iftitab al-Andalus.
IBNHAWQAL
(m. c. 367/977), ~ i t a b ~ ü ral-ard.
at
'Anin

B.

SA~D
(O SACiD)(m. 370/980), és inclbs a al-BaNn al-m@rib.

IBNAL-FARADI
(351/962-403/1013), Tarih Culamd'al-Andalus.
Anbnim (segle v/x), Crcinica Anbnima dCAbdal-Rdman 111.
IBNHAZM
(384/994-456/1064), 6amharat ansab al-'arab.
IBNAni L - F A Y(m.
Y ~ 459/1066), Kitab alPibar.
IBNkbw.6~(377/987-469/1076), al-Muqtabis.
AL-'UDRI(m. 478/1085), Tarsical-ahbar.
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AL-BAKRT
(m. 487/1094), al-Masalik wa 1-mamalik.
AL-HUMAYD~
(m. 488/1095), 6adwat al-kuqtabis.
AL-RAQYQ
AL-QAYRAWANI
(segle v/x), Tarih Pigiya wa I-Magm'b.
Anbnim (segle VI/=[), Fatb al-Andalus.
IBNBAS- (m. 541/1147), al-Dahirafi mabasin alb al-gazira.
IBNGALIB
(segle VI/XI),Farbat al-anfus.
AL-ZUHRT
(segle VI/~?I), Kitab al-6acrafiyya.
AL-IDKYSI
(493/1100-561/1166), lvuzhat al-mugtaq i Uns al-muhag.
IBNBASKUWAL
(m. 578/1182), Kitab al-Silafi tar@ a'immat aldndalus.
IBNAL-KARDAB~S
(m. a finals del segle VI/XI),Tdrih al-Andalus.
AL-QABBT(m. 599/1203), Bugyat al-multamisfitarih m'gd ah1 al-Andalus.
CA^^ AL-W&ID
AL-MA~TKUS~
(segle ~ I / x I ) , al-Muc&ibfitalhisahbar al-Makm'b.

YAQÜT(m. 626/1229), Mupam al-buldan.
AL-SAQUNDI
(m. 629/1321-13221, Risalafi faci1 al-Andalus.
IBNAL-ATTR
(555/1160-630/1233), al-Kamilfi 1-tarih.
IBNAL-~ARAB~
(m. 638/1240), Mub&larat al-abrar.
IBNAL-ABE&R
(m. 658/1260), al-Takmila i al-Hulla al-siyara'.
IBNAL-SABMT
(m. 681/1282), Silat al-simt.
AL-QAZW~N~
(m. 682/1283), "jja'ib al-malhuqat i Ataral-bilad.
IBNSA~ID
AL-MAGKIB~
(m. 684/1286), Kitab bas al-ard.
Anbnim (segle VIII/XV), MafaQiral-barbar.
IBN

A L - M ~ & u S ~(segle W I I / ~ )al-Bayan
,
al-mugm'b.

AL-Nuw~nti
(m. 732/1332), Nihayat al-'arab.
AL-HIMYAR~
(segle VIII/XV),
Kztab al-rawd al-mictdr.
AL-~UMI(699/1300-749/1349), al-Masalik wa I-abs&.
IBNA L - ~ P(713/1313-776/1375),
B
Kitab acmal al-aclami al-Zbatafiabbar Garnüta.
IBNEIALDÜN
(732/1332-808/1406), Kitab al-?bar.
AL-QALQASANDI
(m. 821/1418), $ubb al-aC%.
Anbnim (segles VIII/IX-xv/xv),
DescripcióAndnima d'al-Andalus.
AL-WANSAK~S~
(834/143O-914/1508), al-MiCyaral-m~gm'b.
AL-MAQQARP
(1000/1591-1041/1631), N a p al-tib.
AL&ASSANY
(m. s. X I / ~ I IRiblat
),
al-wazir.
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CRONOLOGIA
Per establir el límit cronolbgic final d'aquesta tesi doctoral, he partit del fet que Millas pensava
cloure el seu treball sals volts de l'any lOOO1>.'3 Per aquest motiu, he concretat la data final en el
1010. L'elecció d'aquest any obeeix al fet que aquesta fita representa un gir important en les relacions entre els comtes catalans i els corresponents governs andalusins. Així mateix, he pensat que
interrompre la recerca en el govern dlAlmansorsignificaria deixar de banda la punyent i reiterada
actuació del seu fill 'Abd al-Malik al-Muzaffar (1002-1008) contra territoris catalans.

