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Les notícies que ens proporcionen els geògrafs àrabs medievals en els seus
escrits són gairebé sempre precises i oportunes. El seu estudi està donant bons
resultats, que es poden veure en camps molt diversos. Això és així perquè els
cronistes àrabs acostumaven a ser imparcials en les seves obres històriques i geo-
gràfiques i exposaven de manera quasi impersonal les informacions que els arri-
baven, tot citant, si esqueia, les fonts que havien seguit. Ara bé, l’estudi de les
cròniques que fan referència als territoris que actualment constitueixen Catalu-
nya a vegades resulta una feina feixuga. Dic això perquè la majoria d’aquests tex-
tos varen ser escrits per autors procedents de terres molt allunyades de la nostra i
que, sovint, no la coneixien personalment. Però també, i sobretot, perquè els es-
tudiosos actuals que els han recopilat, editat i estudiat han estat persones foranes
que no sempre estaven massa interessades per la nostra història o bé desconeixien
la nostra realitat territorial, lingüística o social.

La recerca sobre el passat andalusí de l’actual País Valencià, d’Extremadura o
d’Andalusia resulta sempre més productiva i vistosa que no pas la investigació de
les poques notícies referides a Catalunya o de les escasses troballes arqueològiques
que a nosaltres ens han pervingut. Malgrat això, sóc una convençuda que el seu
estudi s’ha de portar a terme i que per reeixir-hi cal conèixer, evidentment, la
llengua àrab i la història andalusina, però també la història, la geografia i la llen-
gua del territori al qual dediquem el nostre esforç. Només amb el coneixement
d’aquesta microhistòria podrem arribar a assolir una convenient història general
del nostre passat. Amb aquests supòsits, cal dir que els escriptors àrabs no només
ens aporten notícies que no figuren a la documentació llatina o catalana, sinó que,
a més, ens ofereixen una visió complementària que ajuda a reforçar o a confirmar
la que s’obté per mitjà d’altres fonts.

És ben cert que, a vegades, l’investigador no pot arribar tan lluny de la seva
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recerca com voldria i no en queda prou content. Això és el que em va succeir en
ocasió d’un treball que, per mediació del doctor Vernet, em va encomanar aquest
Institut: es tractava de prosseguir l’estudi de les cròniques àrabs que fan referència
al territori de l’actual Catalunya i que va encapçalar tan brillantment el doctor
Millàs aviat farà cent anys.1 Vull fer i faig constar de nou el meu agraïment a l’Ins-
titut d’Estudis Catalans per haver-me permès tenir l’honor que el meu nom figu-
ri juntament amb el seu com a continuadora de la seva obra.2

Aquest meu treball, continuació de l’obra de Millàs, ha estat objecte de dues
edicions i crec que la seva publicació ha estat molt útil, però la veritat és que no
sempre vaig quedar satisfeta dels resultats obtinguts. Aquest va ser el cas, per
exemple, de l’estudi d’alguns fragments d’un autor que, si bé sembla que mai no va
trepitjar les terres actualment catalanes, en dóna dades innovadores i interessants.
Em refereixo a l’obra geogràfica d’Abū cAbd Al·lāh Muḥammad b. Muḥammad
al-Idrīsī, nascut probablement a Ceuta a final del segle xi i mort també probable-
ment a Sicília l’any 1164 o 1165. Aquest autor va ser conegut també amb el nom
d’al-Šarīf al-Idrīsī, títol que significa ‘el Noble’ perquè era descendent d’cAlī b. Abī
Ṭālib, gendre i cosí del profeta de l’islam, a través del seu fill al-Ḥasan.3

L’any 1139, al-Idrīsī es va instal·lar a la cosmopolita cort dels reis normands de
Palerm i hi va escriure el Kitāb nuzhat al-muštāq fī ijtirāq al-āfāq (‘El goig d’aquell
que s’apassiona per viatjar arreu del món’). Aquesta obra va ser conclosa l’any
1153-1154 i és coneguda també amb el nom de Kitāb Rujar4 (‘Llibre de Roger’)
perquè va ser un encàrrec del monarca Roger II. Sense cap mena de dubte, és
considerada l’obra més important de la geografia medieval universal. Va ser im-
presa en àrab l’any 1592 a Roma, parcialment traduïda i publicada en llatí,
l’any 1619, i ha estat objecte d’estudi dels més diversos investigadors des de fa més
de dos-cents anys.5

Més recentment, ha estat estudiada també la part andalusina del seu llibre
geogràfic titulat Uns al-muhaj wa-rawḍ al-furaj (‘Esbarjo de cors i prats de con-

1. Vegeu J. M. Millàs i Vallicrosa, «Els textos d’historiadors musulmans referents a la Cata-
lunya carolíngia», Quaderns d’Estudi, 14 (1922), i Textos dels historiadors àrabs referents a la Catalunya
carolíngia, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1987.

2. Vegeu D. Bramon, De quan érem o no musulmans: Textos del 713 al 1010 (Continuació de l’obra
de J. M. Millàs i Vallicrosa), Vic, Eumo, Institut d’Estudis Catalans i Institut Universitari d’Història
Jaume Vicens i Vives, 2000 (2a ed., 2002).

3. Un bon estudi sobre al-Idrīsī figura com a introducció a Idrîsî, La première géographie de
l’Occident. Présentation, notes, index, chronologie et bibliographie par Henri Bresc et Annliese Nef, París,
Flammarion, 1999.

4. Utilitzo el sistema de transcripció internacional de la ISO, excepte per a les consonants §īm i
ðāyn, que transcric per /j/ i /g/, respectivament.

5. E. Cerulli et al. n’han publicat una edició completa, Opus Geographicum, sive «Liber ad eorum
delectationem qui terras peragrare studeant», Nàpols i Roma, Istituto Universitario Orientale di Napoli
i Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1970-1984, 9 v., per la qual cito.
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templació’),6 a partir de l’edició de dos manuscrits.7 Escrita durant el regnat de
Guillem I (1154-1166), aquesta obra complementa, precisa i amplia el seu trac-
tat geogràfic anterior, tot aportant una major riquesa toponímica i sovint corre-
gint o millorant els distints itineraris existents entre diverses poblacions o ports
de mar.

Es tracta d’un text difícil, que conté força errors i repeticions (de l’autor o dels
copistes) i on, a vegades, es confonen les grafies d’alguns topònims amb altres de
semblants. La seva dificultat principal prové del fet que, en mancar-hi sovint els
punts diacrítics —absolutament imprescindibles en la grafia àrab— i les vocals,
nombrosos topònims resulten inexplicables o il·legibles del tot. Abid Mizal, el seu
editor i traductor al castellà, va fer una gran feina, però, lamentablement, hagué
de deixar força noms de lloc sense identificar. En altres casos, em sembla que va
fer alguna correcció als manuscrits d’acord amb les seves interpretacions, que no
sempre varen ser afortunades.

Per tal de centrar-me en els fragments d’al-Idrīsī que fan referència al territo-
ri avui català, he de dir d’entrada que la majoria —si no tots— dels estudiosos
que han tractat la seva obra geogràfica han coincidit a assenyalar que no és gens
precís (per ser suaus) en la descripció de les terres situades immediatament al sud
dels Pirineus.8 Ho atribueixen al seu desconeixement directe del territori, a la
poca fiabilitat dels seus informadors o a les deturpacions que han sofert les grafi-
es de la toponímia que hi figura, fruit, probablement, de la desídia d’alguns co-
pistes que ens l’han transmès. Com he dit, cal afegir-hi el desconeixement d’un
territori que era aliè als seus editors i investigadors.

És aquesta suposada imprecisió la que ara i aquí vull corregir. Ho vull fer i ho
faig perquè fa temps que crec que una revisió de tot el que ha estat dit sobre el
contingut de l’obra geogràfica d’al-Idrīsī permet i permetrà establir la identifica-
ció de diversos noms de lloc lligats als territoris de Barcelona i de Tortosa en èpo-
ca andalusina i que avui formen part de Catalunya, del País Valencià o de l’Aragó.

6. Vegeu Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus en el siglo xii según ‘Uns al-muha§ wa-
rawḍ al-fura§’ (‘Solaz de corazones y prados de contemplación’), Madrid, CSIC, 1989, obra per la qual
citaré. Per canvis administratius, aquest investigador, des del 2 de juliol de 1993, ha adoptat el nom de
Jasim Alubudi Abid (cf. J. Alubudi, «Dos viajes inéditos de ¼afwān b. Idrīs», Sharq al-Andalus: Estu-
dios Árabes (Alacant), 10-11 (1993-1994), p. 211-243, notes 2 i 76).

7. Vegeu F. Sezgin (ed.), The Entertainment of Hearts and Meadows of Contemplation. Uns al-
muhaj wa-rawḍ al-furaj by al-Idrīsī, Abū cAbdallāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn cAbdallāh ibn Idrīs
(d. ca. 1165 A. D.), Frankfurt del Main, Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Jo-
hann Wolfgang Goethe University, 1984.

