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Resum

Es proposa una síntesi molt esquemàtica dels coneixements actuals sobre la història de les regions orientals d’al-Àndalus, particular-
ment les de Tortosa, València i les illes Balears, abans de ser conquerides per la Corona d’Aragó entre els segles xii i xiii. Després de 
presentar els registres informatius a l’abast, es descriuen els grans trets de la construcció d’una societat i d’un ordre polític fonamentats 
en la immigració araboberber i la creació d’un nou ecosistema agrari. Finalment, es fan algunes observacions sobre la naturalesa del 
poder legal i les formes d’exercici de l’autoritat.
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Fer de les terres conquerides a al-Àndalus per la monar-
quia i l’aristocràcia catalanoaragoneses entre mitjan segle 
xii i mitjan segle xiii un objecte retrospectiu d’estudi his-
tòric no deixa de resultar un exercici dubtós i poc recoma-
nable. En primer lloc, des d’un punt de vista estrictament 
formal, podem advertir que les grans unitats politicoad-
ministratives d’al-Àndalus no tingueren configuracions 
geogràfiques coincidents amb les de les entitats territo-
rials sorgides de les conquestes. Parlar, per exemple, d’un 
«regne musulmà» de València com a precedent o precon-
figuració del regne cristià constitueix una deformació 
greu de la realitat, útil —com totes les alteracions d’aques-
ta mena— a les elaboracions ideològiques i a l’arrelament 
de la confusió.1 Naturalment, tampoc té cap sentit la refe-
rència a un «regne musulmà» de Tortosa o de Mallorca, 
tot i que la condició insular, en el darrer cas, ajuda a crear 
una falsa impressió de continuïtat. A banda d’això, l’abast 
territorial de les autoritats exercides pels poders eventual-
ment establerts en aquestes ciutats era difús i enorme-
ment variable al llarg del temps, com ho fou també la prò-
pia conformació d’aquestes autoritats (governadors, 
emirs, mulûk, corporacions de notables). Aquí trobem un 
contrast molt eloqüent amb la precisió i l’estabilitat dels 
límits territorials definits després pels conqueridors, que 
al capdavall actuaven dins la lògica d’un ordre social, com 
ho era el feudal, profundament «espacialitzat».2
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La segona raó és molt més important. Sols es pot assolir 
una perspectiva racional de la qüestió si es parteix del fet 
que els espais físics no tenen una història pròpia, inde-
pendent de les poblacions que els habiten.3 I en el cas que 
ens ocupa, les conquestes representen, justament, no sols 
la imposició de l’ordre social dels vencedors, sinó també 
una substitució de poblacions d’impacte divers segons les 
zones (la permanència d’andalusins al regne valencià és 
molt major que a la regió tortosina, i pràcticament nul·la a 
les Illes), però sempre a gran escala. La implantació del 
cristianisme i de la llengua catalana (aragonesa o castella-
na en algunes comarques del nord-oest valencià) se sosté 
exclusivament en els seus portadors, els colons immigrats 
des de Catalunya, Aragó i altres regnes del nord. Per con-
tra, la població nativa era homogèniament musulmana i 
arabòfona. No eren «valencians» ni eren «mallorquins». 
Formaven part d’un país, d’una civilització que s’havia es-
tès per gran part de la península Ibèrica i que es reconeixia 
a ella mateixa amb el nom d’al-Àndalus; si d’alguna ma-
nera els hem d’anomenar, la més correcta és andalusins.

Per a referir-nos als territoris incorporats a la Corona 
d’Aragó a punta d’espasa entre els anys 1148 i 1258, el ter-
me més adient, per bé que inexacte, és el de Xarq al-Ànda-
lus. Significa «l’orient d’al-Àndalus» i designava, no sense 
una certa vaguetat, la regió que s’estenia des de Tortosa 
fins a Almeria i arribava per l’interior fins a Albarrasí i 
Conca. Les anomenades «illes orientals d’al-Àndalus» no 
hi semblen clarament incloses, i Lleida s’identificava, més 
aviat, amb la «marca superior» (at-Tagr al-Aclà), de la 
qual també formava part Tortosa, tot i que la seva posició 
a l’extrem oriental de la frontera li valgué, de vegades, la 

135-244 Catalan Historical 5 (Cat).indd   143 01/10/12   18:46



144   Cat. Hist. Rev. 5, 2012 Josep Torró

principals poders dinàstics establerts a al-Àndalus (ome-
ies, almoràvits, almohades). El problema és que se cen-
tren, sobretot, en les ciutats i regions on residien o tenien 
forta implantació les autoritats al voltant de les quals s’or-
ganitzava aquesta producció literària, bàsicament l’eix 
vertebrador Sevilla-Còrdova-Toledo-Saragossa, deixant 
prou de banda la part oriental del país, el Xarq al-Ànda-
lus, sobre la qual a penes aporten informació. Així, la 
gran sèrie d’annals omeies compilats als diferents volums 
del Muqtabis d’Ibn Hayyân sols ofereix notícies lacòni-
ques i escadusseres, com ara el nomenament de governa-
dors o el pas d’alguna expedició militar. Per als segles xi-
xii, l’obra d’aquestes característiques més important 
amb referència a la regió oriental és, sens dubte, l’anome-
nat Bayân al-Mugrib d’Ibn cIdârî, composta al voltant de 
1312 amb un ampli esmerç de materials més antics, que 
no ha estat objecte d’una edició general sistemàtica.5 Més 
específiques de la tradició literària arabomusulmana són 
les nombroses obres geogràfiques, entre les quals cal des-
tacar les d’Ibn Hawqal (segle x), Ahmad ar-Râzî (també 
del segle x, però coneguda sols a través de traduccions 
romàniques baixmedievals), al-cUdrî (segle xi), az-Zuh-
rî (segle xii), Yâqût (segles xii-xiii), o la més tardana 
d’al-Himyarî, que això no obstant fa servir molts textos 
perduts d’al-Bakrî (segle xi). Tanmateix la descripció 
més completa i precisa del Xarq al-Àndalus, amb dife-
rència, és l’elaborada per al-Idrîsî al seu Kitâb Rujâr (Lli-
bre de Roger), compost a mitjan segle xii per encàrrec de 
Roger II, rei normand de Sicília; i estem parlant sols 
d’unes poques pàgines.

Un conjunt de textos estretament vinculat a les pràcti-
ques intel·lectuals de les classes educades musulmanes és 
el format per les antologies historicoliteràries i els diccio-
naris biogràfics d’homes de lletres, molts dels quals juris-
tes (culamâ’, fuqahâ’), que acabarien prestant els seus ser-
veis als poders andalusins en qualitat de secretaris o visirs. 
Les obres d’aquesta mena més interessants per a la regió 
oriental són, incomparablement, les fetes per Ibn al-Ab-
bâr, nascut a València el 1199 i autor de la Hullat as-
Siyarâ’ i la Takmila (d’aquesta darrera, no n’hi ha una edi-
ció general crítica), on els personatges provinents del 
Xarq al-Àndalus, per una vegada, es troben clarament so-
brerepresentats.6 Les informacions fornides per aquests 
reculls resulten fonamentals per a l’elaboració dels estudis 
prosopogràfics i genealògics adients per a il·luminar les 
relacions entre el poder legal i les classes educades urba-
nes.7 Una virtualitat molt estimable, atesa la impossibilitat 
de fer servir els testimonis epigràfics existents per a con-
feccionar prosopografies d’una manera semblant a la que 
permeten, per exemple, les inscripcions romanes, tant per 
la seva escassesa com a causa de la seva funció, essencial-
ment funerària en el cas de les làpides.8

A banda de les cròniques, obres geogràfiques i dicciona-
ris biobibliogràfics, en els darrers anys ha crescut l’interès 
per un altre tipus de textos, no gaire coneguts fins fa poc i 
que, en certa mesura, permeten compensar l’absència de 
documents d’arxiu. Es tracta dels textos jurídics i, en parti-

qualificació de «marca oriental» (aš-Šarqî) o «extrema» 
(al-Aqsà). La imprecisa extensió del Xarq, doncs, es tro-
bava lluny de coincidir estretament amb els àmbits de les 
conquestes catalanoaragoneses. D’altra banda, el nom no 
es corresponia amb cap divisió administrativa concreta, 
ni tampoc amb cap especificitat social o poblacional ex-
plícitament formulada, però els autors àrabs la utilitzaren 
profusament com un dels grans referents geogràfics d’al-
Àndalus. Fet i fet, del que parlem és d’al-Àndalus, d’una 
part de la seva geografia que participava, essencialment, 
de les mateixes característiques del conjunt. 

Atesa l’extensió i la diversitat dels espais susceptibles 
de ser tinguts en compte, cal advertir que en aquest paper 
centrarem la nostra atenció, bàsicament, en les regions 
centrals del Xarq (Tortosa, València) i les illes orientals.