L'ABAST TERRITORIAL

fis evident que el territori aqui considerat no podia coincidir amb els actuals límits de Catalunya. Les crbniques hrabs utilitzen els termes al-lagr al-acla i al-&@ al-aqsci,I4amb significat de
zona perif2rica superior. i s extrema^^, respectivament, per referir-se a les terres nord-orientals de la
Península. A vegades, perb, distingeixen la zona compresa entre Lleida i el Mediterrani amb el
nom de al-tagr al-brqi, o oriental^^. Segons al-Razi, i des d'una perspectiva geograficoadministrativa, la Frontera Superior andalusina,I5en el sentit més ampli, comprenia els districtes de Tortosa,
Tarragona, Lleida, Barbatdniya, Osca, Tudela, Calatayud,Ban2b i Saragossa (amb funcions de capital).
Tal com assenyala Chalmeta, el terme Iakr no es refereix a una zona perifkrica qualsevol,
sinó que té un requisit important i indispensable:el fet de limitar amb dar al-barb, és a dir, amb territoris que no formen part de l'umma o comunitat de l'islam.16La conclusió immediata d'aquesta
condició necessaris és la d'acceptar la mobilitat del terme. I, per tant, he actuat en conseqükncia a
I'hora d'establir el límit septentrional de la zona geogrhfica a tractar aqui. He inclbs les descripcions
dels ?frani(entesos com a carolingis), cites geografiques sobre poblacions situades més en112 dels
Pirineus (com Narbona i Carcassona) i diverses notícies histbriques dels monarques i altres personatges francs, quan tenien a veure amb el territori de la Catalunya naixent.
Pel que fa al limit occidental, molt ben especificat també per al-Wzi quan descriu les poblacions i els castells que depenen de Lleida, he seguit la seva delimitació: el curs del Cinca (que inclou, per tant, Monts6 i les avui comarques aragoneses de la Llitera, 1'Alt Cinca i les Alta i Baixa Ribargorga oriental i occidental). Per6 és obvi que he hagut d'incloure moltes notícies histbriques
que consignen fets protagonitzats, originats, o relatius també, a tota (o a part de) la conca de 1'Ebre
fins a Tudela o també a l'actual província dlOsca.

13. J. VEIINET,prbleg als Textos dels historiadors drahs referentsa la Catalunya Carolíngia,p, VIII.
14. Sobre el significat i l'evolució del terme tagr, pl. m g ü r a al-Andalús,E. M A N ~(19911,
O
La Frontera dealdndalus
en época de 10s omeyus, Madrid: CSIC, p. 25-51.
(1981), Arugón musulmdn. Lapresencia de zslam en el ualle delEbro, Saragossa:Mira
15. Un bon resum a M. J. VIGUEI~A
editores (2a ed. 1988, per la qual cito), p. 17-34. Inclou un mapa, perb, en centrar-se aquesta obra en l'actual Aragó, no hi figuren
llegendes del territori avui catali, llevat de la ciutat de Lleida.
(19911, El concepto de Dgr, "La Marche Supérieure d'al-Andalus et l'occident Chrétien., Madrid: Casa
16. P. CHALMETA
de Vel5zquez-Universidad de Zaragoza, p. 15-28. Sobre el corresponent concepte a l'altra banda de la frontera religiosa, M. ZIMMEIWANN (19911, .Le concept de Marca Hispanica et l'imponance de la frontiere dans la formation de la Catalogne., La Marche
Supérieure d'al-Andulus a l'occident Chrétien,Madrid: Casa de Velázquez-Universidadde Zaragoza, p. 29-49.
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Al-Ezi i al-Idrisi han servit, al seu torn, per establir el limit del sud. M'he basat en el fragment
de la Cr6nica delMoro Rasis quan escriu que "parteel termino de Tortosa con el de valen cia^^. L'actual divisió entre les províncies de Castelló i de Tarragona és a bastament acceptada com a límit
septentrional del territori valencik,17perb cal notar que al-Idrisi esmenta Alcali de Xivert, Morella,
Torreblanca, Peníscola i Mequinensa com a fortaleses que depenen de la ciutat de Tortosa. Així,
doncs, s'inclouen aquestes referhcies a les actuals comarques del Matarranya, dels Ports, de la
Plana i del Baix Cinca, zona geogrkfica que coincideix amb els tres districtes que aquest autor anomena .de les oliver es^^, "dels Ports,' i del Matarranya, si és que la meva proposta d'identificació de
M.r.m.riya o Ma.r.m.rira és corre~ta.'~