8. Vegeu, especialment, C. E. Dubler, «Los caminos de Compostela en la obra de al-Idrīsī», Al-
Andalus (Madrid-Granada), xiv (1949), p. 29-122, i «Las laderas del Pirineo según Idrīsī», Al-Andalus
(Madrid-Granada), xviii (1953), p. 337-373.
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1. Primera (i Per ara única) menció del toPònim matarranya a les fonts àrabs

Començo ara aquesta revisió amb un dels topònims que ha tingut més i més
diferents propostes d’identificació pels estudiosos que se n’han ocupat: em refe-
reixo al nom que al-Idrīsī dóna a un dels tres districtes (aqālim, sing. iqlīm) en què
divideix el territori que grosso modo coincideix amb l’actual Catalunya.9 El nom en
qüestió ens ha arribat amb unes grafies molt deturpades i, com dic, la seva identi-
ficació ha estat molt discutida. Tot primer, va ser llegit Marmarbara per Conde10 i
confós, erròniament, amb la població de Santa Bàrbara (Montsià),11 o bé interpre-
tat per aquest mateix autor com Morella, a partir de les lectures Marmoyra o Mar-
morieres. El tarragoní Saavedra, al seu torn, llegí Marmórea o Marmoraria, nom
que va creure «originado sin duda por los variados mármoles que abundan en las
montañas del Maestrazgo de Montesa y de la Baronía de Benifazar».12 Finalment,
Blázquez,13 Dozy i De Goeje,14 Jaubert15 i l’arquitecte i arabista barceloní Hernán-
dez Giménez16 varen adoptar en llurs respectives edicions o traduccions la grafia
Marmeria o Marmaria sense cap més explicació.

9. Vegeu Kitāb nuzhat al-muštāq fī ijtirāq al-āfāq (E. Cerulli et al., Opus Geographicum..., v,
p. 538). Els altres dos districtes que hi esmenta són el de les Oliveres (al-Zaytūn), on situa Lleida, Me-
quinensa i Fraga, i el de les Portes (al-Burtāt), que inclou Tortosa, Tarragona i Barcelona, i que deixo
al marge d’aquesta investigació (vegeu D. Bramon, De quan érem o no musulmans, pàssim).

10. Vegeu J. A. Conde, Descripción de España de Xerif Aledris conocido por el Nubiense, con la
traducción y notas de..., Madrid, Imprenta Real, 1799.

11. En realitat, els primers pobladors d’aquesta vila s’hi establiren després de la Guerra de Suc-
cessió (1714) i en aquell lloc abans només hi havia l’Hostal dels Frares, de l’orde de la Mercè, dedicat a
l’assistència de malalts i dels viatgers que feien el trajecte entre Tortosa i la Tinença de Benifassà (cf. Je-
sús Sorribes [et al.], Gran geografia comarcal de Catalunya, vol. 13, Baix Ebre, Montsià, Barcelona,
Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, p. 334-338, que afegeix que el nom primitiu de la localitat fou
el de les Planes de la Galera, transformat després en les Planes de Santa Bàrbara perquè hi havia una
ermita dedicada a aquesta santa).

12. Vegeu E. Saavedra, La geografía de España del Edrisí, Madrid, Fortanet, 1881 (reedició:
Idrīsī, Geografía de España, València, Anubar, 1974, p. 103).

13. Vegeu A. Blázquez, Descripción de España por Abu-Abd-Alla-Mohamed-al-Edrisi (obra del
siglo xii), Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1901, p. 163 (reedició: Idrīsī,
Geografía de España).

14. Vegeu R. Dozy i M. J. de Goeje, Description de l’Afrique et de l’Espagne, par Al-Idrisí, Leiden,
Brill, 1866, p. 211 (reedició del text àrab: Idrīsī, Geografía de España, p. 15-65, esp. p. 25).

15. Vegeu P. A. Jaubert, La Géographie d’Édrisi. Traduite de l’arabe d’après deux manuscrits de la
Bibliothèque Nationale. Traduction complète du Kitāb nuzhat al-muštāq, ou Kitāb al-Rujar, terminé en
1154 (548 H), «Récreation de celui qui désire parcourir les Pays» par Abū cAbd-Al·lāh Muḥammad al-
Idrīsī, vers 1099-1165, acompagnée de notes explicatives et philologiques, Amsterdam, Philo Press, 1975,
2 v. (reimpressió de l’edició de París de 1836-1840), vol. ii, p. 16.

16. Vegeu F. Hernández Giménez, «El ribāṭ de Kaškāl·lū en la provincia de Marmaria», Al-
Andalus (Madrid-Granada), iv (1936-1939), p. 317-332, i Estudios de geografía española, Madrid, Poli-
femo, 1994, p. 5-20 (es tracta d’un recull de diversos articles publicats a la revista Al-Andalus entre els
anys 1939 i 1959, i on es fixa la grafia del seu segon cognom, escrit, a vegades, amb jota).
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Lamentablement, les traduccions castellana i portuguesa de la Crònica del
Moro Rasis que ens han pervingut tampoc no ajuden a resoldre aquest enigma en
consignar que

de Tortosa a Valençia ha çiento e çincuenta migeros, sy fueren por el camino de
Martronia [variants Matronia, Maytronia, Matramaca i Mastronia; Matramaca
en la portuguesa] que es mas luengo...17

Finalment, en el context de les discussions hagudes —sobretot als anys setan-
ta del segle passat— sobre si havien arribat al territori que correspon a l’actual
País Valencià amb la invasió islàmica un major nombre d’àrabs o de berbers,
l’historiador Pierre Guichard defensà que les diverses grafies que apareixen en la
seva primera obra geogràfica (i que acabo de ressenyar) permetien interpretar-hi
la lectura barbariyya. Segons el seu parer, forassenyat i erroni al meu entendre,
aquest terme hauria estat el suposat adjectiu d’un [arḍ] barbariyya amb significat
de ‘terra [poblada] de berbers’, que segons ell, «no extrañaría dado el elevado
número de topónimos de origen bereber detectados en la zona».18

Malgrat totes aquestes propostes, vaig creure,19 d’acord amb Coromines,20

que es podia interpretar el nom d’aquest districte idrissià com una deformació del
terme àrab maṭrāniyyah, pronunciat com a paraula plana en el dialecte andalusí,
i que, amb significat d’‘arquebisbal’, sabem que ja era viu a al-Andalús en temps

17. Vegeu D. Bramon, De quan érem o no musulmans, p. 137.
18. Sobre aquesta polèmica, vegeu P. Guichard, «Le peuplement de la région de Valence aux

premiers siècles de la domination musulmane», Mélanges de la Casa de Velázquez, v (1969), p. 103-158,
Al-Andalus: Estructura antropológica de una sociedad islámica de Occidente, Barcelona, Barral, 1973, i
Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans l’Espagne Musulmane, París - La Haye, Mouton,
1977, esp. p. 332-333; M. J. Rubiera Mata, «Toponímia àrabo-valenciana: falsos antropònims ber-
bers», a Miscel·lània Sanchis Guarner, vol. 1, Estudis de llengua i literatura catalanes, València, Universitat
de València, 1984, p. 317-320, i Sharq al-Andalus: Estudios Árabes, 10-11 (1993-1994); M. de Epalza,
«Els berbers i l’arabització del País Valencià», a Miscel·lània Sanchis Guarner, vol. 1, Estudis de llengua i
literatura catalanes, p. 467-492; M. Barceló i H. Kirchner, «©uṣūn et établissements arabo-berbers
de la Frontière Supérieure (zone de l’actuelle Catalogne) d’al-Andalus», Castrum (Roma i Madrid,
École Française de Rome i Casa de Velázquez), 4 (1991), p. 61-73; C. Barceló, «¿Galgos o podencos?
Sobre la supuesta berberización del País Valenciano en los siglos viii y ix», Al-Qanṭara (Madrid),
xi (1990), p. 429-460, i la resposta de P. Guichard, «Els berbers de València, una vegada més. Respos-
ta a Carme Barceló», Afers (València), 15 (1993), p. 225-232.

19. Vegeu D. Bramon, «Identificación de algunos topónimos de la diócesis de Tortosa citados
por al-Idrīsī», publicat, en edició molt defectuosa, a Ponencias del IV Congreso Internacional de Civi-
lización Andalusí. Homenaje al ilustre arabista D. Emilio García Gómez, el Caire, 1998, p. 57-80, i, en
versió corregida, a Anaquel de Estudios Árabes (Madrid), 8 (1997), p. 71-86.

20. Vegeu J. Coromines, «Els noms dels municipis de la Catalunya aragonesa», Révue de Linguis-
tique Romane, xxiii (1959), p. 35-63 i 304-338, reeditat a Estudis de toponímia catalana, Barcelona, Bar-
cino, 1970, 2 v., vol. ii, p. 43-141 (esp. p. 89-90). Cf. també Onomasticon Cataloniae, Barcelona, Curial
i La Caixa, 1995, s. v. Matarranya.

021-Reivindicació catalana Idrisi.indd 9 24/10/12 08:42



10

d’al-Idrīsī.21 Segueixo creient que correspon a la denominació de l’actual comarca
aragonesa del Matarranya i que aquest topònim s’originà a partir del nom del riu
homònim que la travessa —derivat de maṭrān, ‘metropolità’ o ‘arquebisbe’—,
perquè el seu curs va constituir des de l’any 1152 la línia divisòria que separava els
bisbats de Tortosa i de Saragossa.