Una ullada a les informacions

Si al-Àndalus no forma part de la història catalana, ni de 
la història de la Corona d’Aragó (com tampoc de la d’Es-
panya, malgrat els poc creïbles intents d’una certa histo-
riografia dels segles xix i xx i la incomprensible accepta-
ció que encara manté el disbarat terminològic «Espanya 
musulmana»), és ben lògic que la naturalesa dels registres 
informatius de què disposem (textos àrabs, dades arqueo-
lògiques i numismàtiques), més enllà fins i tot de les espe-
rables dificultats tècniques inherents al seu maneig, hagi 
resultat fonamentalment «estranya» al medievalisme. A 
diferència de les societats cristianollatines occidentals, la 
civilització andalusina no ens ha deixat a penes docu-
ments d’arxiu, en gran part com a conseqüència de la des-
trucció produïda per la conquesta, però també a causa de 
la pròpia naturalesa de l’Estat musulmà que, malgrat el 
seu caràcter fortament burocratitzat, no atorgava a la 
conservació indefinida de documents una importància 
tan gran com la que tenia, sobretot a l’hora de justificar 
drets i privilegis, en la societat feudal. Per cenyir-nos al 
cas que ens ocupa —l’orient d’al-Àndalus—, podem dir 
que les excepcions són raríssimes i que, tret d’un parell de 
casos, no es tracta de peces originals, sinó de còpies o tra-
duccions recollides pels conqueridors cristians. Les fonts 
textuals, naturalment totes escrites en àrab, són de caràc-
ter més aviat literari i no sempre es troben publicades o, 
menys encara, traduïdes. Tampoc són poques les obres 
desaparegudes. Recentment, hem pogut assistir a la loca-
lització o retrobament de textos que es tenien per perduts, 
com ara el Muqtabis II-1, recull de notícies dels anys 796-
847 on es fa esment dels berbers de València i de l’atac del 
fill de Carlemany a Tortosa, o el Kitâb Tâ’rîh Mayûrqa, 
una relació de la conquesta catalana de Mallorca redacta-
da, poc després dels fets, per Ibn cAmîra, i trobada fa deu 
anys a la biblioteca d’una zawîya a Tindûf.4 

D’altra banda, el textos àrabs disponibles no tenen res 
d’homogeni. Un gènere familiar, comparable en certa 
manera a la cronística o annalística occidental, és el de les 
grans narracions d’història política, vinculades sovint als 
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tells, doncs, i amb molta diferència, l’objecte preferent 
d’excavació, no tant dins el marc de projectes de recerca, 
sinó com a conseqüència d’iniciatives polítiques de res-
tauració i condicionament museogràfic dels llocs. De fet, 
els principals conjunts de materials mobles, particular-
ment els ceràmics, provenen de l’anomenada «arqueolo-
gia de gestió», d’intervencions professionals fetes, sobre-
tot, en nuclis urbans. Romanen inèdits en la seva gran 
majoria, juntament amb la documentació de les estructu-
res i les seqüències constructives enregistrades durant els 
processos d’excavació.12

Això no obstant, la gran quantitat de fortificacions exis-
tents, especialment al País Valencià, d’una entitat mediocre 
en la seva major part, ha fet possible el plantejament d’estu-
dis morfològics comparatius, sense excavació, que integren 
una gran quantitat de casos. Aquesta pràctica, combinada 
per A. Bazzana i P. Guichard amb l’exercici d’una «arqueo-
logia extensiva», de prospecció a gran escala, ha permès 
disposar amb una certa rapidesa no sols d’assajos de tipolo-
gia castral, sinó també de caracteritzacions de les unitats 
territorials formades pels nuclis d’habitació o alqueries, les 
instal·lacions col·lectives, els dispositius hidràulics, els es-
pais de conreu i, per descomptat, les fortificacions que, tan-
mateix, van perdent el paper central que originalment els 
havia estat atribuït en la comprensió de les estructures es-
pacials.13 Ha tingut, doncs, una utilitat incontestable per 
començar a ordenar i dotar de sentit un conjunt molt ampli 
i dispers de dades dins el marc d’hipòtesis generals. Però 
també, com no podia ser d’altra manera, unes limitacions 
que estudis més «intensius» sobre el terreny permeten cor-
regir a poc a poc. Un exemple clar és el de la cartografia de-
tallada dels espais irrigats fornida per l’anomenada «ar-
queologia hidràulica».14 

El darrer conjunt de dades que caldria tenir en compte és 
el que aporta la numismàtica. Amb els catàlegs i els corpus 
actualitzats d’encunyacions va assolint-se un coneixement 
cada vegada més exhaustiu dels tipus monetaris andalu-
sins, que no sols ofereixen informacions insubstituïbles en 
relació amb la dinàmica política i els mecanismes de legiti-
mació dels emirs de les taifes (mulûk at-tawâ’if) del segle 
xi, molt mal documentats als textos cronístics, sinó també 
sobre les pròpies condicions d’ús i producció de la moneda, 
particularment amb les estimacions dels volums de les 
emissions derivades de l’estudi dels encunys. D’altra banda, 
cal tenir en compte el registre creixent de troballes monetà-
ries en forma de peces soltes o de tresorets amagats delibe-
radament, d’una rellevància innegable a l’hora de plantejar 
problemes sobre la capacitat de les autoritats emissores per 
a intervenir en el flux dels intercanvis i imposar els paga-
ments fiscals.15 

La implantació d’un ordre nou

L’any 711, Târiq b. Ziyâd, un cap berber de la confedera-
ció dels Nafza, client (mawlà) del nou governador àrab 
d’Ifriqiya i del Magrib, creuà l’estret i derrotà de manera 

cular, dels reculls de consultacions (fàtues) adreçades a 
doctors de la llei, sia amb motiu de processos sia a petició 
de demandants o de cadis locals. A través d’aquestes con-
sultacions i dels dictàmens que les acompanyen, s’obri la 
possibilitat d’accedir a aspectes importants de pràctiques 
socials que no es troben adequadament documentades a les 
fonts literàries clàssiques, com ara el funcionament de 
l’aparell juridicoreligiós, les normes que envolten el ma-
trimoni i l’herència, la realització dels intercanvis i les 
transaccions, el maneig de la moneda, la gestió dels béns 
amortitzats (habus/os), disputes sobre irrigació i aigües, 
contractes agraris, lloguers de serveis, problemes de policia 
urbana, negociació de préstecs, etc. El recull bàsic, sens 
dubte, és l’elaborat al segle xv pel jurista magrebí al-
Wanšarîsî, autor d’una monumental col·lecció de fàtues 
resoltes per muftís d’al-Àndalus i del Magrib des del segle 
ix. El problema, novament, és el de la migradíssima repre-
sentació que hi tenen els juristes del Xarq al-Àndalus.9

La fretura d’informacions textuals àrabs justifica 
l’aprofitament sistemàtic de les dades que poden obtenir-
se de la documentació llatina generada durant la conques-
ta i els primers temps de la colonització cristiana, tot i que 
sols una petita part d’aquesta massa documental pot ser 
objecte d’una utilització retrospectiva. En aquest camp, 
almenys, l’avantatge de les terres orientals d’al-Àndalus 
conquerides per la Corona d’Aragó és ben notable. Els or-
dres de magnitud de la documentació del segle xiii con-
servada per als regnes de València i  de Mallorca, d’una 
banda, i la relativa a l’ocupació castellana de la vall del 
Guadalquivir i Múrcia, de l’altra, no admeten compara-
ció: desenes de milers enfront de centenars. Els textos 
d’època cristiana, tal com ho ha mostrat Pierre Guichard, 
ofereixen traces molt valuoses sobre la fiscalitat i les for-
mes d’organització comunitària existents abans de la con-
questa.10 I malgrat l’amplitud de les anàlisis fetes per 
aquest autor, encara som lluny d’esgotar les possibilitats 
de la documentació llatina. No és possible cap estudi se-
riós sobre les estructures urbanes, les formes del pobla-
ment rural o les xarxes d’irrigació que ignori les informa-
cions contingudes en aquella. Fins i tot els anomenats 
«llibres de repartiment» no han estat explotats d’una ma-
nera veritablement exhaustiva en aquest sentit. La docu-
mentació cristiana aporta, també, un registre lingüístic de 
primera importància: el major estoc de noms de lloc 
d’època andalusina. No sols es tracta d’una referència fo-
namental per a l’estudi dels usos del territori, sinó també 
de l’eina indefugible per a la identificació i localització de 
rastres onomàstics que permeten assajar la reconstrucció 
dels processos d’assentament i distribució de grups vin-
culats pel parentesc i la identitat clànica o tribal.11

L’altre gran bloc d’informacions, el forneix la pràctica 
arqueològica. Una arqueologia que inicialment ha tingut 
—i encara manté en bona mesura— un caràcter monu-
mental, centrada sobretot en l’estudi de les fortificacions, 
ja que amb l’excepció del ribât califal de Guardamar i al-
guns palaus de Múrcia, no es conserven grans complexos 
àulics i religiosos a l’antic Xarq al-Àndalus. Són els cas-
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com a emir d’cAbd ar-Rahmân b. Mucawiya, el supervi-
vent de la destrucció de la dinastia omeia a Damasc pel 
moviment abbassí, en 756.16 L’aixecament d’aquesta auto-
ritat dinàstica (dawla) a al-Àndalus hagué d’afrontar al-
gunes dificultats que tingueren el seu ressò a la regió 
orien tal de la Península. En 778, un agent àrab abbassí, 
anomenat as-Siqlabî, desembarcà a les costes de Tudmir 
amb l’objectiu d’organitzar una sublevació al Xarq. Sa-
bem que tenia el suport d’un exèrcit berber local, però en 
veure’s atacat per l’emir de Còrdova hagué de cercar refu-
gi en una zona que els textos anomenen «les muntanyes 
de València».