1.Període dels emirs dependents de Damasc (711- 756)

Han pogut ésser exhumats vint-i-nou textos que no ofereixen prkcticament cap novetat respecte als seixanta-un que formaven part de l'obra de Millis. Les noves crbniques aquí incloses
mostren la mateixa tbnica de continuació de lloances a la persona de Mis5 b. Nusayr, a qui atribueixen errbniament l'arribada fins a Narbona, conquerida en temps d'al-Samh, i on també segueix
consignant-se I'existencia d'una fantasiosa estktua que hauria advertit els musulmans de no prosseguir endavant. No cal dir que la menció d'un fabulós botí obtingut en el seu avenc per Hispinia
i de la excepcional riquesa -simbblica i econbmica- de l'anomenada taula de Salomó continua
figurant en els textos ara recollits.
No ha pogut ésser trobat cap text que confirmi I'any exacte de I'arribada a Tarragona ni les
circumstincies ni el nom del cabdill que comandava els musulmans que la conqueriren.
Pel que fa als itineraris seguits per les tropes islkmiques en la invasió dHispinia, caldrk seguir
referint-se als estudis apareguts després de l'obra de Millks (C. Sánchez Albornoz, E. de Santiago,
M. Barceló i L. Molina, fonamentalment), que ja són citats en nota en els textos corresponents. Finalment, cal destacar l'aparició d'obres recents sobre aquest període, entre altres, les de Collins i
Chalmeta, per al conjunt peninsular, i les d'Abadal i Viguera que s'ocupen, sobretot, de la Frontera
Superior.19Sobre el període de revoltes i de crisi que precedí l'arribada d"Abd al-R&miin I a al-Andalús i la instauració de la dinastia omeia, assenyalo el treball de Manzano20i aquí la notícia de la
gran sequera que patí al-Andalús entre els anys 748 i 750 amb la, almenys tebrica, emigració de població al nord dlAfrica.