Ara bé, la identificació d’aquest topònim mereix l’explicació següent: és sabut
que la seu de Saragossa no arribà a ser arquebisbat fins a l’any 1318, per la qual
cosa el terme andalusí maṭraníyya no podia fer referència a la futura condició
arquebisbal saragossana. Tampoc no podria derivar del nom que «li donarien
els mossàrabs tortosins de la Ribera d’Ebre», com creu Coromines,22 perquè aquests
mossàrabs no sembla que existissin en aquella època. En conseqüència, penso
que cal relacionar l’adjectiu maṭraníyya amb l’arquebisbat de Tarragona. M’ho fa
creure el fet que una butlla atorgada el 25 de març de l’any 1144 pel papa Luci II
al seu arquebisbe Gregori ens informa que la Santa Seu li sotmetia l’església i la
diòcesi de Tortosa fins que l’arxidiòcesi de Tarragona fóra ben consolidada. A
més, aquest document, evacuat quatre anys abans de la conquesta cristiana de
Tortosa, estipulava que, si es podia recuperar la ciutat, llavors Tortosa tornaria a
tenir bisbe propi.23

Com és sabut, amb les conquestes comtals de l’actualment anomenada Cata-
lunya Nova, es varen restituir les antigues jurisdiccions eclesiàstiques a les terres
que passaven a mans cristianes i, en aquest cas, el nomenament de Gaufred d’Avi-
nyó com a bisbe de Tortosa va significar una nova dotació del bisbat per Ramon
Berenguer IV, que és coneguda amb el nom de Carta donationis comitis prima.24

Mitjançant aquesta carta, la demarcació dertosenca arribava fins al Matarranya i
els límits territorials del bisbat s’equiparaven a l’antiga taifa de Tortosa:

Omnes terminus sui episcopatus sicut melius unquam aliquis rex tempore
sarracenorum regnum Tortose possedit vel possidere debuit.25

De fet, el terme Matarranya s’aplicava al riu i a les terres circumdants, tal com
posa de manifest l’acta de consagració de la catedral de Santa Maria de Tortosa de
l’any 1178. En aquesta, el rei Alfons el Cast i la seva muller, la reina Sança, confir-

21. Vegeu F. Corriente, A Dictionary of Andalusi Arabic, Leiden, Brill, 1997.
22. Vegeu J. Coromines, Estudis de toponímia catalana, vol. ii, p. 89.
23. Vegeu A. Virgili i Colet, «La restauració de la seu eclesiàstica a partir del segle xii», a

A. Pladevall (dir.), Catalunya romànica, vol. xxvi, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997, p. 50-51.
24. Vegeu R. Miravall, Gaufred d’Avinyó, bisbe dels tortosins (5 agost 1151 - 28 maig 1165), Bar-

celona, R. Dalmau, 1970, p. 20.
25. Vegeu A. Virgili i Colet, «La restauració de la seu eclesiàstica a partir del segle xii», a

A. Pladevall (dir.), Catalunya romànica, vol. xxvi, p. 50-54.
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men al nou bisbe Ponç les donacions fetes pel comte Ramon Berenguer IV i els
antics límits del bisbat i assignen els drets de la mitra sobre el territori:

Secundum antiquos limites sibi asignavit [...] Aras, cum suis terminis, Mo-
relam, cum suis terminis, Matarraniam, cum suis terminis, Ripam Rubiam,
cum suis terminis [...].26

També el text d’al-Idrīsī testimonia aquesta consideració territorial, tal com es
mostra en la ja esmentada menció que en fa com a iqlīm, és a dir, com a districte.

Així mateix, com a nom de riu limítrof figura també en una carta de població
de l’any 1181 concedida pel mateix rei als pobladors del riu Algars i de Batea, fi-
xant el límits de la concessió a

[...] Favara [...] podium de Calazeit [...] Cretes [...] Arenis [...] Gandea [...]
castrum de Algars [...] Azcon, et deinde usque Matarraneam.27

Més endavant, aquesta mateixa denominació, aplicada clarament amb sentit
territorial, torna a aparèixer en un document de l’any 1224 quan, des d’Osca,
Jaume I va confirmar al bisbe Ponç de Torrella28 els límits antics de la diòcesi tor-
tosina.29

A més de ser, ara com ara, l’únic autor àrab que esmenta el nom de l’actual
comarca del Matarranya, al-Idrīsī informa tot seguit de l’existència d’una sèrie de
fortaleses que pertanyien al districte de Tortosa i que ja eren abandonades quan
ell escrivia. La seva identificació (llevat de Kašṭālī, que correspon a la Ràpita de
Cascall, al delta de l’Ebre, segons afortunada troballa d’Hernández Giménez)30

ens era desconeguda o establerta incorrectament, però ara podem reconèixer el
topònim ḥiṣn Ṭ.škar i afirmar que correspon a les ruïnes actuals del castell del
Toscar, situat a 6 quilòmetres al sud-oest de la població d’Alfara de Carles (Baix
Ebre) i que es coneix també com a castell de Carles.

26. Vegeu P. Ramón de María, C. D., «Colección de cartas pueblas. lvii-lviii», Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la Plana), xvi (1935), p. 385-388, i «Acta de la consa-
gració de Santa Maria de Tortosa», a A. Pladevall (dir.), Catalunya romànica, vol. xxvi, p. 118-119,
traducció d’A. Pladevall.

27. Vegeu J. M. Font i Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, Barcelona, CSIC, 1959
(apud J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, s. v. Matarranya).

28. Vegeu R. Miravall, Ponç de Torrella, bisbe dels tortosins (23 gener 1212 - 29 agost 1254), Bar-
celona, R. Dalmau, 1972, p. 23.

29. Vegeu P. Ramón de María, C. D., «Colección de cartas pueblas...». Sobre la diòcesi de
Tortosa, cf. J. Massip i Fonollosa, «El bisbat de Tortosa. La diòcesi de Tortosa abans del segle xii»,
p. 48-50, i A. Virgili i Colet, «La restauració de la seu eclesiàstica a partir del segle xii», p. 50-54, a
A. Pladevall (dir.), Catalunya romànica, vol. xxvi.

30. Vegeu F. Hernández Giménez, «El ribāṭ de Kaškāl·lū...», p. 317-332, i Estudios..., p. 5-20.
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Pel que fa al topònim que correspon a la grafia idrissiana de K.t.nūh, variant
K.t.n.dah, va ser llegit Cotenda per Pons Boigues, que el situà «al nord de
València»31 i fou identificat erròniament per Dozy amb la població avui aragone-
sa de Cutanda.32 Saavedra, al seu torn, l’ubicà «en los altos de la Contienda, a las
márgenes del río Monleón o rambla de la Viuda, cerca de Borriol» (Plana Alta)33

i Hernández Giménez l’identificà amb Godall (Montsià).34 La veritat és que
aquest orònim no es troba en cap dels mapes actuals que he pogut consultar.35

Probablement, la identificació encertada sigui la proposada per J. Pitarch i Ló-
pez, que creu que «aquesta vil·la36 estava en un extrem del terme de la Ràpita,
en la part d’Amposta» i que «estaria ubicada en l’actual partida dita Mas d’en
Sívil» (Montsià).37

Per acabar amb aquest apartat, penso que és interessant afegir que Coromi-
nes, que en altres casos remet a l’obra geogràfica d’al-Idrīsī, no en fa cap referèn-
cia en els topònims fins aquí tractats (vegeu el mapa 1).

31. F. Pons Boigues, Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles,
Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1898, p. 236.

32. Al-Idrīsī parla de Cutanda (escrit amb la mateixa grafia) en el lloc que li correspon, és a dir, a
tres jornades de València en la ruta cap a Saragossa (cf. Kitāb nuzhat al-muštāq..., v, p. 556).

33. E. Saavedra, La geografía... (reedició: Idrīsī, Geografía de España, p. 104).
34. Escriu que correspon al mateix topònim que figura, escrit Qudair o Codair, en un document

llatí de l’any 1097 (cf. Hernández Giménez, «El ribāṭ de Kaškāl·lū...», p. 332, i Estudios..., p. 20).
Aquest document al·ludeix a l’escriptura de donació de diverses alqueries situades als voltant de l’actual
Sant Carles de la Ràpita, atorgada per Ramon Berenguer III a l’abat del monestir de Sant Cugat del
Vallès; però en aquest document el topònim Codair no por ser identificat de cap manera amb Godall,
perquè s’hi especifica que constituïa un dels límits de l’esmentada donació, situació geogràfica que no
coincideix amb la de Godall.

35. No figura tampoc a Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico, Madrid, Es-
tablecimiento Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845, 16 v., però sí que constitueix una entrada a
l’Enciclopedia Espasa, on es dóna la mateixa definició de Saavedra. Al seu torn, J. A. López Sanjuan, «El
ribāṭ de Castelli», a M. de Epalza (ed.), La ràpita islàmica: Història institucional i altres estudis regionals:
I Congrés de les Ràpites de l’Estat Espanyol (7-10 setembre 1989), Sant Carles de la Ràpita, Institut d’Es-
tudis Rapitencs (IER), Patronat Municipal d’Acció Cultural, Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita,
1993 (edició en castellà, La Rápita en el Islam: Estudios interdisciplinares, Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita i Universitat d’Alacant, 2004), p. 259, reprodueix el text de Saavedra sense cap més explicació.