Les al·lusions conegudes a la població del territori valen-
cià durant els segles viii i ix sols fan esment a elements ber-
bers. Un testimoni ben explícit és el del geògraf oriental al-
Jacqûbî, escrit a la darreria del segle ix, on fa notar que la 
regió de València, vertebrada pel riu Xúquer, estava habita-
da per tribus berbers no sotmeses als omeies de Còrdova. 
Altres textos donen notícia d’una guerra entre els berbers 
de València i els de Santaver (prop de Conca) cap al 782 i, 
sobretot, de la revolta dels germans Sulaymân i cAbd Allâh, 
fills d’cAbd ar-Rahman I, contra l’altre germà, Hišâm, que 
havia accedit a la dignitat emiral com a successor de son 
pare. Derrotat el primer dels rebels a Toledo i Tudmir, es 
veié obligat a cercar refugi «entre els berbers de la regió de 
València, protegit per la dificultat dels camins d’aquest 
país.» Després de morir aquest Sulaymân en combat amb 
les forces omeies, el seu germà i aliat aconseguí pactar 
amb l’emir el reconeixement d’una mena de governació 
autònoma sobre el territori valencià, la qual mantindria en-
tre els anys 802 i 824, de manera que, en l’esdevenidor, seria 
conegut amb el nom de cAbd Allâh al-Balansî. El Muqtabis 
diu, de forma molt precisa, que els berbers de la zona de 
València estaven del seu costat.17 

No és segur que València fos la seu efectiva d’aquest 
poder regional. Els esments a Balansiya en aquestes dates 
es refereixen, més aviat, al territori, mentre que la «capi-
tal» rebia la denominació específica de Madînat at-Turâb, 
la «ciutat de terra». El registre arqueològic reforça la im-
pressió d’una accentuada decadència urbana, d’una ciutat 
pràcticament abandonada. És possible que Xàtiva i, fins i 
tot, Alzira (al-Jazîra Šuqr, «l’illa del Xúquer») tingueren 
una importància major abans de l’època califal. Quan, a la 
darreria del segle ix, proliferen a tot al-Àndalus les revol-
tes de la fitna («divisió») que amenaçaven la unitat de 
l’emirat, seran els habitants de les fortificacions de Valèn-
cia els que cridaran un poderós cap berber de la zona 
muntanyosa de Conca perquè exerceixi la seva autoritat a 
la regió.18

A diferència del que veiem a València, a la vall de l’Ebre 
la identificació de poblacions políticament organitzades 
ofereix una major diversitat. Després d’estabilitzar-s’hi la 
frontera amb els francs o «marca» superior (at-Tagr al-
Aclà), cap a l’acabament del segle viii, els textos posen de 
manifest el predomini de grups clànics àrabs d’origen ie-
menita, aliats a contingents berbers minoritaris mitjan-
çant vincles de clientela. Una particularitat regional és la 

decisiva el rei dels visigots. En assabentar-se de l’abast de 
les victòries obtingudes per la tropa berber, el governador 
Musà b. Nusayr va passar també a Hispània amb l’objec-
tiu de consolidar la conquesta i controlar l’avanç del seu 
client. De la mateixa manera que ho havien fet a l’orient 
bizantí i sassànida, les forces musulmanes aconseguiren 
dominar ràpidament les poblacions peninsulars mitjan-
çant una estratègia que es fonamentava en la submissió 
pactada dels centres urbans. Sols coneixem, però —i a tra-
vés de diverses versions diferents—, el contingut d’una 
d’aquestes capitulacions: la signada en 713 per Teodomir, 
un aristòcrata visigot del sud-est d’Hispània, davant cAbd 
al-cAzîz, fill de Musà b. Nusayr. El pacte atorgava a Teo-
domir i als seus companys una salvaguarda del seu estatut 
personal i la immunitat dels seus dominis. A canvi, es 
comprometien a garantir el pagament dels tributs de set o 
vuit ciutats (això varia a les diferents versions transmeses) 
entre les quals hi havia Oriola, Alacant, Mula, Llorca i 
d’altres d’identificació més problemàtica, com ara Elda 
i Elx. El territori que formaven, vertebrat per la vall del riu 
Segura, rebria durant molt de temps, als textos àrabs, el 
nom del cap visigot, Tudmir.

El mateix cAbd al-cAzîz b. Musà esdevingué, poc des-
prés, governador d’al-Àndalus, però morí assassinat en 
716. A partir d’aquest moment, els governadors àrabs se 
succeeixen amb una rapidesa desconcertant, marcada, 
d’una banda, per l’antagonisme permanent entre les grans 
faccions tribals que agrupaven els contingents àrabs 
(Qays i Kalb) i, de l’altra, per la marginació política dels 
grups berbers i la separació creixent dels beneficis que els 
pertocaven per la seva participació en la conquesta. És lò-
gic, doncs, que la gran revolta berber que va esclatar al 
Magrib en 740 s’estengués aviat a la Península i compro-
metés greument l’autoritat exercida pel governador en 
nom del califat omeia. Tanmateix la derrota d’un impor-
tant exèrcit àrab enviat per Damasc contra els berbers del 
Magrib i la fugida dels supervivents a Ceuta posà a les 
mans del governador uns contingents que, després de cre-
uar l’estret, resultaren decisius per a reduir la revolta a al-
Àndalus. Els àrabs nouvinguts s’establiren a diverses parts 
del país integrats en les diferents seccions (jund/s) en què 
es dividia l’exèrcit, d’acord amb els campaments guarni-
ció del Pròxim Orient d’on procedien. L’únic assenta-
ment efectuat a la regió oriental fou el dut a terme per una 
part del jund d’Egipte a Tudmir (el contingent el forma-
ven guerrers tribals àrabs establerts abans al país del Nil, 
no pròpiament «egipcis»). Arran d’aquest establiment, 
tingué lloc el matrimoni entre Khattâb, fill d’un dels caps 
àrabs, i la filla de Teodomir. Aquest fet comportà l’extin-
ció del llinatge visigot i, sens dubte, degué contribuir a 
consumar la fi dels vestigis polítics del tractat del 713 al 
sud-est peninsular.

La derrota accentuà l’allunyament berber dels nous 
centres de poder d’al-Àndalus i la consegüent implanta-
ció d’aquests grups en zones poc controlades. Res se sap, 
però, de la regió oriental durant aquesta època. Caldrà es-
perar unes dècades, després de la proclamació a Còrdova 
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seus socis i al dret de conquesta i, com ha observat Gui-
chard, l’exercí d’una manera semblant al regiment que els 
bahriyyûn andalusins havien constituït a Creta durant la 
seva ocupació de l’illa (827-961). L’establiment del con-
trol directe de Còrdova sobre les illes orientals trigaria en-
cara unes dècades i tindria lloc dins el marc de la dinàmi-
ca d’implantació estable de l’autoritat omeia sobre el 
conjunt del Xarq al-Àndalus.20

Fou, en efecte, una vegada reduïts sistemàticament els 
grups rebels d’altres regions alçats durant la crisi de la 
fitna que agità la fi de l’emirat (886-929) quan cAbd ar-
Rahmân III emprengué l’ocupació militar de la part 
orien tal i la sotmeté de forma definitiva a l’autoritat ome-
ia després de dos segles marcats per la dissidència. És cert 
que en 889 els habitants de Tortosa s’havien adreçat a 
l’emir cAbd cAllâh per tal de sol·licitar-li el nomenament 
d’un governador, i que la ciutat en tingué tres fins a l’any 
900, però es tracta d’un fet anòmal (segons Ballestín, l’ar-
bitratge d’un conflicte intern) i sense continuïtat imme-
diata: tot sembla indicar que el control omeia de Tortosa 
es perdé novament durant la primera dècada del segle x i, 
de fet, calgueren operacions militars en 924-929 per a res-
tablir-lo.21 Paral·lelament, després d’uns atacs inicials a les 
regions de Tudmir i València en 924, les operacions cru-
cials al Xarq s’iniciaren en 928 amb la conquesta d’Alzira i 
altres fortaleses subordinades; en l’expedició de 929 cai-
gueren Sagunt i Xàtiva, amb els seus «castells elevats, d’es-
tructura sorprenent», tal com ho recull Ibn Hayyân. El 
mateix any, cAbd ar-Rahmân III es proclamava califa a 
Còrdova. De llavors ençà, tenim notícia del nomenament 
dels valís de les cores (de l’àrab kûra, ‘circumscripció ad-
ministrativa’) de Lleida, Tortosa, València i Tudmir, re-
novats de manera periòdica —com es feia a tot arreu— 
per evitar la formació de xarxes clientelars locals, en una 
clara mostra d’exercici eficient de l’autoritat central. No 
convé perdre de vista, però, la importància del paper que 
jugarien militars i magistrats d’origen berber en la sub-
missió al poder omeia de l’orient peninsular i les illes.

La construcció d’una nova societat

Un tret característic d’aquestes regions perifèriques, mal 
controlades per la dawla omeia de Còrdova fins a l’època 
del califat, és el fort declivi dels nuclis urbans heretats del 
món antic. El cas de Tarragona, que havia estat la major 
ciutat de la part oriental de la Península, completament 
abandonada després de la conquesta musulmana, resulta 
exemplar. Subratlla Guichard justament el fenomen, tot 
recordant les evidències fornides per la toponímia: Valen-
tia esdevé Madînat at-Turâb, «la ciutat de terra» o «de 
sorra», nom evocador de pols i abandó que perdura fins al 
segle x; Saguntum rep ara la denominació de Murbâtir, 
terme àrab que deriva del llatí muri veteri i que es fa servir, 
sens dubte, per referir-se a un nucli ruïnós. L’arqueologia 
confirma plenament aquesta impressió. A penes s’han 
pogut documentar signes d’ocupació a València abans del 

rellevància assolida per grups de musulmans muwalladûn 
(descendents de conversos cristians locals) que no són 
d’origen àrab ni berber. Això no obstant, tal com ho ha 
explicat Xavier Ballestín, aquest fet no implica que tin-
gueren un comportament social específic: la seva actuació 
política no es diferencia gens de la dels grups iemenites o 
berbers. I, en general, el que procuren tots els grups és evi-
tar que l’autoritat omeia de Còrdova pugui interferir en la 
seva autonomia i en les lluites que mantenen entre ells. 
L’oposició a l’emir donarà lloc a un episodi semblant al de 
València, quan el cap rebel Bahlûl b. Marzûq, de probable 
origen basc, s’apoderi de Tortosa i constitueixi, breument, 
un nucli de poder oposat a l’emirat omeia.