(1984), Minorkzs religiosus en elpais Valenciano. Histon'a y dialecto, Valencia: Universiclad de Valencia17. C. BAIICEL~
IHAC, p. 166.
18. Per a més detalls, D. BIMON(1997), -1dentificacibn de algunos topóninlos de la diócesis de Tortosa citados poralIdrisi., AnaqueldeEstudiosÁrabes, Madrid, WII, p. 71-86.
19. Val a dir que el Catüleg editat sobre I'exposició L'lslam a Catalunya, intdit encara quan vaig redactar aquesta tesi,
no ha aportat pricticament cap novetat per al període que tracto.
~ ~rebelión
~),
del 754 en la Marca Superior y su tratalniento en las cr6nicas irabes,', Studia Histo20. E. I % N z A N o , ( ~-La
rica. HistoriaMedieval, Salamanca, IV, 2, p. 185-205.
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2. Període dels emirs independents: "Abd al-Rabman I(756- 788)
Llevat de la confirmació del nomenament d"Abd al-R&n
b. 'Uqba com a valí del territori
compres entre Narbona i Tortosa, l'octubre-novembre del 759 -fet.que indica que Narbona encara
era andalusina-21 i del nomenament de T a W m b. 'h
b. &mad b. ~ a l i b.
b Tammam b. 'Alqama
com a governador &Osca,Tortosa i Tarassona, no hi ha noticies dels primers anys de l'emirat d"Abd
al-R&miin I referides a la Frontera Superior. Encara que la Descripció AnBnima, escriu que I'any
148 /765-766 cl'imam ordena posar en ordre totes les fronteres andalusines i [re ?]construirllurs muralles~~,
aquesta breu nota sembla molt genkrica. En aquest sentit, collin^,^^ parla d'un buit de poder en
el territori avui catala després de la pkrdua de Narbona i la Septimania, i ChalrnetaZ3ja assenyala que,
si bé és cert que el terme al-tagr al-aclu designa la vall de 1'Ebre-Aragó des de finals del segle ~ I I ,
anteriorment i des d'al-Jjurr, corresponia a la Tarraconense i Septimania, amb capital a N a r b ~ n a . ~ ~
L'andalusi al-cUdriés I'autor que més novetats aporta; en especial, les relatives a les revoltes
ocorregudes a la Frontera Superior. Destaquen les noticies sobre 'Amnls i Sabrit, criats al servei
d"AySÜn b. Sulayman b. Yaqzan al-cArabi,i el nomenament del primer com a governador de Barcelona i de Girona, després d'ésser empresonat i alliberat per Carlemany. Aixb no obstant, segueix
essent valida l'afirmació de Viguera, segons la qual sobre la personalitat d"AyKin resten encara
molts punts discutibles perquP no concorden les fonts 2rabs que refereixen la seva actuació durant
l'emirat dEAbdal-Rahmiin I (en temps del qual hauria mort a la presó de Cbrdova, abans de l'any
788) i les carolíngies que parlen de la sublevació d'un tal Aissón --que no seria musulm2- contra
els francs (826-827) durant l'emirat dIcAbdal-Ramhan II.25
Emirat d'HiSam I (788-796). Són diversos els nous textos que expliquen les revoltes protagonitzades en territori avui catal2 per Sacid b. al-Jjusayn b. Yhy2 al-AnQri i Marnlh b. Sulayman b.
Yaqan al-'Ar2bi. Pel que fa al primer, penso que és interessant la proposta d'identificació del lloc
on inicia I'al~ament(la vall de Segó, a l'avui comarca valenciana del Camp de Morvedre, enfront
dels controvertits Beseit o Sagunt). Sobre I'asseifa del 793 contra Narbona i Girona, crec que també
resulta més aclaridora i i1,lustrativa la identificació de s.r.taniyyaz6amb un territori més ampli que
no pas el de la Cerdanya, tradicionalment acceptat.
Emirat d'alaakam I (796-822). Disposem d'una noticia for~adubtosa sobre el pretes origen
cristi2 de la mare d'aquest emir i de la menció d'un cadi a Tortosa --el primer dels documentatsque actua en el seu temps. Com hom podr5 observar, no hi ha nous textos referits a ambaixades
andalusines cap als francs, llevat de la de !Jalaf b. RaSid al majordom Guillem de Tolosa, so1,licitant