36. La denominació de vil·la es troba a l’esmentat document de l’any 1097, però al-Idrīsī la men-
ciona com a ḥiṣn, és a dir, com a castell o fortalesa.

37. J. Pitarch López, «La Ràpita medieval: del Ribat als benedictins», L’Algadir dels Alfachs (Sant
Carles de la Ràpita), núm. 0 (març 1996), p. 16-24. Aquest afegeix (sense donar-ne més detalls) que
més tard fou motiu de conflicte entre la Ràpita i Amposta. A la Gran geografia comarcal de Catalunya,
vol. 13, Baix Ebre, Montsià, p. 278 i 296, i a l’Atles topogràfic de Catalunya 1:50.000, Barcelona, Enci-
clopèdia Catalana i Institut Cartogràfic de Catalunya, l995, vol. ii, p. 144, el terme hi figura escrit Mas
d’en Civil. En el II Congrés de les Ràpites Islàmiques: Memorial Valeri Boet (celebrat a Sant Carles de
la Ràpita del 4 al 7 de setembre de 1997), les comunicacions d’A. Bel i Beltran, «Nova aproximació a
les villae de 1097», i de P. Carles Guardia, «La toponímia i els espais d’època àrab a l’àmbit territorial
de la Ràpita del delta de l’Ebre (s. xi)», accepten aquesta identificació defensada per Pitarch.
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2. tortosa

2.1. Els camins de l’antic bisbat de Tortosa

A la segona obra que he consignat, és a dir, a la titulada Uns al-muhaj wa-rawḍ
al-furaj (‘Esbarjo de cors i prats de contemplació’), al-Idrīsī descriu els principals
camins i rutes, tant marítimes com terrestres, de la península Ibèrica. Pel que fa a
la zona que ara m’interessa,38 assenyala (f. 139) una distància de trenta milles39

entre la ciutat de València i la població de Borriana (Plana Baixa), que escriu que
en dista vint-i-cinc de la fortalesa o ḥiṣn de å.ḍrāl. Aquest topònim, que només és
esmentat per l’autor que aquí considero, correspon al castrum et villam de Kadrel,
actual Fadrell, que apareix en el document de la ja esmentada dotació al bisbe i al
capítol de Tortosa de l’any 1178.40 També figura en altres manuscrits cristians
medievals escrit amb diverses grafies, com Ahadrel, Khadrel, Cadrel, Fadiel, Adrell
i Hadrell.41 El nom ha sobreviscut fins ara en la partida situada al sud del terme de
Castelló de la Plana, cap a Almassora, i encara conserva les restes d’un petit poblat
amb una església (avui ermita de Sant Jaume) i un cementiri.42

Aquest itinerari segueix cap a Ulldecona (ḥiṣn Kūnah), localitat que al-Idrīsī si-
tua a vint-i-cinc milles de la ciutat Tortosa, tot afegint que és a la vora de l’Ebre, i tot
seguit, la ruta va cap a la ciutat de Tarragona, situada a la costa i a unes altres vint-i-
cinc milles; seixanta milles més al nord, arriba a la ciutat de Barcelona. A continua-
ció, el nostre geògraf torna a referir-se a un altra ruta que permetia desplaçar-se des
de València fins a Tortosa, sense passar per Fadrell i anant directament a Ulldecona.

Un altre dels topònims esmentats en una ruta alternativa que també partia de
València cap al nord és el de l’actual població de la Vall d’Uixó (Plana Baixa). Al-
Idrīsī el menciona amb la grafia Šūn (f. 159) i el situa a una etapa de distància de
la ciutat del Túria.43 Aquest topònim també figura, escrit Son, en la dotació de la

38. Com és sabut, la superfície del bisbat de Tortosa era molt més àmplia i es corresponia amb
l’antic territori dels pobles ilercavons fins que, els anys 1957-1960, fou desmembrada a favor dels ac-
tuals bisbats de Sogorb-Castelló, Lleida i Saragossa (vegeu el mapa confeccionat per A. Pladevall,
Catalunya romànica, vol. xxvi, p. 49).

39. El valor de la milla terrestre idrissiana és el de la romana, que equival a 1.478,5 metres.
40. Vegeu P. Ramón de María, C. D., «Colección de cartas pueblas...», p. 387.
41. Vegeu C. Barceló Torres, Toponímia arábica [sic] del País Valencià. Alqueries i castells, Xà-

tiva, Ajuntament de Xàtiva, 1982, q. v., i J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, q. v.
42. El Diccionario de Madoz (s. v. Castellón de la Plana, vol. vi, p. 117), la Geografía general del

reino de Valencia de F. Carreras Candi (València, Martín, c. 1919, p. 386), l’Onomasticon Cataloniae i
la Gran enciclopèdia catalana esmenten Fadrell com la partida rural acabada de mencionar, però la Gran
enciclopedia de la región valenciana, a més d’aquesta partida castellonenca, introdueix —crec que errò-
niament— una altra veu Fadrell, que confon amb el denominat castell dels Moros, de Sas, de la Magda-
lena o Castell Vell, que subsisteix parcialment al puig de la Magdalena, al nord de la capital de la Plana.

43. Abid Mizal no l’identifica, però indica que no s’ha de confondre amb Munt Šūn / Monzón (a
l’actual província d’Osca). C. Barceló Torres, Toponímia arábica [sic]..., q. v., l’identificà a partir de
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seu de Tortosa del segle xii, ja citada.44 El nostre autor afegeix que la fortalesa
d’Uixó es troba a vuit milles d’una altra, escrita amb diverses variants de grafia
(M.j.t.k, B.ḥ.t.k, B.æ.n.k i M.ḥ.t.k) i que, al seu torn, dista vint milles de la ciutat
de València. Tal com va establir Carme Barceló,45 correspon a l’actual població de
Betxí (Plana Baixa) i ara disposem d’una nova citació gràcies al text àrab que aquí
estic considerant.

Tot seguit, al-Idrīsī cita tres topònims amb un ductus consonàntic molt sem-
blant, fet que dificulta la seva interpretació i que ha estat motiu de confusions. En
primer lloc, menciona dues vegades (f. 159-160) una població que anomena
madīnat Š.rt i que és situada a trenta milles de València en la ruta que es dirigeix
a Alpont (madīnat al-Bunt) i que segueix cap a Molina [de Aragón] (Mulīnah).
A continuació escriu que entre Š.rt (variant Sīrṯ) i Onda (Undah) hi ha dotze mi-
lles. Aquesta madīnat Š.rt només pot ser Segorb (Alt Palància), que és anomenada
Šubarb i Šabarb en altres cròniques.46

2.2. Els castells de Tortosa

Més endavant (f. 162-163), al-Idrīsī menciona les fortaleses que llavors depe-
nien de Tortosa i parla de ḥiṣn Š.b.rt, identificat correctament pel traductor al cas-
tellà amb [Alcalà de] Xivert47 juntament amb els castells (ḥuṣūn) d’Horta [de Sant
Joan] (ḥiṣn W.rtah), Tivissa (ḥiṣn Yābisah), Morella (ḥiṣn Mawrāl·lah), Mequinen-
sa (ḥiṣn Miknāsah), Ulldecona (ḥiṣn Kūnah), Llobregat/Torreblanca (ḥiṣn L.br.
qāṭ)48 i Peníscola (ḥiṣn Baniškulah). Finalment, en donar diverses distàncies entre

la seva menció, amb la mateixa grafia Šūn, a Al-Takmila li Kitāb al-ṣila d’Ibn al-Abbār. Vegeu també
C. Barceló Torres, Minorías islámicas en el País Valenciano, València, Universidad de Valencia i
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1984, on és citat en els documents núm. 50, 54, 72, 101 i 108.

44. Vegeu P. Ramón de María, C. D., «Colección de cartas pueblas...», p. 386, que el transcriu
sense identificar-lo. Vegeu també A. Pladevall (dir.), Catalunya romànica, vol. xxvi, p. 118-119,
on, en la traducció de l’acta de consagració de Santa Maria de Tortosa, de 28 de novembre de 1178, es
transcriu i es deixa el castell de Son també sense identificar.

45. Vegeu C. Barceló Torres, Toponímia arábica [sic]..., q. v., i Minorías islámicas..., documents
núm. 51-53, 57-59, 61, 63, 88, 94, 98, 103, 105, 110, 111, 114, 115, 120, 123, 124 i 143.