La situació política de les costes orientals peninsulars, 
controlades sols de forma intermitent i parcial pels emirs 
de Còrdova, possibilitarà la formació de grups autònoms 
de mariners berbers i àrabs, de vegades anomenats bah-
riyyûn («gent de la mar»), dedicats a la mercaderia (Ahmad 
ar-Râzî esmenta l’exportació del safrà de València i Torto-
sa), el transport de gent, la pirateria i les incursions contra 
els cristians de Sardenya, Còrsega i les costes de la Provença 
o d’Itàlia. Sembla que la seva activitat comença a Tortosa 
durant els primers anys del segle ix. En 829, Sulaymân b. 
cAfîya at-Turtûšî va conduir els seus vaixells a la conquesta 
de Sicília, acompanyat per un cap berber de la regió de Va-
lència, Asbag b. Wakîl al-Hawwârî, conegut com a Fargalûš, 
vinculat sens dubte a un clan establert a la ribera baixa del 
Xúquer. Cal fer notar que l’expedició es feia per a donar 
suport a la conquesta de l’illa en nom de la dinastia aglabida 
de Tunis, sense el consentiment ni l’aprovació dels omeies 
de Còrdova. Els mateixos bahriyyûn que havien estat a 
Tortosa i que participaren a l’empresa siciliana fundaren 
després, en 884, el destacable nucli mariner autònom de 
Bajjâna (Pechina), origen de la ciutat d’Almeria. Aquests 
homes de la mar arribaren a conquerir Creta i a dominar 
les rutes de l’Egeu, però tingué major abast la creació de 
tota una xarxa d’assentaments portuaris entre el Magrib, 
Sicília i al-Àndalus (amb enclavaments als litorals cristians, 
com el ben conegut de Fraxinetum, a la Provença) basada 
en aliances amb les poblacions dels llocs que sovintejaren 
entre els inicis del segle ix i mitjan segle x. Tal com ho sug-
gereix al-Bakrî, resulta més que probable la seva implicació 
en desplaçaments migratoris de grups clànics berbers cap a 
la Península.19

És aquest el context en el qual cal situar l’episodi de la 
conquesta de Mallorca i les altres illes l’any 902. L’opera-
ció no fou duta a terme per cap exèrcit emiral, sinó que es 
degué a la iniciativa i l’associació de grups mariners autò-
noms del Xarq, com totes les altres expedicions navals an-
dalusines fins a la constitució de l’armada califal en temps 
de cAbd ar-Rahmân III. La direcció de l’empresa estigué a 
càrrec de cIsâm al-Khawlânî, un cap militar de nissaga ie-
menita que, això sí, tenia l’aval de l’emir cordovès. La 
dawla omeia, tanmateix, no estava encara en condicions 
d’administrar directament les illes i hagué de reconèixer 
aquest personatge com a governador (valí). De fet, cIsâm 
al-Khawlânî sols devia el seu poder al consentiment dels 
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l’expedició a les illes del 902. La construcció de dos grans 
arsenals a les costes del Xarq resulta coherent amb l’inte-
rès del califa a prendre el control efectiu de les illes orien-
tals, que faria servir com a base per a la flota omeia, espe-
cialment amb el propòsit d’aturar l’expansió del califat 
rival dels fatimites, sòlidament establert ja al centre del 
Magrib. El lloc escollit com a capital insular, la petita i 
pràcticament abandonada ciutat romana de Palma —com 
havia passat en altres nuclis que hem vist abans—, perdé 
el seu nom antic pel de Madîna Mayûrqa. Sembla que ja 
durant el període de govern d’cIsâm al-Khawlânî es basti-
ren  mesquites, fondes i banys, però és probable que el 
modest qasr identificat al subsòl de l’Almudaina fos edifi-
cat quan els representants directes del poder califal ja s’hi 
havien instal·lat a mitjan segle x.24

Les seus urbanes de l’autoritat califal, de dimensions 
molt discretes en tot cas, no s’establien sobre terres buides 
de gent ni representaven l’inici de cap procés d’expansió 
agrària engegat per elles. Ben al contrari, la seva implanta-
ció cercava justament la proximitat de xarxes poblacio-
nals d’una certa densitat, fixades al voltant d’espais agra-
ris consolidats i llocs d’intercanvi reconeguts, que és, al 
capdavall, el que feia possible una intervenció fiscal regu-
lar. D’altra banda, no es pot negar de cap manera la im-
portància determinant de la immigració berber en la 
constitució d’aquestes xarxes poblacionals. Ja hem vist —i 
Guichard ho ha estudiat a bastament— com les notícies 
fornides pels textos àrabs documenten de forma reiterada 
una forta presència berber al Xarq durant els segles viii i 
ix, associada particularment a operacions de guerra. Tan-
mateix Miquel Barceló ha advertit que seria erroni deduir, 
a partir d’això, una dimensió estrictament militar d’aques-
ta presència. El vastíssim registre de la toponímia tribal i 
clànica a l’orient d’al-Àndalus constitueix una eina bàsica 
a l’hora de determinar l’amplitud i la procedència dels 
grups immigrats. Destaquen els clans i llinatges afiliats a 
la confederació tribal dels Nafza, com també els Hawwâra, 
Miknâsa, Majîla i Zanâta. Tot i ser minoritària, hi havia, 
també, una significativa presència àrab, recognoscible en 
els noms tribals de desenes de llinatges establerts a les re-
gions de València i Tudmir (Ansâr, Lahm, Qays, Kinâna, 
Khawlân, Yahsub). A banda de la valuosa informació 
aportada sobre l’abast generalitzat de les pràctiques de fi-
liació clànica pròpies d’àrabs i berbers, l’extens registre 
dels noms de lloc en Beni- permet traçar una cartogra-
fia dels assentaments resultants del procés migratori a 
través de la qual podem advertir la seva vinculació a unes 
determinades formes d’organització de l’espai agrari, tot 
posant de manifest el caràcter pagès dels grups que prota-
gonitzen els establiments.25

La cronologia de la fixació d’aquests conjunts toponí-
mics no pot ser tardana ni, com ha mostrat Barceló, és 
creïble que tinga a veure amb la presència militar d’almo-
ràvits i almohades durant el segle xii. Un conegut text lla-
tí de 1097, redactat a l’escrivania de Ramon Berenguer III, 
fa donació anticipada al monestir de Sant Cugat del Vallès 
d’una densa concentració de trenta alqueries prop del ri-

segle x, menys encara a Dénia i Alacant. Sols a Tortosa, 
d’acord amb les referències textuals, sembla haver-hi un 
cert grau d’activitats i funcions urbanes, sense deixar de 
tractar-se, però, d’un centre fràgil i poc important. La des-
urbanització dels segles viii i ix constitueix un testimoni 
significatiu de la fi de l’ordre social i polític de l’antiguitat 
tardana.22

L’aparició de la vida urbana al Xarq al-Àndalus no és 
altra cosa que el resultat directe de la implantació del nou 
poder estatal. Un aspecte ben cridaner d’aquest procés el 
representa, sens dubte, l’establiment de ciutats noves, ma-
nifestat ja en el precoç exemple de la fundació de Múrcia 
en 831 per cAbd ar-Rahmân II —el més poderós dels 
emirs— com a centre administratiu del país de Tudmir; és 
també el cas d’Almeria, creada en 955 per a substituir l’ad-
jacent nucli mariner autònom de Bajjâna. Tanmateix el 
fenomen més habitual és el de l’ocupació dels antics em-
plaçaments urbans pels representants de l’aparell polític i 
els seus acompanyants, uns grups que tendeixen a gene-
rar, progressivament, activitats específiques («urbanes») 
al seu voltant en la mesura de la seva capacitat per a ges-
tionar ingressos tributaris periòdics. Durant l’època cali-
fal, València comença a adquirir, així, una certa entitat 
urbana. Els governadors en faran la seva residència habi-
tual —malgrat els avantatges defensius de Xàtiva— i ma-
naran edificar una seu governativa que transformarà defi-
nitivament les restes de l’antiga zona episcopal de la 
ciutat: el qasr o alcàsser (de l’existència del qual es fa ressò 
una notícia de començaments del segle xi). Poc després, 
encara al segle x, es construirà al seu voltant un sûq 
format per botigues rectangulars alineades. La creació 
d’aquesta àrea de mercat és molt significativa, ja que posa 
de manifest una lleugera animació comercial, impulsada 
potser pel subministrament de béns a la guarnició, a una 
discreta burocràcia governativa i a les primeres famílies 
de magistrats. Sabem, per exemple, que en 939 mor a Va-
lència el més antic membre conegut dels Banû Jahhâf, un 
llinatge prestigiós que es considera part de la tribu àrab de 
Macâfir i que donarà diversos cadis a la ciutat, sense dei-
xar de jugar un paper important en el conjunt de la vida 
política del Xarq al-Àndalus durant generacions.23 

En el cas de Tortosa, la presència estatal s’accentua amb 
la construcció de les drassanes ordenada per cAbd ar-
Rahmân III i executada pel governador, segons informa 
una inscripció del 945; també amb la nova mesquita ma-
jor, erigida uns deu anys després com a signe d’aferma-
ment del poder califal. Tanmateix la situació fronterera de 
la ciutat, amb tots els perjudicis que se’n derivaven, hauria 
obligat el califa a suprimir les càrregues fiscals que pesa-
ven sobre els seus habitants ja en 941. En qualsevol cas, 
totes aquestes mesures manifesten la voluntat d’assegurar 
un centre clau en el sosteniment de la frontera terrestre i 
marítima d’al-Àndalus. Igual que Tortosa, Dénia també 
fou escollida per cAbd ar-Rahman III com a emplaçament 
de drassanes estatals, però no era encara una veritable 
ciutat, sinó un petit nucli portuari del qual dóna testimoni 
ar-Râzî i que, potser, degué ser utilitzat com a base per a 
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amb els nouvinguts tendiria indefectiblement a la seva 
disminució numèrica, especialment en el cas dels cris-
tians, que no podien esperar cap reciprocitat en els lliura-
ments de dones casadores.