21. J. M. MILLAS
(1987), Textos dels historiadors &abs referents a la Catalunya carolíngia. Barcelona, IEC.
22. R. COLLINS
(1991), =Laconquista árabe (710-797)., a J. LYNCH (dir.), Historia de Espuña, vol. 111,Barcelona: Critica,
p. 154-155.
(1998), ,,El sorgir &una nova formació: al-Andalus., Cataleg u 1'EqosiciÓ ~L'islami Catalunya-, Barce23. P. CHAI.META
lona, p. 39-49 (que vaig poder veure, encara inedit, gricies a l'amabilitat del seu autor).
24. U. LINDGWN (1971), ~Diespanische Mark zwischen Orient und Occident',,Spanische Forschungen der Gowesgesellchafi, núm. 26, p. 151-200 (que no he vist).
25. VI GLEI(^ (19811, p. 66.
26. Més detalls a D. BIWION
(1998), .,S.r.tPniya,"Terra dels ceretans" a les fonts itrabs',,IICongrés InternacionalHistdna
delsIJirineus (Girona, 11 al 13 de novembre de 19981,en premsa.
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la pau. Tampoc no n'hi ha cap més sobre l'asseifa del 796 que pugués assenyalar amb més precisió
el territori castigat en aquesta
La gran novetat radica en la noticia de l'any de termini que
fou concedit als andalusins residents a la ciutat de Barcelona en el moment del seu pas a mans cristianes i en els detalls que, una vegada més, ens proporcionen aLcUdri i Ibn Hazm sobre els Banü
Qasi i altres famílies de la Frontera Superior i sobre la personalitat i actuació de Buhlül b. MaraSq i
el seu oponent en el domini de la Barbataniya, Ijalaf b. NSid b. Asad.
Segueixen essent molt minses i vagues les noticies dels atacs cristians contra Tortosa, i no n'hi
ha cap de nova sobre I'escomesa d?Abd Alláh al-Balansi contra Barcelona l'any 199 (que ha de
correspondre a l'estiu del 815).28Tampoc no he trobat cap menció de la topada que tingué lloc a
Mallorca entre Ermenguer d'Empúries i unes naus andalusines que tornaven carregades de botí de
Civitavecchia, Nila i Sardenya, que figura en els Annals reials, que consignen que els en prengué
vuit en les quals el comte troba més de cinc-cents captius corsos.29
Emirat dIcAbd al-R&mán I1 (822-852). No disposem de noves noticies sobre les asseifes dels
anys 825 i 827 comandades per 'Abd Alláh al-Balansi, per6 les crbniques &al-'Udri i d'Ibn Hayyán
han aportat moltes noves dades sobre la del 841 contra territoris catalans i S.r. taniya i les revoltes
encapcalades pels Banü Qasi contra Cbrdova.
Més endavant, tampoc no hi ha nous textos sobre una campanya que al-Maqqari i Ibn
Haldün no daten amb precisió -en parlen després de mencionar una expedició contra Lleó, l'any
231/845-846-30 i que, comandada per 'Abd al-Karim b. Mugit ataca el territori de Barcelona i el Pirineu, perb que penso que és la mateixa que la que recull Ibn al-A~ir,~'
l'any 2361850-851, i dirigida
.~~
com a novetat, la noticia de llanada a Cbrdova de Guicontra el territori de B a r c e l ~ n aDestaca,
llem I1 de Tolosa a sol.licitar la pau l'any 846-847 i el paper que jugB després, amb l'ajut dels governadors de la Frontera Superior, en les lluites familiars dels carolingis.
Hi ha una qüestió especialment interessant a dilucidar en aquest període: la de la personalitat
d'AissÓ que, juntament amb Guillemó, protagonitza la revolta (826-827) contra Bernat de Septirnhnia.
La historiografia ha discutit molt sobre si és 1"AyiZn b. Sulayman b. Yaqzán al-cfibi,mencionat a les
fonts arabs durant l'emirat d'Abd al-Rabtn2n I.33En paraules del mateix Millas, amb algunes analogies,~i <coincidt.ncies,sumades a certa inversemblanca de l'actuació que atribueixen les crbniques
franques a I'emir, Codera basti el seu esh~diElgodo o moro A i ~ ó n ,en
? ~el qual proposa que es tingui
per una equivocació anacrbnica dels autors francs la dita intervenció en els fets de Pany 212