46. Vegeu C. Barceló Torres, Toponímia arábica [sic]..., q. v., i Minorías islámicas..., document 44.
47. És citat per Yāqūt, Mucjam al-buldān, F. Wüstenfeld (ed.), Leipzig, 1866-1873, 6 v., vol. iii,

p. 321, que l’escriu amb la grafia Šubrut i el situa a una distància de dues jornades de Tortosa (vegeu
¦. cAbd al-Karīm, «La España musulmana en la obra de Yāqūt (s. xii-xiii). Repertorio enciclopédico
de ciudades, castillos y lugares de al-Andalus extraído del Muc§am al-buldān (Diccionario de los paí-
ses)», Cuadernos de Historia del Islam (Granada), 6 (1974), núm. 179).

48. Aquest topònim correspon a la mansio Lubricatum / Rubricatum de la via romana. Com que
apareix citada en dues fonts molt tardanes (l’Anonimo de Ravenna i la Guidonis Geographica) i Ptolemeu
la situa a la vora del riu Llobregat, la majoria dels autors el consideren un topònim desplaçat que al-
ludiria a terres properes a l’esmentat riu català i, evidentment, aquest no és el cas (vegeu J. M. Roldan,
Itineraria Hispania, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1975, o F. Arasa Gil i J. Vicent Caballer,

021-Reivindicació catalana Idrisi.indd 14 19/10/12 07:20



15

aquests (i altres castells i viles) i Tortosa, menciona el topònim Š.bārt (variant Šārt),
que es troba a quaranta milles. Aquesta distància correspon a la que hi ha entre Tor-
tosa i la població i el castell de Xert (Baix Maestrat), que era l’únic pas transitable per
terra que unia la zona a l’altre costat del riu de la Sénia amb Morella. És obvi que no
pot referir-se de cap manera a l’anteriorment citat Alcalà de Xivert, que està situat a
uns trenta quilòmetres al sud de Xert, distància que representa unes seixanta milles
fins a Tortosa i que no coincideix amb les quaranta assenyalades per l’autor. La res-
ta dels topònims que segueixen en el text no presenten cap problema, però en que-
den d’altres que ara he pogut identificar i que exposaré tot seguit (vegeu el mapa 1).

3. la ruta terrestre que anava des de tortosa caP a saragossa

És evident que el camí principal que s’utilitzava per anar des de Tortosa cap a
Saragossa era la ruta fluvial. Al-Idrīsī (f. 161) la descriu baixant des de Saragossa
cap a la fortalesa de Chiprana (J.brah, variant Ḥ.m.duh),49 i diu que se segueix
«cap on el riu s’ajunta amb el Cinca [és a dir, Mequinensa]» i cap a Tortosa. Hi
assenyala un recorregut de dues etapes, és a dir, de cinquanta milles, entre les dues
últimes poblacions.50

Tanmateix, restava per aclarir quin era el recorregut exacte que l’autor consig-
na per quan s’utilitzava la via terrestre. En aquest itinerari per terra figura el nom
d’un enigmàtic wādī al-Ramak com a primera etapa, topònim que ja vaig tenir la
fortuna de poder desxifrar51 en una altra ocasió. Vaig reeixir-hi en adonar-me que
el significat de l’àrab wādī al-Ramak és el de ‘riu de les eugues’. Ara segueixo cre-
ient que aquest hidrònim correspon al que apareix en alguns documents cristians
medievals sota la denominació de l’Eguadí, deformada en l’Aiguadí. En època me-
dieval, aquest era el nom d’una partida, una font, una devesa i un barranc situats
en un ampli meandre de la riera del Comte, en el límit dels actuals termes de Gi-

«Toponímia de la Via Augusta entre Saguntum i Dertosa», Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior (Bar-
celona), v (1981), p. 24). D’altra banda, i a partir de la menció d’un Rahal Alubrecati, lloc d’origen d’uns
moros que figuren al Repartiment de Mallorca, A. Poveda («Toponimia árabe musulmana de
Mayūrqa», Awrāq (Madrid), 3 (1980), p. 98 i següents) el situà entre Alcalà de Xivert i Borriana, fet que
ha possibilitat que altres autors (com l’editor del text) l’hagin pogut identificar amb l’actual Torreblanca
(vegeu E. A. Llobregat, «La geografia antiga valenciana i l’Anònim de Ravenna: notes de lectura»,
L’Espill (València), 17-18 (1983), p. 99-111, i «Relectura de Ravenate: dos calzadas, una mansión inexis-
tente y otros datos de la geografía antiga del País Valenciano», Lucentum, ii (1993), p. 225-242).

49. Població identificada per Dozy i De Goeje, a qui segueix Dubler, «Las laderas del Pirineo...»,
p. 343.

50. Vegeu Kitāb nuzhat al-muštāq..., v, p. 538.
51. Vegeu D. Bramon, «Identificació i rescat de dos topònims de Ribera d’Ebre citats per al-Idrīsī

(segle xii): l’Aiguadí / l’Eguadí / wādī al-Ramak i l’Alfalig / ḥiṣn ’.flīš», Societat d’Onomàstica. Butlletí
Interior (Barcelona), lxxix (1999), XXIII Col·loqui d’Ulldecona I (1997), actes del XXIII Col·loqui Ge-
neral de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 26 octubre 1997), p. 79-86.
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nestar i de Rasquera (Ribera d’Ebre). La documentació catalana s’hi refereix tam-
bé com a camí (o etapa d’un camí), tal com mostren les expressions «la carrera qui
va al Alaguadí» i «la carrera de l’Aguadí» que figuren en els capítols xxxvi i xli,
respectivament, d’unes ordinacions de la vila de Rasquera del 1573.52

Així les coses, el topònim en qüestió hauria d’escriure’s l’Eguadí i no pas l’Aigua-
dí. Aquesta confusió pot explicar-se perquè, com és sabut, en català alguns deri-
vats del nom de la femella del cavall han sofert modificacions per corrupció po-
pular, que els ha assimilat amb el terme aigua i aquest és el cas, per exemple,
d’eguader, ‘el que mena l’eguada’, que s’ha mantingut en el cognom Aguader, a
vegades transformat bàrbarament en Aiguader.53

La identificació de wādī al-Ramak amb l’Eguadí/l’Aiguadí em va permetre
aleshores resoldre els problemes que plantejava la continuació immediata d’aquest
fragment perquè, de wādī al-Ramak, al-Idrīsī diu textualment que l’itinerari se-
gueix cap a

ḥiṣn ’.flīš, vora el riu Ebre, a ḥiṣn A²kūn, vora el riu, a Mequinensa (Miknāsah),
[també] vora el riu, i fins a Saragossa, [amb un total de] cinc etapes.

El traductor al castellà considera que aquest final de paràgraf és corrupte i em
sembla clar que no el resol satisfactòriament. En primer lloc, confon la fortalesa
que figura amb el nom de ’.flīš amb Flix (Ribera d’Ebre) i, en conseqüència, aques-
ta identificació, com veurem, distorsiona la durada de les etapes que segueixen. A
més, l’obliga a identificar, també erròniament, la fortalesa d’Aḏkūn amb Faió (Ma-
tarranya). Aquesta localitat es troba, efectivament, entre Flix i Mequinensa (Baix
Cinca) i a la confluència de l’Ebre amb el Matarranya. Sortosament, però, i més
endavant, el mateix al-Idrīsī aclareix l’itinerari en qüestió quan escriu ben clar que
de Tortosa a Mequinensa hi ha tres etapes. Aquesta precisió ens permetrà una
millor comprensió de la ruta. Vegem-ho pas a pas.

En primer lloc, el text informa que des de l’Eguadí/l’Aiguadí hom va cap a una
fortalesa, ḥiṣn ’.flīš, que es troba a la vora del riu. La indicació és oportuna perquè,
per anar de Tortosa cap amunt i per l’esquerra de l’Ebre, el camí es desviava pri-
mer cap a l’est, tot rodejant la serra de Cardó. D’aquesta manera, no es tornava a
trobar el riu fins passat l’Eguadí/l’Aiguadí. Era del tot necessari, doncs, identificar
aquest topònim ’.flīš, que, juntament amb l’Eguadí/l’Aiguadí, constituïa la prime-
ra de les etapes que esmenta el nostre geògraf en la ruta que ara ens ocupa.

52. Vegeu M. J. Jassans, Ordinacions del 1573 de la vila de Rasquera, Rasquera, Grup Cultural
Rasquerà, 1984, p. 13-14. A Toponímia de Rasquera, Rasquera, Grup Cultural Rasquerà, 1988, p. 27-28,
es recullen altres grafies, com Agadi, Aiguadi, Aiguadis i Ayguadi.