La conversió a l’islam es veia afavorida per molts fac-
tors. Un, l’acabem de veure; un altre, de no menor potèn-
cia, era el fiscal: mantenir-se cristià representava una se-
vera penalització en la càrrega tributària que s’havia de 
suportar.29 Però cal tenir present que els processos de con-
versió no funcionaven d’acord amb el concepte modern 
que vincula a la consciència la pràctica religiosa i en fa, 
doncs, un afer estrictament individual.30 Ben al contrari, 
la conversió s’havia de fer a través de formes socialment 
reconegudes que implicaven grups sencers de gent. La 
principal era la relació de clientela, mitjançant la qual els 
conversos assumien el patronatge del cap d’un llinatge o 
d’un clan musulmà. En conseqüència, la seva integració 
en la comunitat dels creients equivalia a l’adopció dels 
seus comportaments socials i, ben particularment, els re-
lacionats amb el matrimoni, el parentesc i l’onomàstica.

Les dinàmiques d’assimilació assoliren, sens dubte, una 
eficàcia extraordinària, com ho demostra l’absència de 
rastres cristianollatins als registres d’informació existents. 
Una manca que contrasta de forma cridanera amb els es-
forços i, en molts casos, les manipulacions (no sempre ex-
traacadèmiques) destinades a construir una ficció histo-
riogràfica en la qual els cristians «mossàrabs» esdevenen 
el factor de transmissió d’una pretesa llengua romànica 
anterior a les conquestes catalanoaragoneses. Al País Va-
lencià, els rèdits polítics derivats del manteniment artifi-
cial d’una tensió permanent al voltant de la identitat lin-
güística els han dotat de cobertura institucional i d’una 
projecció pública impensables en altres circumstàncies. 
Sense aquesta impunitat social, no es poden entendre els 
extrems de falsificació extravagant als quals s’ha arribat a 
l’hora de fabricar mossàrabs, però tampoc sense el refe-
rent d’autoritat que, durant molt de temps, han tingut en 
els principis continuistes del medievalisme tradicional es-
panyol.31

El primer que, en rigor, podem dir de la presència de 
grups cristians al Xarq al-Àndalus és que, numèricament, 
havia de ser molt poc significativa, limitada sempre als 
nuclis urbans on hi havia seu episcopal. Però la presència 
de bisbes a la regió és purament episòdica, ja que sols es 
documenta al segle xi i a les ciutats de Dénia, València i 
Tortosa. Sabem, així, d’un tal Patern, bisbe de Tortosa, 
que ho va ser, posteriorment, de Coïmbra, després de la 
conquesta d’aquesta ciutat per Ferran I de Lleó i Castella 
en 1064. La vida itinerant d’aquest prelat —que no és cap 
excepció— sembla tot un símptoma de la mobilitat de les 
comunitats cristianes. Els escassos fidels que hi podia ha-
ver a Dénia o a València al segle xi provenien, amb quasi 
tota seguretat, d’altres llocs d’al-Àndalus o descendien de 
captius i mercenaris establerts al país; no eren el resultat 
de cap pervivència inversemblant durant els segles ante-
riors, marcats, com hem vist, per l’abandonament dels 
nuclis urbans del Xarq.32 Un altre aspecte que cal destacar 

bât Kaškâllû (als voltants de la població actual de Sant 
Carles de la Ràpita), de les quals dóna el nom, la majoria 
en Beni-. El més interessant d’aquest document és que 
ofereix una data ante quem precisa per a una constel·lació 
de topònims en què es poden identificar associacions re-
currents de noms berbers (amb alguns clans àrabs inse-
rits) que trobem repetides a molts indrets de València i les 
illes. D’acord amb la lògica d’aquest raonament, Barceló 
mateix observa que les agrupacions trobades a les illes ha-
vien de ser la plasmació de connexions ja establertes a 
l’orient peninsular abans de l’ocupació de Mallorca en 
902. Es pot afirmar, doncs, que l’assentament berber al 
Xarq al-Àndalus s’havia consolidat al llarg del segle ix. Al 
cap i a la fi, el procés migratori resultava més compatible 
amb una mar travessada regularment pels bahriyyûn que 
no pas dominada pels estols del califa o d’altres autoritats 
estatals.26

En aquest escenari dominat per la colonització arabo-
berber, la població nativa no ofereix cap relleu. Això no 
vol dir, evidentment, que les regions orientals d’al-Ànda-
lus estigueren abans deshabitades, tot i que per a les illes 
es pot parlar d’un descens substancial de la població du-
rant els segles anteriors al desembarcament de cIsâm al-
Khawlânî que, en el cas d’Eivissa, sí que sembla haver ar-
ribat a una veritable extinció. A les costes de l’est de la 
Península, la densitat poblacional devia ser força esquifi-
da, tal com ho suggereix la feblesa del registre arqueològic 
i la profunda decadència dels nuclis urbans tardoantics. 
No estem en condicions, ara per ara, de fer estimacions 
quantitatives raonables, però els buits havien de ser sufi-
cients, en tot cas, perquè la immigració berber i àrab no 
hagués de competir significativament amb grups locals 
pels mateixos recursos; una circumstància que, segons 
Barceló, hauria resultat determinant en la decisió de rea-
litzar la migració. La falta de concurrència es veuria facili-
tada pel caràcter selectiu de l’ocupació de l’espai practica-
da pels grups berbers, coherent amb el conjunt de 
pràctiques agràries del qual eren portadors i que, com 
veurem, representava una novetat radical respecte a l’eco-
sistema agrari mediterrani de tradició romana.27 

La conquesta musulmana no va donar lloc a exercicis 
sistemàtics de substitució de poblacions, però sí a una rà-
pida assimilació integradora dels grups natius, que, al 
Xarq al-Àndalus, degueren perdre de seguida el seu perfil 
social diferenciat. Dues dinàmiques molt poderoses con-
vergien en aquest procés: l’aliança i la conversió. Respecte 
a la primera, cal partir del fet que els llinatges berbers i 
àrabs practicaven estratègies matrimonials que tendien a 
la captació de dones núbils provinents d’altres grups de 
parentesc mentre retenien les pròpies, en la mesura del 
possible, mitjançant les aliances endogàmiques i, en certs 
casos, la poligàmia.28 L’èxit del llinatge —prestigi, grandà-
ria, riquesa, perspectives de duració— depenia estreta-
ment d’aquesta capacitat. Els grups indígenes es trobaven, 
doncs, en una situació de gran vulnerabilitat en la mesura 
que aquest tipus de pràctiques no formaven part de la seva 
estructura social, de manera que una profusió d’aliances 
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inherent a la dissipació de l’aigua (sequeres, entollaments, 
esllavissades, etc.). En segon lloc, la lògica general de la 
disposició d’aquests espais, estretament imbricada en 
la xarxa d’assentaments. Tot aquest ordre ha de respon-
dre als pactes que, necessàriament, degueren acompanyar 
l’establiment inicial dels grups pagesos constructors, a 
causa de la necessitat de regular la distribució de l’aigua, 
l’aprofitament dels medis transformats i l’accés als recur-
sos forestals.36 Fet i fet, l’evidència reunida demostra que 
la irrigació i el manteniment dels espais agraris que en de-
penien es degué a l’organització autònoma de les comuni-
tats pageses, i no a l’autoritat ordenadora de cap poder 
central, tal com pretenien les tesis de Karl Wittfogel sobre 
el «despotisme oriental».37

Aquesta constatació obliga a plantejar de forma seriosa 
el problema de la relació entre les ciutats —seus del poder 
estatal, focus regionals de la seva influència— i les «grans 
hortes» periurbanes, particularment en el cas de la madî-
na de València, el més important i el que comencem a 
conèixer millor. Ha sigut, en efecte, creença força comu-
na durant molt de temps que el califat —època daurada 
d’un Estat central poderós— constituí el moment de 
construcció de l’horta de València; i gaudeix encara 
d’una certa acceptació historiogràfica la idea genèrica 
que el desenvolupament urbà hauria estat la condició 
prèvia a la formació i expansió de les xarxes de reg cir-
cumdants. En altres paraules: la ciutat abans que no 
l’horta. I és veritat que les ciutats d’al-Àndalus acostu-
men a trobar-se envoltades d’espais hortícoles, però no 
ho és menys l’existència de planes irrigades o hortes 
mancades de grans centres urbans, com és el cas de l’hor-
ta de Gandia, associada en època andalusina a les alque-
ries del castell de Bairén. Fou mèrit de Thomas F. Glick 
haver mostrat que les característiques organitzatives, tèc-
niques i morfològiques de l’horta de València no reflec-
tien de cap manera la intervenció decisiva d’un poder 
centralitzat, sinó gestions locals protagonitzades per co-
munitats pageses. Estudis més recents no sols confirmen 
aquesta apreciació, sinó que descriuen la plana fèrtil an-
dalusina de València com un conjunt de blocs de terres 
regades de forma regular, clarament separats per intersti-
cis amplis regats ocasionalment, no regats o fins i tot in-
cultes. Aquests blocs es vinculaven a les diferents alque-
ries i es connectaven a les grans séquies i als principals 
canals que subministraven les porcions corresponents 
d’aigua. La xarxa de séquies i la xarxa d’assentaments for-
maven una articulació orgànica.38 Així, doncs, sembla més 
lògic invertir la causalitat tradicional i proposar que els nín-
xols d’intensificació agrària generats mitjançant el desple-
gament de dispositius hidràulics, amb una alta productivi-
tat i una densificació poblacional, precedeixen l’establiment 
de formes d’autoritat i tot el seguici de ressorts (impostos, 
apropiació de terres, control de mercats) que converteixen 
en riquesa el producte de l’activitat camperola. Això no vol 
dir que els poders urbans no tinguin, després, la capacitat 
d’influir en l’organització de l’horta, però les seves possi-
bilitats es troben severament limitades.

dels cristians d’al-Àndalus és la completa arabització lin-
güística que els caracteritza. Ho ha subratllat recentment 
Cyrille Aillet: el llatí (com els dialectes romànics andalu-
sins) havia desaparegut de la parla corrent, dels textos 
més utilitzats i, fins i tot, molt probablement, de parts de 
la litúrgia.33 Els «mossàrabs» (de l’àrab mustacrab, ‘sem-
blant a un àrab’) havien estat objecte, en dates primeren-
ques, d’assimilació lingüística; i per al conjunt d’al-Ànda-
lus tenim indicis seriosos que, malgrat la identitat 
religiosa mantinguda, les seves estructures socials tendien 
a convergir amb les de la resta d’andalusins.34 De tota ma-
nera —cal insistir-hi—, les comunitats de l’orient penin-
sular es caracteritzen per una clara irrellevància social i 
política, una absència d’arrelament i una existència breu. 
Si a Tortosa no hi ha cap indici de la presència de mossà-
rabs en el moment de la conquesta (1148), la fi definitiva 
de la comunitat cristiana de València és, indubtablement, 
anterior a mitjan segle xii.