27. MIL& (19871, xxx i $ 87.
(1987), m i $ 100. Sobre aquests i altres esdeveniments a la Frontera Superior durant I'emirat d'al-Hakam,
28. MILLAS
R. D'AIIADAI.
(1986), Catalunya carolingiu. I.El domini carolingi a Catalunya, 2 vol., Barcelona: IEC,p. 229 i seg. i V I G U E ~ ~ ~ \
(19811, p. 76-80.
.
I, p. 215.
29. ~ D A I (1986),
r i 8 107 i 108.
30. MILLAS(1987), m
31. MII.LAs(l987), mr i 109.
(1987-1990), vol. 11 de la Hist6ria de Catalunya, dirigida per P. Vilar, 8 vol., Barcelona: Edicions 62,
32. J. M. SALKACH
p. 169-170.
(1987), $67 i 73.
33. MILLAS
(l9Ol), .El godo o moro Aizón", Revista deAragÓn, 11, p. 106-109 (reprodiiit a Estudios criticos deHistoriu
34. F. CODEKA
árabeespañoh, per F. CODERA
(19031, vol. vrt de la ColeccióndeEstudiosÁrabes, Saragossa).
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tats que aporten, assenyalo les que fan refer6ncia als recursos naturals, que amb aquest recull ara
sistematic podran contribuir a completar un capítol més de la histbria econbmica del passat de les
terres avui catalanes.
El desxiframent que es fa de f o r ~ aincbgnites toponímiques que quedaven per resoldre en els
diversos estudis que s'han fet sobre geografia i histbria andalusines basats en crbniques arabs, crec
que constitueix un avenl important. Destaquen els topbnims identificats en les dues obres fins avui
conegudes d'al-Idrisi, i en especial els relatius a les vies de comunicació, als passos de muntanya i
als ports, tant marítims com fluvials. També semblen interessants els passatges relatius a la idiosincrisia de la gent de la Frontera (i aixb tant pels diversos grups socials musulmans com pels cristians) i a com s'organitzaven els territoris andalusí i precatala, o catala primerenc.
2. L'exposició de les noticies de tipus histbric és dividida bo i seguint la periodització que figura com a introducció en l'edició de Millas:
Emirat &al-Mundir (886-888). Gairebé no hi ha noticies referides a terres avui catalanes i
Millas no en fa cap esment en la seva introducció als Textos publicats. Només podem esmentar la
noticia de la mort de Mascüd b. 'Arnrüs b. 'Umar b. 'Amrüs, &Osca, i la menció d'Abi1 =AbdAlllh
Malik b. Macrüf,si bé cal tenir en compte que podria estar referida al temps de I'emir Muhammad I
i que aquest savi nasqué, molt més probablement a M6rida que no pas a Lleida.43
Emirat @Abd Alllh (888-912). Destaca el protagonisme assolit per Muhammad b. cAbd al-Malik al-Tawil, per Muhammad b. Lubb b. Musa b. Qasi i pel seu successor, i les seves lluites (i aliances) pel domini de Montsó, Lleida, Balaguer, el Pallars i Barbataniya amb diverses i noves identificacions de castells, que semblen interessants, l'expedició de Sunyer d1EmpÚriescontra Pechina,
l'afermament del poder dels tugibis a Saragossa i la Frontera i la per ara impossibilitat &identificació
&un topbnim molt controvertit:Bigui, en el camí de Barcelona. No m'atreveixo tampoc a pronunciar-me sobre el nom del lloc on fou ferit de mort el comte Guifré l'any 897, episodi del qual he
procurat donar les noticies bib1i0grifiques'~uem'han semblat més pertinents.
Emirat i califat @Abd al-R&mn al-Msir li-Din Alllh (912-961). El volum V &al-Muqtabisd'Ibn
Hayy$n, juntament amb al-Bayan al-mugm'b d'Ibn 'Idari han estat una eina clau per a una millor
comprensió de I'emirat i califat d"Abd al-R&mn 111. Destaquen les noticies sobre atacs navals contra
costes catalanes,44l'actuació del jueu Ijas&y b. Sapfit a Barcelona (que ja apareix com a cap i casal
de la Catalunya naixent) i les consegiients ambaixades catalanes a Cbrdova, I'aclariment de la conquesta cristiana de Tarragona, diverses propostes &identificació de topbnims que semblen prou reeixides i la veritable filiació forana d'algunes dades que eren atribuldes errbniarnent a Catalunya.
Califat d'al-ijakam al-Mustansir bi-l.kh (961-976). Segueixen les informacions sobre atacs
contra territoris catalans, alternats amb ambaixades dels enviats dels comtes cap a Cbrdova, tot
so1,licitant la pau. Les descripcions del seu desenvolupament, tal com han estat consignades per
Ibn ijayyan, mostren a bastament el complicat i rigorós cerimonial que caracteritza la cort califal.
~N
,'El coneixelllent i el poder en una societat urbana: les fonts biografi43. D'aquesta opini6 és tambe M. M A I ~(19981,
ques., Catüleg a I'ExposiciÓ .L'lslam i Catalunya., Barcelona, p. 79-83.
i R. LLUCH BIMON(1998), "De nuevo sobre unos topbnimos catalanes citados por Ibn
44. Més detalls a D. BWWON
H ayyin (verano del 935),,,Anaquel de Estudios Arabes, Madrid, LY, en premsa.