53. Vegeu J. Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona,
Curial i La Caixa, 1982, s. v. egua.

021-Reivindicació catalana Idrisi.indd 16 19/10/12 07:20



17

Des del punt de vista filològic, i atès que l’arrel flš no existeix en àrab, es pot
pensar en un nom romanç que, d’acord amb Coromines, hauria d’ésser el llatí
flexus, -us, com a indicatiu d’una curvatura o sinuositat del riu. La hipòtesi és
plausible, perquè el terme s’ha conservat en la toponímia catalana en el nom de la
població de Flix (Ribera d’Ebre).54

També calia que preveiéssim la possibilitat que es tractés d’un error (de l’au-
tor o dels copistes) o bé d’una grafia corrupta o d’una mala lectura del traductor
al castellà. Penso que és molt possible que, com que l’actual topònim Flix apareix
convenientment localitzat en altres fonts àrabs, es fes mimèticament una identifi-
cació que aquí no és possible. Crec que, en conseqüència, cal pensar aquí en el
terme àrab al-æalīj, que els diccionaris tradueixen per ‘golf ’ i que, més exacta-
ment, indica el rabeig d’un corrent, és a dir, un lloc d’aigües tranquil·les.55 Aques-
ta darrera possibilitat d’identificació em sembla la més plausible i probable, ja que
hi ha testimonis de l’ús d’aquest terme en època cristiana i també a les vores de
l’Ebre. Així, en un capbreu de Tortosa de 1373 figura a Benifallet aquesta denomi-
nació com a nom de lloc, tal com mostren les referències següents, dins la partida
d’Aldovesta:

[...] una sort al Alfalix de terra campa et figueres [...] [i] un troç de terra
campa ab una olivera e figueres que ha en la partida appellada Alffelig.56

D’altra banda, i gràcies a l’observació del mapa actual de la zona,57 es desprèn
que aquest ’.flīš o ḥiṣn al-åalīj hauria d’estar situat a l’actual partida de Sant Vicenç
(avui terme municipal de Ginestar, a la Ribera d’Ebre), a una distància de menys
d’un quilòmetre de la font de l’Eguadí i just enfront de Miravet, és a dir, a la riba
esquerra de l’Ebre. A més, i tal com ens indica el text d’al-Idrīsī, hi deuria haver
una construcció o torre (per petita que fóra), a la qual s’apliqués el terme ḥiṣn, i
que formaria part de la xarxa de talaies de l’Ebre.58 En aquesta partida s’han trobat

54. Vegeu J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, s. v. Flix.
55. És en aquest sentit que el Corn d’Or, al Bòsfor, era conegut per al-åalīj, escrit en turc actual

Haliç.
56. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Reial Patrimoni, Batllia General, llig. 317 (f. 49 i 103,

respectivament). Dec i agreixo aquesta citació a Ventura Castellvell.
57. Vegeu Atles topogràfic de Catalunya 1:50.000, vol. ii, p. 119, i vegeu també el traçat que segueix

actualment la carretera comarcal C-230.
58. F. Carreras i Candi, La navegació al riu Ebre: Notes històriques, 2a ed., Barcelona, Genera-

litat de Catalunya, 1993, no l’esmenta, així com tampoc ho fa S. Bassols, «Una línea de torres vigía
musulmanas: Lérida-Tortosa», Al-Qanṭara (Madrid), xi (1990), p. 127-154. Aquest autor creu que des
de Móra d’Ebre, els senyals creuarien el riu fins a Banyoles (on no hi havia, com diu —seguint una
errada de Carreras i Candi— la torre de la Fullola, que és al terme del Perelló), per tornar a la riba dreta
cap a la torre de l’Almucatem (terme de Benissanet), a Miravet, al desaparegut castell de Rasquera i cap
al pic de la Talaia, Benifallet i Som.
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restes romanes, testimoni d’una ocupació preandalusina, i encara avui hi ha una
ermita d’origen medieval, dedicada a Sant Vicenç, tot i que ara està en ruïnes.

Actualment no sembla que es conservi cap record d’aquesta denominació
de ’.flīš (o ḥiṣn al-åalīj) a l’esmentada partida, però un document de primer de
juliol de l’any 1223 ens assabenta de l’existència d’una torre enfront de Miravet,
és a dir, a la banda de l’Ebre per on anava aquest itinerari. Aquest document llatí
recull l’acord entre el bisbe de Tortosa i el capítol de la catedral —d’una banda—
i el lloctinent del mestre templer, el preceptor de Ribera i altres frares del Temple
—de l’altra— sobre diverses qüestions, entre les quals hi ha la construcció d’una
església i un cementiri a Miravet i al costat esquerre del riu, que servís, en enda-
vant, de parròquia per a Rasquera i Ginestar:

[...] statuerunt ut ipsi fratres facerent ecclesiam et cimiterium apud turrem
que sita est ante castrum Miraveti ultra flumen Yberi, ad quam convenirent
hominis de Genestar et de Rasquera sacramenta ecclesiastica recepturi.59

Un altre document, de 16 de maig de 1312, ofereix llum sobre els possibles
dubtes que hi podria haver en la comprensió del mot turrem que aquí apareix i
que, certament, pot ésser sinònim de soto, terme molt corrent en la documentació
de l’època i de la zona com a indicatiu de ‘parcel·la’ o ‘propietat’. Es tracta de la
concessió feta pel rei Jaume d’una terra a tots els sarraïns de Miravet i s’hi especi-
fica que se’ls concedeixen

[...] terras et possessiones que sunt in soto que est prope turrem vocatam de
sancto Vincencio infra terminos dicti loci.60

Resta clara, al meu entendre, l’existència d’una torre, llavors anomenada de
Sant Vicenç, a la partida, torre que ha de correspondre al ḥiṣn ’.flīš o ḥiṣn al-åalīj
d’al-Idrīsī. Finalment, un altre document probablement del mateix any 1312 (i
datat el 8 d’abril) proporcionà la prova documental definitiva que corrobora la
meva suposició inicial. Es tracta de la concessió a un sarraí de Miravet d’una
terra erma

[...] quod est ultra flumen Iberi in loco vocato l’Alfalig, prout affrontat ex una
parte cum Façen Addeni et ex alia cum terra laborata et figuerale supra turre en

59. Vegeu P. Ortega, La sociedad de las tierras del Ebre: El señorío templario y hospitalario de
Ribera d’Ebre y Terra Alta (1150-1350), Anexo, tesi doctoral, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili,
1995, p. 228.

60. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Cancilleria, registre 209, f. 157v. La cursiva és meva.
De nou agraeixo la citació al col·lega i amic V. Castellvell.
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in olivare Templi et ex alia cum Maffumet Alfiçne et ex alia in parelliata et cum
Abrafim Abolabez et cum Exemenelo.61

Aquesta correspondència ’.flīš = al-åalīj = l’Alfalig em va permetre identifi-
car, amb tota seguretat i com a segona etapa de l’itinerari en qüestió, la fortale-
sa d’Aḏkūn que figura en el text amb la d’Ascó, de grafia molt més propera que
no pas Faió (com proposava Abid Mizal). Des d’allà, i després de travessar
l’Ebre,62 l’itinerari seguiria cap a Mequinensa —la tercera etapa— per arribar,
finalment, a Saragossa. D’aquesta manera es compleixen les tres etapes que as-
senyala clarament al-Idrīsī des de Tortosa fins a Mequinensa. Afegeixo, a més,
que establerta així la ruta, resulta que cadascuna de les etapes fixades cobreix un
trajecte molt similar (si bé cal recordar que hi manca l’esment d’una etapa in-
termèdia entre Mequinensa i Saragossa, que penso que devia ésser, probable-
ment, Bujaraloz) (vegeu el mapa 2).

4. i, mentrestant, flix seguia existint...

Amb tot això no vull pas donar a entendre que la població i la fortalesa de Flix
(Ribera d’Ebre) no existissin en aquell moment. És per això que, encara que el seu
nom no figuri en el text d’al-Idrīsī, no s’ha d’invalidar la identificació d’un ḥiṣn
’.flīj / ’.flīš (?) / ’.qlīš amb la població de Flix que va fer Hernández Giménez63 a
partir de l’estudi d’altres fonts àrabs i que ha estat acceptada per altres autors, com
Vernet i jo mateixa en el cas del Kitāb al-Jugrāfiyyah de Muḥammad al-Zuhrī.64

Aquest autor explica que «els habitants de les ribes de l’Ebre, que neix a les mun-
tanyes de Navarra, utilitzen un sistema de senyals lluminosos al llarg de 100 mi-
lles» (és a dir, uns dos-cents quilòmetres) per tal de comunicar-se. El paràgraf ara
citat permet entendre que la xarxa s’interromp i que, després, torna a funcionar
«des de ḥiṣn ’.flīš fins a Tortosa».

61. Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, San Juan de Jerusalén, Bailía de Miravet,
llig. 82621, núm. 21 (carpeta 610, núm. 80). Dec i agraeixo la citació al malaguanyat col·lega i amic
Pascual Ortega.

62. És evident que també es podria haver travessat el riu a Miravet, però llavors al-Idrīsī hauria
mencionat aquest topònim perquè el coneix i l’esmenta, bo i situant-lo correctament a 8 milles (és
a dir, a uns 16 km) del castell de Tivissa. Més endavant menciona un altre Miravet a tres etapes de
Montsó, però, a parer meu i en contra del que creu l’editor, es tracta del que hi ha prop de Bonansa i
del Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça.

63. F. Hernández Giménez, «Sobre los topónimos árabes correspondientes a los actuales ‘San-
taella’, ‘Coruche’, ‘Flix’ y ‘Ciurana’», Al-Andalus (Madrid-Granada), xiv (1949), p. 332-335, i Estu-
dios..., esp. p. 164-167.