Ocupació de l’espai i sistemes agraris

El parentiu a al-Àndalus, ja ho hem vist, constituïa el fo-
nament de les relacions socials i determinava, en conse-
qüència, la distribució de la població i les formes d’assen-
tament. La unitat bàsica era l’alqueria (qarya), lloc de 
residència d’un llinatge, sovint ampliat per la presència 
d’altres famílies esqueixades o afegides del grup original. 
Normalment, cada alqueria s’associava a un espai irrigat 
que fornia la part més substancial i previsible de la pro-
ducció agrària. La selecció i modificació d’aquests espais 
mitjançant la construcció de terrasses i dispositius hi-
dràulics es derivava, en part, de la necessitat d’aclimatar 
espècies i varietats provinents de medis monsònics, difo-
ses pels protagonistes de l’expansió musulmana —els co-
lons àrabs i berbers—, però sobretot de la introducció de 
les pràctiques de conreu que acompanyaven les noves 
plantes i que permetien, mitjançant la irrigació artificial a 
l’estació càlida, donar una amplitud anual a l’antic calen-
dari agrícola mediterrani i crear, així, nínxols d’agricultu-
ra intensiva delimitats pel recorregut dels canals de reg.35

Els camps irrigats es construïen d’acord amb els impe-
ratius del maneig de l’aigua, que certament definien l’àrea 
cultivable i en condicionaven l’estructura física. Però no 
ens trobem al davant de solucions universals o atempo-
rals, aplicades indistintament per totes les societats cam-
peroles. Un ampli i ben contrastat conjunt d’estudis rea-
litzats a totes les regions orientals (Baix Ebre, Illes Balears 
i País Valencià) ha permès caracteritzar amb precisió as-
pectes distintius dels sistemes hidràulics andalusins. En 
primer lloc, la compacitat dels espais irrigats, determina-
da per la rigidesa de les séquies principals, que marca uns 
contorns estrictes i perdurables. Aquesta característica 
fonamental és coherent amb un ús controlat de l’aigua, 
que no esgota mai el cabal disponible i permet mantenir la 
funcionalitat ecològica dels cursos hídrics, d’acord amb 
uns criteris que pretenen, sens dubte, minimitzar el risc 
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El califat omeia instaurat a al-Àndalus per cAbd ar-
Rahmân III el 929 conjuminava l’exercici efectiu de l’au-
toritat sobre la comunitat dels creients (umma) amb una 
legitimitat genealògica fundacional (els omeies, succes-
sors dels primers califes, formaven part de la tribu Qurayš, 
la del profeta). A la pràctica, però, aquesta unitat era difí-
cil de sostenir indefinidament dins la línia dinàstica, tal 
com es va posar de manifest amb l’accés al poder, en 978, 
de Muhammad ibn Abî cÂmir, anomenat al-Mansur, «el 
victoriós». Tot i assegurar-se per a ell i la seva nissaga 
el control de l’Estat, Almansor, que prengué el títol palatí 
de hâjib, no pretengué en cap moment substituir la dinas-
tia omeia, i exercí l’autoritat en nom del califa legítim, 
apartat completament de les tasques de govern. Malgrat la 
indubtable puixança de l’Estat califal sota els amirites, ben 
palesa en la destrucció de Barcelona en 985 i en la ràtzia al 
territori comtal del 1003, la pràctica de la separació entre 
el poder de fet i els titulars de l’autoritat reconeguda afa-
vorí l’esclat de la segona fitna (1009-1031), que trencà de 
forma irreversible la unitat de la sobirania estatal.41

La crisi del 1009 donà lloc, en efecte, al sorgiment d’un 
feix de poders regionals constituïts a diverses ciutats d’al-
Àndalus. Alguns juristes de l’època els anomenaren 
mulûk at-tawâ’if («sobiranies fragmentades», segons la 
traducció proposada per M. Barceló), expressió que es 
troba en l’origen del terme «taifes» i de l’enunciat inexacte 
«regnes de taifes».42 Els detentors d’aquests poders de fet 
podien ser notables andalusins d’antigues nissagues àrabs 
(i berbers arabitzades), o caps dels contingents de cavalle-
ria berber que havien servit al califat, però al Xarq al-Àn-
dalus foren una sèrie de funcionaris que es trobaven en 
llocs clau de l’Administració estatal, al servei dels amiri-
tes, els qui aconseguiren fer-se amb el control de l’aparell 
de govern. Aquests oficials, anomenats saqâliba, eren an-
tics esclaus palatins d’origen europeu (sobretot eslau), eu-
nucs en la seva majoria, que havien format progressiva-
ment la carcassa administrativa i militar de l’Estat califal: 
Khayrân a Almeria; Labîb i, després, Muqâtil (o Muqâbil) 
a Tortosa; Mubârak i Muzaffar, antics «encarregats de 
l’administració de les sèquies», conjuntament, a València; 
Mujâhid a Dénia. A Xàtiva s’arribà a erigir, fugaçment, un 
poder amb aquest origen, que també arribem a entreveure 
a les illes.

En general, aquestes experiències no duraren gaire. El fet 
de mancar a molts dels seus titulars la capacitat reproducti-
va necessària per a formar una dinastia no fou un factor 
sense importància en la seva falta de continuïtat. No deba-
des, el major grau d’èxit polític l’assolí Mujâhid de Dénia, 
un antic esclau no privat del do de la paternitat que, ben 
aviat, aconseguí incorporar les illes Balears al seu Estat i or-
ganitzà una expedició amb la finalitat de sotmetre Sarde-
nya. En morir Mujâhid, el 1045, el govern es transmeté 
amb normalitat al seu fill Iqbal ad-Dawla. Per contra, a Va-
lència, la mort de Mubârak i la revolta que la seguí propi-
ciaren la proclamació, en 1021, d’un nét d’Almansor, cAbd 
al-Azîz, convocat pels antics servidors de la nissaga amirita. 
A Tortosa, els saqâliba, amb una successió mal coneguda, 

Si els textos àrabs suggereixen que l’armadura bàsica 
dels grans sistemes hidràulics de la planura valenciana, 
potser amb alguna excepció, ja existia a finals del segle x, 
els treballs arqueològics recents han permès advertir que, 
si més no, el sistema de la séquia de Rovella s’hagué de 
construir en temps de l’emirat.39 Al cap i a la fi, la seqüèn-
cia de desplegament de les principals xarxes hidràuliques 
de l’horta de València degué ser, com ha observat Enric 
Guinot, un efecte del procés paral·lel de constitució dels 
assentaments pagesos. Un procés que, en els seus trets fo-
namentals, pot identificar-se amb l’establiment de grups 
clànics predominantment berbers, com es veu a través de 
la toponímia de les alqueries i de diverses séquies. Quan, a 
començaments del segle xi, la madîna Balansiya comenci, 
de veritat, a funcionar com un centre urbà i a intervenir al 
seu entorn rural, l’horta ja serà una realitat molt consoli-
dada i escassament susceptible de modificació.

La construcció d’espais agraris irrigats, ben definits, de-
terminava la configuració de les xarxes d’alqueries i els pac-
tes que les articulaven. D’aquestes aliances sorgia la institu-
ció, marcadament territorial, de l’aljama (de jamâca, 
‘comunitat’), regida pels representants dels llinatges (con-
sells de «vells»), que es feia càrrec dels problemes relatius a 
les terres o a les séquies, gestionava els espais no conreats i 
emprenia la construcció de mesquites, graners i fortifica-
cions col·lectives. Certament, els textos àrabs —tret d’algu-
nes consultacions jurídiques— no atorguen gaire atenció a 
unes estructures comunitàries camperoles organitzades 
d’acord amb una lògica social tribal —no en el sentit ètnic o 
identitari— que, tanmateix, assoleixen una gran visibilitat a 
les narracions i els documents de l’època de la conquesta: 
des de la capitulació d’Ascó, Flix, Móra i Tivissa en els anys 
1150 fins a les nombroses cartes de rendició de les aljames 
valencianes de mitjan segle xiii.