NOUS TEXTOS D'HISTORIADORS MUSULMANS REFERENTS A LA CATALUNYA MEDIEVAL

Una novetat és la notícia d'un frustrat intent catala d'atacar Tortosa (estiu del 964) en temps de Borrell i de Miró que la historiografia havia confós tradicionalment i errbniament amb un dels atacs
dels normands a les costes andal~sines.~~
Govern de M~~lprnrnad
b. Ab¡ ' ~ m i ral-Mansur (978-1002). Si bé les algarades menades per
Almansor contra terres catalanes han merescut l'atenció de diversos investigadors --en especial la
de I'any 985 contra Barcelona-, algunes noves propostes d'identificació toponímica i I'estudi conjunt de totes les noticies que hi fan referkncia, crec que han permks avanGar en el seu coneixement.
Espero que la menció que fa Ibnualdün d'un tercer fill del comte Borrell, desconegut possiblement
per la historiografia catalana, mereixer2 I'atenció d'investigadors més qualificats que no pas jo.46
Govern dIcAbdal-Malik al-Muzaffar (1002-1008). Una vegada més, són Ibn 'Idari i Ibn HaWn
(per mitjP de l'al-Dahira d'ibn Bassm), els cronistes que més informen sobre l'actuació del fill
d'Almansor contra el pla de Barcelona, la Noguera i la Ribagor~aen les asseifes dels anys 1003 i
1006 i de l'intent no reeixit d'instal~lacióde musulmans a Montmagastre i a Meia, terres definitivament perdudes per I'islam. Són curioses les narracions de I'arribada de comerciants cristians a Cbrdova i la de la reacció del poble i dels tractants d'esclaus quan els combatents tornaven sense
aquest preciat boti. Destaca, finalment, el millor coneixement de les rutes d'anada i de tornada cap
a terres andalusines durant les algarades dels %miris.
Els catalans a Cbrdova (1009-1010). El primer investigador que estudia aquest període a partir
de les crbniques arabs fou Dozy, que es basa, sobretot, en els diccionaris biografies i en les crbniques
d'al-Nuwayri i d'al-Maqqari. Des de llavors, l'episodi ha estat també molt tractat per la historiografia
catalana decimonbnica i de principis de segle. Com es veura, és basic el volum I11 d'al-Bayan almugrib d'Ibn T&ri (utilitzat també per Lévi-Provengal). La sorpresa ha estat no trobar la famosa
menció de I'wany dels zfrang o dels catalans. amb quk hauria a1,ludit la historiografia arab posterior a
aquest any 400 / 25 agost 1009-10 agost 1010. Si aquesta denominació és certa, no he reexit a trobarla (i Dozy i Lévi-Provencal no en fan cap esment). És possible que provingui de Conde, de Romey o
dels Bofarull? Sanpere i Miquel, tan crític amb aquests estudiosos, llutilitzPcom a títol del seu treball
monogrific i també s'hi refereixen S~ldevila~~
i Rovira i ~ i r g i l isense
, ~ ~ donar referkncies que avalin
una afirmació que s'ha anat repetint -al meu entendre sense fonament- al llarg dels anys.49
Per acabar, vull assenyalar molt expressament que en aquest resum s'han destacat més les
mancances que no pas els encerts. Penso que ha d'ésser la historiografia posterior qui de veritat
haur2 de valorar-ne els resultats obtinguts, si fa el cas. També vull insistir que és en aquesta qüestió
on el meu treball voldria ésser encara més continuació de l'obra de Mill2s, i amb aixb expresso el
meu desig que a partir d'aquests Nous textos també es pugui avangar --com va succeir amb els de
Millas- en el coneixement d'un període prou important del nostre passat.
45. Més detalls a D. BIWONi R. LLUCH BMON, ',Un atac catala contra Tortosa I'estiu del 964., Recercq 3 (1999),

p. 199-202.
~
.La mort del comte Ramon Borrell de Barcelona i els bisbes de Vic, Borrell i Oliva., Estudis
46. A. M.M U N D(1966),
d2HisttrriaMedieval, Barcelona: IEC, 1969,1,p. 3-15.
(1934-1935), HistGricl de Cutulunyu, 3 vol., Barcelona: Ed. Alpha, I, p. 71.
47. E SOLDEVILA
48. A. ROVIRA
I VIRGIU
(1924, 21976),HistdriaNucionalde Catulunya, m vol., 111, p. 472.
49. Jo mateixa vaig contribuir-hi al Diccionari d'Historiu de Cutulu?zyu(1992), s.v. .,Cbrdova,expedició de".
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