64. Vegeu J. Vernet, Historia, astronomía y montañismo, Madrid, Real Academia de la Historia,
1981 (reeditat a Al-Qanṭara (Madrid), ii (1981), p. 365-381), i D. Bramon, El mundo en el siglo xii: El
tratado de al-Zuhrī, Barcelona, Ausa, 1991, p. 145.
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Ara bé, penso que hi calia una revisió: tal com descobrí Hernández Giménez,
l’Al-Iḥāṭa fī aæbār Garnāṭah d’Ibn al-åaṭīb (autor granadí del segle xiv) recull la
notícia que Flix (ḥiṣn ’.flīj) i Siurana [de Prades] (ḥiṣn S.rāniyah, variant Š.rāniyah)65

foren conquerides pels cristians l’any 543 i 1149, respectivament.66 Al seu torn, la
ja esmentada Geografia d’al-Zuhrī (autor andalusí, probablement nascut a Alme-
ria, que escriví a mitjan segle xii) i la Tuḥfat al-mulūk wa l-ragā’ib bi-mā fī l-barr
wa l-baḥr min al-cajā’ib wa l-garā’ib d’Aḥmad b. cAlī al-Maḥal·lī (autor marroquí
del segle xvi, que el copia) citen un ḥiṣn ’.flīš (variants ’.qlīš / ’.blīš) des del qual
existia una xarxa d’intercanvi de senyals lluminosos fins a Tortosa. En aquest cas,
és molt possible que correspongui al mateix ḥiṣn ’.flīš (o al-åalīj?), és a dir, l’Alfa-
lig del qual ens parla al-Idrīsī, autor contemporani d’al-Zuhrī.

Al seu torn i en un altre context, el topònim Š.brānah, que menciona al-Idrīsī
quan detalla un itinerari alternatiu que anava des de Tortosa cap a Barcelona67 i que
situa a una distància de cinquanta milles, ha estat identificat erròniament i repetida
amb Chiprana quan en realitat correspon, com acabem de veure, a la població de
Siurana de Prades (Priorat).

La confusió s’originà a partir de la interpretació que en va fer Lévi-Proven-
çal en la seva edició i estudi del Kitāb al-rawḍ al-micṭar fī æabar al-aqṭār de l’au-
tor magrebí al-Ḥimyarī (segle xiv), quan s’hi explica que un tal Ibn Zaydūn,
šayæ de Š.brānah, acostumava a sortir a guerrejar per la zona de Tarragona, on
havia romàs perdut durant tres dies dins les seves ruïnes sense trobar-ne la sor-
tida.68 Tanmateix, és evident que la població aragonesa de Chiprana, situada a
la riba dreta de l’Ebre, entre Saragossa i Mequinensa, era massa lluny de Tarra-
gona com per ser el lloc habitual de les corredisses dels escamots d’aquest xeic.
D’altra banda i òbviament, aquesta pretesa identificació encara té menys sentit
en un itinerari que anés des de Tortosa cap a Barcelona, segons indica al-Idrīsī.
Per a més claredat en aquest raonament, aquest autor afegeix que la població de
Chiprana era la primera de les etapes de la ruta fluvial que anava des de Tortosa
cap a Saragossa.

65. Com veurem més endavant, aquest topònim també és citat per al-Idrīsī a Uns al-muhaj...
(F. Sezgin (ed.), The Entertainment of Hearts..., f. 163-164), amb la grafia Š.brānah i a una distància de
50 milles de Barcelona; per al-Ḥimyārī, Kitāb al-rawḍ al-mi cṭar, p. 126, amb la mateixa grafia, i per
Yāqūt, Mucjam al-buldān, iii, p. 321, vocalitzat Šabrānah.

66. En realitat, Siurana fou conquerida per Ramon Berenguer IV el 1153 i Flix, probablement,
un any abans.

67. El principal passava per la ciutat de Tarragona, situada a cinquanta milles de Tortosa i a sei-
xanta de Barcelona.

68. La notícia també la dóna l’autor oriental (mort el 1283) al-Qazwīnī a Ā£ār al-bilād (a F. Wüs-
tenfeld (ed.), Al-Cazwini’s Kosmographie: Kitāb cAjā’ib al-maḫluqāt&Ā£ār al-bilād wa aḫbār al-cibād,
Göttingen, 1948-1949 i Wiesbaden, 1967, p. 366), que indica que la pren de l’andalusí al-cUḏrī (mort
el 1085).
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5. una nova correcció al meu treball

Tot i els avenços fins ara ressenyats i que ja vaig incorporar en la meva conti-
nuació de l’obra de Millàs sobre les cròniques àrabs que fan referència als territo-
ris avui catalans que vaig tenir a l’abast,69 em va quedar la recança de no haver
aconseguit desxifrar tots els topònims que figuren en les dues obres geogràfiques
de l’autor que aquí considero. Penso que ara puc avançar una mica més o, al-
menys, plantejar nous interrogants que poden ajudar convenientment futurs in-
vestigadors.

Efectivament, quan al-Idrīsī menciona les distàncies existents entre les diver-
ses fortaleses de Tortosa, escriu que aquesta població es troba a divuit milles d’un
ḥiṣn Q.bālš, que és la grafia que estableix com a bona l’editor i traductor al castellà
Abid Mizal, tot recollint-ne les variants M.nāl.š, M.bāl.š i Fāl.š. Aquest estudiós
identifica, al meu entendre erròniament, aquest topònim amb Cavalls, nom d’una
serra que separa els termes de Pinell de Brai, Gandesa i Benissanet (entre la Terra
Alta i la Ribera d’Ebre). Ara bé, en observar que no hi havia indicis de l’existència
de cap fortalesa, jo em vaig inclinar llavors per creure que podria tractar-se de
Paüls (Baix Ebre), recinte emmurallat i important castell d’origen andalusí, però
ara crec que també deu correspondre a la ja esmentada fortalesa de ’.flīš (amb
grafia corrupta i ductus consonàntic similar), que correspon a la torre que he as-
senyalat que hi havia a la partida de Sant Vicenç anteriorment citada, al terme
municipal de Ginestar (Ribera d’Ebre). D’aquesta manera, les divuit milles indi-
cades en el text semblen adequar-se a la realitat, tot seguint la ruta que parteix de
Tortosa per Bítem i Tivenys (que correspondria a l’actual carretera T-301) fins
que, passat Benifallet, s’ajunta amb l’actual C-230 (vegeu el mapa 2).

6. els Ports catalans de la mediterrània

Un altre bon seguit d’errors vaig cometre també en abordar el fragment on
al-Idrīsī esmenta les distàncies existents entre els ports de mar que es troben entre
Barcelona i Algesires.70 Pels que fan referència a territoris avui catalans, vaig con-
fondre el primer port que esmenta, amb la grafia ḥiṣn Ṭ.m.r.æ (variant Ṭ.m.r.ḥ) i
que situa a dotze milles al sud de Barcelona, amb l’actual Tamarit de Mar (Tarra-
gonès). Si bé vaig anotar que, per la distància assenyalada, hauria de correspondre
a un port més septentrional, explicava, tot seguint Dubler, que el nostre autor
pertanyia al grup dels geògrafs àrabs que consideraven que els Pirineus anaven en
direcció gairebé nord-sud, de manera que Barcelona quedava al nord de la serra-

69. Vegeu D. Bramon, De quan érem o no musulmans.
70. Vegeu D. Bramon, De quan érem o no musulmans, p. 140-141.
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lada, amb la conseqüent deformació d’ambdós vessants.71 Tanmateix, no és cert,
almenys pel que fa a aquest fragment, tal com veurem.

Tot seguit, l’autor cita, a unes altres dotze milles, un cap (ṭaraf ’.n.d.h), que
vaig confondre amb el de Salou, i vint-i-cinc milles al sud, el port de la ciutat de
Tarragona, la identificació del qual no presenta cap problema. A continuació, i
també situat a vint-i-cinc milles de distància, esmenta un altre cap el nom del qual
escriu amb les grafies ṭaraf al-Lūfah, al-Lawfah, al-Lūqah o al-Lawqa. Jo vaig sug-
gerir, també erròniament, que podria tractar-se de l’Hospitalet de l’Infant o de
Salou. L’enumeració idrissiana segueix cap a la desembocadura de l’Ebre, també
a vint-i-cinc milles, i cap a la ràpita de Cascall (rābiṭat Kašṭālī),72 actual de Sant
Carles, situada vora la mar i a una distància de setze milles.73

Ara crec que alguns d’aquest errors poden ser convenientment corregits.
Així doncs, i pel que fa al primer port esmentat, a una distància d’unes dotze

milles nàutiques74 de Barcelona, sabem que a l’àrea de Viladecans, Gavà i Castell-
defels (Baix Llobregat) es trobava l’ancoratge que els especialistes en món antic
han convingut a anomenar les Sorres i que era situat a l’antiga desembocadura del
Llobregat.75 A l’hora d’identificar-lo, com crec que cal fer-ho, amb el topònim que
el nostre autor ha escrit ḥiṣn Ṭ.m.r.æ (variant Ṭ.m.r.ḥ), he de començar per asse-
nyalar que penso que l’editor i traductor al castellà ha llegit erròniament la con-
sonant final del terme àrab com una /æ/ i que, en realitat, cal llegir-hi una /j/.76 Dit
això, el ductus consonàntic resultant, /ṭmrj/, permet pensar que aquest topònim
ha d’estar relacionat amb el color rogenc de les terres de la zona.77