El poder legal i l’exercici de l’autoritat

La relació de les comunitats locals amb l’Estat era, bàsica-
ment, de caràcter fiscal, mediatitzada per la moneda. 
L’autoritat legal, en efecte, emetia la moneda en règim de 
monopoli i la imposava a la societat a través de les exigèn-
cies tributàries, d’una banda, i dels pagaments als seus 
servidors (exèrcit, magistrats, burocràcia), de l’altra. Els 
tributs, que constituïen el contingut essencial de l’Estat, 
tendien a mantenir-se dins dels límits prescrits per les 
normes islàmiques que legitimaven l’autoritat, tot i haver-
hi constància d’abusos importants en determinades èpo-
ques. També podia succeir, però, al contrari, atesa la fre-
qüència dels moments de debilitat dels aparells de poder. 
Ens trobem, doncs, al davant de dos nivells polítics clara-
ment diferenciables, amb existències paral·leles i dinàmi-
ques en una certa mesura independents: el dels grups, lo-
calment organitzats, de súbdits (eminentment pagesos) i 
el de l’aparell estatal, abstractament identificat amb el ter-
me sultân ja al segle x, i amb el de makhzan en època al-
mohade.40
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califal desaparegut fent ús de l’expressió ad-Dawla, com 
ara Iqbal ad-Dawla («fortalesa de la dinastia») de Dénia; o 
bé la participació indirecta en un poder califal llunyà o in-
determinat, mitjançant la formulació bi-llâh («per Déu»), 
ja adoptada per Almansor i que sols farien seva els emirs 
més poderosos, com els hudites de Saragossa. Això no 
obstant, Félix Retamero argumenta que la qüestió de la 
legitimitat no tingué un pes decisiu en el procés de re-
construcció de l’ordre polític. El problema principal dels 
nous estats es relacionava amb la seva capacitat per a for-
çar submissions polítiques estables i organitzar trames sò-
lides de recaptació tributària.44

La relació que fa Ibn Hayyân del govern dels eunucs 
Mubârak i Muzaffar a València (1009-1018) suggereix 
que la major proximitat als contribuents permetia als 
nous poders actuar amb el major rigor a l’hora de recaptar 
els tributs. L’increment dels impostos hauria arribat a tal 
extrem que molts pagesos, incapaços de fer front als paga-
ments, degueren abandonar les alqueries. Els mateixos 
emirs o «els seus sequaços» s’apropiaren de les terres i les 
convertiren en explotacions privades (diyâc); després, els 
antics habitants podien tornar en qualitat de simples par-
cers. Sense negar el fons de veracitat d’aquesta descripció, 
Guichard sosté que no hi ha motiu per a creure que les 
formes de possessió de la terra es modificaren significati-
vament, ja que els camperols de l’horta valenciana conti-
nuaren residint normalment a les alqueries fins a la con-
questa cristiana. Sembla que les explotacions particulars o 
diyâc són l’antecedent dels rafals (rahl/s) documentats en 
temps de la conquesta i que sols es troben a l’orient d’al-
Àndalus (Tortosa, València, Múrcia i les illes Balears). En 
tots els casos, les alqueries són notablement més nombro-
ses, més grans (i poblades) i millor situades en els espais 
agraris. Les grans possessions adquirides per l’aristocràcia 
dels servidors de l’Estat ocuparen un lloc força secundari 
en el conjunt de les estructures rurals i no donaren lloc a 
una veritable alteració de l’ordre social.45

A banda d’això, cal afegir que no hi ha notícia de pràc-
tiques fiscals depredadores a les taifes de Tortosa i Dénia-
Mallorca, de manera que el cas de València en el temps 
dels saqâliba podria correspondre a un abús episòdic. 
Sens dubte, la demanda fiscal no es mantingué inalterable 
a tot arreu i degué ser objecte de modificacions d’intensi-
tat i abast variables, però no arribà a trencar mai, com diu 
Guichard, amb un «marc de legalitat permanentment rei-
vindicat».46 Si, quantitativament, les exigències tributàries 
eventualment ampliades no tingueren efectes devasta-
dors, en termes qualitatius es pot dir, d’acord amb Barceló 
i Retamero, que la mecànica del procés fiscal dels mulûk 
at-tawâ’if era la mateixa del califat.47 Ni la multiplicació 
de sobiranies que succeí l’Estat omeia ni el dèficit de legi-
timitat que pesava sobre elles no provocaren, doncs, una 
alteració significativa de l’ordre social i polític.

El veritable problema era d’una altra naturalesa. La 
fragmentació política accentuava de manera decisiva la 
debilitat militar dels poders andalusins davant la força en 
augment dels principats cristians del nord i la dinàmica 

es mantingueren fins al 1060, quan aquesta taifa fou absor-
bida per l’emirat hudita de Saragossa. La dinastia dels Banû 
Hûd, l’havia iniciada, a Lleida, un cap militar andalusí 
d’origen àrab iemenita. Des de Saragossa, estengué el seu 
poder a tota la vall de l’Ebre i, en 1076, fins i tot s’annexionà 
la llunyana taifa meridional de Dénia (però no les illes, on 
els antics governadors s’havien sostret de l’obediència a 
Iqbal ad-Dawla des dels anys 1050), de la qual es trobava 
separada pel territori de València. L’extens emirat hudita es 
dividí poc després, en 1081, però Dénia continuà formant 
part d’una taifa bipartida dels Banû Hûd, juntament amb 
Tortosa, fins al 1092.43

La implosió de l’aparell estatal tingué com a principal 
efecte que els impostos que abans anaven a la seu del cali-
fat romanguessin ara a les noves capitals regionals.

S’hi reuniren, així, forces militars mercenàries, sovint 
cristianes, i s’hi constituïren nous aparells de govern, amb 
administradors del fisc, secretaris i gent de lletres. Els 
emirs, com fou especialment el cas de Muqâtil de Tortosa, 
començaren a exercir el mecenatge amb el doble objectiu 
de guanyar prestigi i assegurar una formació literària ade-
quada als alts funcionaris. Les capitals de les taifes atra-
gueren, també, un gran nombre de comerciants i artesans 
que, normalment, fugien de Còrdova a la recerca dels 
nous centres de concentració de tributs i circulació de ri-
queses. Ibn Hayyân narra com aquesta immigració omplí 
València de construccions admirables, palaus i jardins. 
Però les realitzacions més notables es degueren a la inicia-
tiva directa dels emirs: a Dénia, Mujâhid féu erigir l’alcas-
saba; a València, cAbd al-cAzîz reformà l’alcàsser i manà 
edificar l’almúnia (munya), un sumptuós palau amb jar-
dins i basses, apartat de la madîna, a l’altra banda del Gua-
dalaviar. És ara, al segle xi, quan veritablement es pot par-
lar d’un desenvolupament dels centres urbans a l’orient 
d’al-Àndalus, ben palès en la construcció de muralles i ra-
vals, com es pot veure a les ciutats de Mallorca i València. 
Tanmateix el creixement no es limita a les capitals (Torto-
sa, València, Xàtiva, Dénia, Mallorca), ja que nuclis de se-
gon ordre com Alzira, Oriola, Llíria, Onda i Morvedre 
(Sagunt) comencen a assolir, també, trets clarament ur-
bans (fortificacions, mercats, presència de funcionaris i 
magistrats) que mantindran fins a la conquesta cristiana.

Tant el mecenatge intel·lectual i literari com les arqui-
tectures principesques erigides a les seus de les noves au-
toritats han de situar-se en el context de recerca de legiti-
mitat. Guichard i Clément han observat com els poders 
sorgits de l’esfondrament del califat tractaven de fer-se 
patents a través d’una acumulació de signes de sobirania 
que compensés, en certa mesura, la seva petitesa i la sospi-
ta d’il·legalitat que pesava sobre ells. Un aspecte impor-
tant d’aquesta dinàmica d’afirmació rau en el sobrenom o 
títol (laqab) adoptat pels governants, invocat els diven-
dres als sermons (khutba) de totes les mesquites majors 
dels seus dominis i reproduït profusament a les llegendes 
de les monedes. Tot partint del principi que l’únic poder 
legítim a la comunitat dels creients és el califa, els títols 
honorífics podien indicar una delegació fictícia del poder 

135-244 Catalan Historical 5 (Cat).indd   152 01/10/12   18:46



Les regions orientals d’al-Àndalus abans de la conquesta catalanoaragonesa. Una visió general  Cat. Hist. Rev. 5, 2012   153

per més important el savi Abû Bakr at-Turtûšî, nascut a 
Tortosa en 1059, que havia emigrat a Orient per comple-
tar la seva formació i que, igual que al-Gazâlî —el gran 
pensador d’origen persa—, escrigué una lletra decisiva 
que legitimava l’emir almoràvit per a ocupar al-Àndalus i 
deposar els sobirans de les taifes. Aquesta exhortació a 
Yûsuf b. Tašfîn a perseverar en el camí de la justícia i el 
benestar constitueix, en certa mesura, un esbós de l’obra 
cabdal d’at-Turtûšî, que li atorgaria fama per tot el món 
islàmic, el Sirâj al-mulûk o Llàntia dels prínceps, on expo-
sa els ideals de les classes urbanes il·lustrades sobre el que 
havia de ser la conducta del sobirà.50 

Les regions orientals d’al-Àndalus foren incorporades 
progressivament a la dawla almoràvit entre 1092 (Dénia) i 
1115 (Mallorca). El tòpic historiogràfic representa la im-
plantació del nou poder com una ruptura amb les tradi-
cions polítiques d’al-Àndalus, marcada per una pretesa 
«intolerància puritana» dels «integristes africans». Certa-
ment, a les ciutats s’instal·laren governadors saharians, 
però les institucions no canviaren. A Xàtiva, per exemple, 
es mantingué intacta l’afectació de les rendes d’una sèrie de 
botigues i béns immobles per a fer front a despeses públi-
ques d’emergència i pagament de soldades que havia insti-
tuït l’emir taifa cAbd al-cAzîz (1021-1061).51 Igualment, la 
major part de l’aparell administratiu i del funcionariat juri-
dicoreligiós continuà en mans d’homes de lletres andalu-
sins. Els governadors intervenien en els nomenaments, 
però les classes educades locals seguien controlant les pla-
ces. D’altra banda, és qüestionable la imatge de rigorisme 
religiós que sovint se’ls atribueix. La desaparició de les corts 
literàries de les taifes, observa Guichard, no es degué pròpi-
ament a cap programa polític, sinó que fou un efecte lògic 
de la supressió dels centres de poder que les havien produït. 
De fet, un poeta tan mundanal com Ibn Khafâja d’Alzira 
estigué, des de 1105, al servei dels prínceps almoràvits tra-
mesos a València. Una mostra major de l’absència de tras-
torns de l’ordre polític rau en el fet que l’administració ju-
dicial continués vinculada a les mateixes famílies d’abans; 
els Banû Jahhâf i els Banû cAbd al-cAzîz de València, fins i 
tot, estengueren les seves magistratures als centres urbans 
menors de Cocentaina i Elx.52

Quan l’Estat almoràvit, sotragat per la revolta almoha-
de al Magrib, s’enfonsava i ja no era capaç d’oferir cohesió 
política ni defensa militar a la població andalusina, aques-
tes mateixes famílies es posaren al front de rebel·lions i 
assumiren el poder local a diverses ciutats, com fou el cas 
del cadi Abû Marwân b. cAbd al-cAzîz a València, en 1145. 
Aviat, però, l’autoritat fou lliurada a un prestigiós cap mi-
litar andalusí de la frontera de l’Ebre, Muhammad b. 
Mardanîš, probablement a causa de la desconfiança que a 
cadis, alfaquins i ulemes els provocava la progressió a al-
Àndalus del moviment almohade, declaradament hostil 
als privilegis socials dels doctors de la llei. Mentre Tortosa 
(1148) i Lleida (1149) eren conquerides pels catalans i la 
nissaga almoràvit dels Banû Gâniya establia la seva pròpia 
sobirania a les illes (que duraria fins a 1203), Ibn Mardanîš 
construí un extens emirat al Xarq al-Àndalus, des de Llor-

expansiva característica de la seva societat feudal en pro-
cés de cristal·lització. La incapacitat de les taifes per a fer 
front a la pressió cristiana es resolgué en una submissió de 
caràcter tributari, concretada en el lliurament periòdic de 
les anomenades «paries» (del verb barica, ‘predominar’). 
Tortosa ja les pagava cap al 1040-1050; València uns 
quinze o vint anys després, a tot estirar. Els comtes de 
Barcelona i d’Urgell en foren grans beneficiaris i, per ex-
tensió, el conjunt de l’aristocràcia catalana, que començà 
a manejar grans quantitats de monedes d’or encunyades 
al Xarq al-Àndalus, incloses les peces d’electró (aliatge 
d’or amb plata i coure) anomenades «or de València» o 
«de roballs».48 El rei de Lleó i Castella també es beneficià 
de les paries valencianes després de presentar-se davant la 
ciutat —protegida per les muralles de cAbd al-Azîz— i 
massacrar en camp obert els seus defensors el 1065. Més 
enllà, però, de la subordinació política i l’extorsió tributà-
ria, els emirats orientals d’al-Àndalus no pogueren ser 
conquerits pels cristians amb la mateixa velocitat que els 
situats al centre i al ponent de la Península. Pensem que 
quan Toledo ja havia caigut en mans dels castellans, l’any 
1085, la vall de l’Ebre (fins a places tan septentrionals com 
Tudela, Osca, Barbastre i Lleida) romania encara com a 
part d’al-Àndalus. La frontera comtal catalana avançà, de 
fet, molt lentament (Cervera, 1026; Àger, 1048; Camara-
sa, 1050; Balaguer, 1105) i fracassaren els quatre setges 
posats a Tortosa entre els anys 1086 i 1097. La creació 
d’un principat a València pel Cid (1094-1102) i l’ocupació 
pisanocatalana de Mallorca (1114-1115), tot i la impor-
tància dels seus efectes, són realitzacions efímeres, al mar-
ge de la pausada però sòlida progressió fronterera dels 
cristians.

L’escàndol de la submissió de les taifes i, particular-
ment, el de la conquesta castellana de Toledo conferiran 
un relleu especial a l’aparell juridicoreligiós encarnat en el 
cos d’alfaquins (fuqahâ’) i ulemes (culamâ’), una classe 
educada, interposada entre els complexos dinàstics i els 
súbdits, dipositària del saber jurídic i literari que assegu-
rava la reproducció de les institucions polítiques d’inspi-
ració musulmana. Els doctors de la llei eren conscients 
que l’avanç cristià, imparable, amenaçava greument la su-
pervivència d’al-Àndalus i que per aturar-lo calia, en pri-
mer lloc, restablir la unitat política dels creients (umma) i, 
en segon lloc, el concurs d’una força militar que pogués 
compensar la insuficiència dels militars professionals an-
dalusins. L’eina, la trobarien aviat en els almoràvits, un 
moviment de tribus ramaderes saharianes catalitzat per la 
doctrina religiosa dels murâbitûn (coherent amb les in-
terpretacions de l’escola malikita seguida pels homes de 
llei andalusins i magribins) i per la construcció d’una au-
toritat dinàstica que llavors ja s’estenia per una gran part 
del Magrib.49 Alfaquins i ulemes emeteren escrits con-
demnatoris contra els mulûk at-tawâ’if i cridaren els al-
moràvits per tal que restauraren la unitat política. Un ju-
rista tortosí, cAbd al-cAzîz b. cAlî, va formar part de la 
delegació d’alfaquins d’al-Àndalus que demanà ajut a 
l’emir Yûsuf b. Tašfîn. En aquest procés, però, jugà un pa-
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és a dir, a les aljames, i particularment les del territori va-
lencià. A diferència de les aljames de les illes —que serien 
destruïdes immediatament pels conqueridors—, aquestes 
comunitats s’havien fortificat sistemàticament després de 
la caiguda de la vall de l’Ebre, quan el país havia esdevin-
gut frontera exposada a les periòdiques incursions i caval-
cades cristianes. L’organització local, atomitzada, de la 
defensa oferí al rei i a l’aristocràcia catalanoaragonesa un 
problema més complex que el de derrotar un aparell esta-
tal centralitzat. La resolució havia de passar per una mul-
titud de negociacions que, al capdavall, constituïren la 
base de la permanència duradora d’una fracció important 
de població musulmana després de la conquesta.

Notes i referències

[1] Una anècdota significativa pot il·lustrar adequadament 
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mugrib). Traducció de F. Maíllo. Universidad de Sala-
manca, Salamanca 1993.

[6] Les referències a les edicions i les traduccions de les fonts 
àrabs que forneixen notícies sobre el Xarq al-Àndalus po-

ca fins a Peníscola, i aconseguí de mantenir-lo davant els 
almohades fins a la seva mort en 1172. Això fou possible, 
sobretot, gràcies a la protecció remunerada dels regnes 
del nord i al suport de mercenaris cristians pagats amb els 
impostos dels musulmans, cosa que li valgué el vilipendi i 
l’acusació de tirania per part d’alguns homes de lletres. 
Fora d’això, Ibn Mardanîš es mantingué com un poder de 
fet, evità tota forma de legitimació religiosa i observà unes 
relacions normals amb l’aparell juridicoreligiós que l’ha-
via posat al capdavant de l’Estat.53

Finalment, la incorporació de les regions orientals a la 
sobirania almohade tampoc no va comportar una veritable 
ruptura de l’ordre polític. Sens dubte, el moviment almo-
hade s’inspirava en un programa de transformació radical 
dirigit particularment contra l’oligarquia juridicoreligiosa, 
la fiscalitat extralegal i el recurs a tropes infidels, però la 
seva consolidació com a Estat el portà a caure, a poc a poc, 
en els mateixos «vicis» denunciats originalment, de manera 
que la doctrina acabà per convertir-se en una formalitat. 
No hi hagué, doncs, grans canvis. L’Estat almohade neces-
sitava agents del fisc, secretaris, cadis, inspectors de mercat 
i funcionaris preparats per a ocupar aquests llocs. No és 
d’estranyar, doncs, en el cas de València, que l’estructura 
estatal mardanîší i, fins i tot, la pròpia família de l’emir di-
funt s’integressin fàcilment al nou règim.54

Conclusions

Les regions orientals d’al-Àndalus ocuparen una posició 
políticament perifèrica respecte a l’Estat omeia constituït 
a Còrdova, que sols aconseguí exercir sobre elles un con-
trol estable a partir de la proclamació del califat en 929. La 
formació i el desenvolupament de veritables nuclis ur-
bans, amb la consegüent formació de xarxes comercials, 
la promoció d’arquitectures ostentoses i la proliferació 
d’activitats intel·lectuals i literàries, tingueren una causa 
estrictament política, en tant que resultat directe, sobtat, 
de la multiplicació de sobiranies arran de l’esfondrament de 
l’Estat califal en 1009. Tanmateix una eclosió urbana tan 
immediata no haguera estat possible sense el procés de 
colonització i creació d’un nou ecosistema agrari prota-
gonitzat, entre els segles viii i ix, per grups tribals berbers 
i, en menor mesura, àrabs.

Els canvis freqüents de dinastia i règim que segueixen 
la fi del califat omeia no tenen una incidència forta en 
l’organització del cos social ni representen cap alteració 
de la naturalesa de l’ordre polític. La solidesa de l’aparell 
juridicoreligiós, sostingut en una classe educada de funci-
onaris i magistrats en la qual tendeixen a perpetuar-se 
certs llinatges, compensa la debilitat congènita d’uns po-
ders dinàstics mancats de connexions estructurals amb la 
societat i permet la continuïtat institucional. El que no 
podrà contrarestar és la incapacitat d’aquests poders per a 
fer front a l’implacable avanç cristià. De fet, la resposta 
més eficient, quant a l’ús de les possibilitats a l’abast, la 
trobarem entre les estructures comunitàries camperoles, 
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