Efectivament, als actuals termes de Gavà, Viladecans i Castelldefels hi ha un
conjunt d’elements de terres molt rogenques, que és molt possible que fossin els

71. Vegeu C. E. Dubler, «Las laderas del Pirineo...», esp. p. 339-340.
72. Vegeu D. Bramon, «La ràpita del Cascall al delta de l’Ebre», a M. de Epalza (ed.), La ràpita

islàmica: Història institucional...
73. L’enumeració segueix a continuació cap a la fortalesa de Peníscola, a Orpesa, l’ancoratge de

Fadrell, etc. (vegeu D. Bramon, «Identificación de algunos topónimos de la diócesis de Tortosa...»).
74. La milla nàutica a la nostra latitud equival a 1.850 metres.
75. Vegeu P. Izquierdo Tugas, «L’ancoratge antic de les Sorres: aportacions a la història eco-

nòmica de la costa del Llobregat», Fonaments (Barcelona), 8 (1992), p. 53-78; «Barcino i el seu litoral.
Una aproximació a les comunicacions marítimes d’època antiga a la Laietània», a J. Roca (ed.), La
formació del cinturó industrial de Barcelona, Barcelona, Institut Municipal d’Història, 1997, p. 13-21, i
«Liaisons entre navigation maritime et fluviale en Tarraconaise: les exemples de Les Sorres et Dertosa»,
a Le commerce maritime romain en Méditerranée occidentale, Estrasburg, Conseil de l’Europe, 1990,
p. 189-199. Vull fer constar el meu agraïment a aquest autor.

76. Vull assenyalar molt expressament que el testimoni dels dos manuscrits editats que es poden
consultar és ambigu.

77. R. Martí, «Concreció territorial del comtat de Barcelona», a III Congrés d’Història de Bar-
celona, i, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1993, p. 251, identifica aquest topònim amb la Coma
Roja (Garraf), però aquesta identificació no sembla correcta pel fet que una coma resulta difícilment
visible des del mar.
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que servirien de referència d’enfilada per trobar l’ancoratge des del mar: a més del
coll Roig, penya-segat sota l’ermita vella de Brugués, hi ha el castell d’Erampru-
nyà, citat ja l’any 957,78 i el castell de Fels, esmentat l’any 967.79 En aquell moment,
hi havia, a més, una torre a Sant Salvador de la Guàrdia, on ara hi ha l’hotel Rey
Don Jaime; una altra sobre el turó de la Roca, actual parc del Calamot, que pre-
sentava un penya-segat de pedra vermella de cara al mar; una altra a Gavà, no
gaire lluny de l’actual rectoria, i les dues de Viladecans, la torre del Baró i la torre
Roja, bastides amb la mateixa pedra vermella d’Eramprunyà, que tècnicament
s’anomena gres del Bundsandstein.

Avui seguim sense conèixer quin era l’estat de formació del delta del Llobregat
en aquell temps. Això no obstant, sabem que recentment s’ha trobat i excavat una
nau a la qual els arqueòlegs han donat el nom de Les Sorres X i que han datat com
a pertanyent al segle xiv.80 Aquesta troballa permet pensar que és molt possible
que la continuació de l’ús portuari d’aquesta zona deltaica fins a la baixa edat
mitjana s’hagués desplaçat més al sud, cap a Castelldefels, que té ocupació ininter-
rompuda des de l’època ibèrica.

Ara bé, fóra quin fóra l’element que servia com a guia des del mar per poder
enfilar l’ancoratge, en escriure Ṭ.m.r.æ, variant Ṭ.m.r.ḥ —que, com he dit, cal en-
tendre amb la consonant jīm final—, al-Idrīsī no va fer res més que unificar i
arabitzar els dos termes catalans torm, amb el significat de ‘penyal isolat’, ‘terròs’
i, sovint, ‘bloc de roca després d’una cinglera’, i roig en al·lusió al seu color. Sorto-
sament, al meu entendre, i per reforçar la meva suposició, aquest topònim ha
donat un resultat semblant a la Vilella Alta (Priorat), on es parla d’un «Tomb
Roig» en un lloc on no hi ha carretera ni camí que faci cap tomb i que correspon,
segons Ramon Amigó, a una deformació de Torm Roig perquè hi ha, realment,
un torm que té un color rosat.81

Al seu torn, crec que el segon ancoratge citat, dotze milles més al sud, ha de
correspondre a l’establiment portuari també iberoromà d’Adarró o Darró,82 avui

78. Vegeu P. Izquierdo Tugas, «El terme d’Eramprunyà, de la baixa romanitat al feudalisme.
Una revisió crítica», a P. Izquierdo Tugas, Miscel·lània d’homenatge a Jaume Codina, El Prat de Llo-
bregat, Ajuntament del Prat de Llobregat, 1994, p. 273-308, i P. Català i Roca i M. Brasó i Vaqués,
Els castells catalans, iii, Barcelona, Rafael Dalmau, 1971, p. 408, pàssim.

79. Vegeu P. Català i Roca i M. Brasó i Vaqués, Els castells catalans, iii, p. 341, pàssim.
80. Vegeu X. Raurich, A. Pujol, A. Martín, A. Jover, P. Izquierdo i E. Garrido, Les Sorres X:

Un vaixell medieval al canal olímpic de rem (Castelldefels, Baix Llobregat), Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 1992, col·l. «Memòries d’Intervencions Arqueològiques a Catalunya», núm. 1.

81. Vegeu R. Amigó i Anglès, Espigoladures onomàstiques, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2005, p. 223. ‘Torm’ és ètim també de la població de Benidorm, a causa del gran penyal
de l’illot que hi ha enmig de la badia (vegeu J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, s. v. dorm, beni-).

82. Pel que fa a la grafia ’.n.d.h que figura en el text, cal assenyalar que en àrab paleogràficament
/nd/ es transforma molt fàcilment en /dr/ i que la /h/ final és molt normal per representar la vocal final
d’un mot, sigui la que sigui.
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comprès dins del municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf).83 Tot seguit, a vint-i-
cinc milles, Tarragona disposava d’un port natural prou conegut i per això la seva
identificació no presenta cap problema (vegeu el mapa 3).

Fins aquí les distàncies assenyalades en el text d’al-Idrīsī que ara considero
són molt exactes.84 A continuació, semblaria que hauria d’esmentar l’antic anco-
ratge del cap de Salou (Tarragonès) o bé el també fenogrec de la desembocadura
del riu Llastres, que correspondria al nucli d’Oleastrum, situat just al nord de
l’actual població de l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).85 El cas és, però, que
ambdós indrets estan situats molt més a prop de Tarragona que no pas les vint-i-
cinc milles que figuren en la relació d’al-Idrīsī.

Per contra, segons la cartografia actual, a 24,7 milles de distància es troba
la cala (o cales, perquè abunden a la zona) de l’actual municipi de l’Ametlla de
Mar (Baix Ebre), que, com és sabut, és de poblament molt recent.86 Però el lloc,
definit com «un indret de pas forçós, tant per a la via terrestre com per a la via
marítima»,87 era conegut en època medieval com «la cala» (fins a tal punt que el
gentilici actual encara és calero/a). Aquests termes fan pensar en un ús portuari
antic i el cert és que es va trobar un escampall de material romà molt extens, entre
l’Ametlla i Alfama, que es va identificar com a resta d’un campament militar.88

Ultra això, a la cala de l’actual l’Ametlla, resguardada del vents, hi figura arran
de mar una torre homònima, documentada el segle xv com Amenla... Seria pos-
sible que el nostre geògraf conegués la denominació de l’Ametlla, que en llengua
àrab és al-Lauzah i que per deformació oral es deturpés en al-Lūfah, al-Lawfah? És
possible, però ara com ara i lamentablement, no puc anar més lluny i he de deixar
només plantejat aquest interrogant... (vegeu el mapa 1).

83. Vegeu P. Izquierdo Tugas, «Barcino i el seu litoral...», i P. Català i Roca i M. Brasó i
Vaqués, Els castells catalans, iii, p. 958-959, per la torre medieval allà existent.

84. Segons la cartografia actual, de port a port i allunyant-se una milla de la costa per evitar
perills, de Barcelona a les Sorres (punt de Castelldefels on naufragà Les Sorres X), hi ha 12,6 milles
marítimes; de les Sorres a Adarró, 13,6, i d’Adarró a Tarragona, 23.

85. Consta que era punt de partida dels minerals del Priorat (vegeu N. Rafel i X. L. Armada,
«L’explotació minera al Baix Priorat (Tarragona) en època romana. Notes a propòsit del plumbum
nigrum oleastrense», Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, núm. 28 (2010), p. 247-261, i
X. Dupré Raventós, «Ibers i grecs a l’Hospitalet de l’Infant», Forum: Temes d’Història i d’Arqueologia
Tarragonines (Tarragona), núm. 11 (2006)).

86. Els primers pobladors, pescadors de Tortosa, s’hi establiren un cop passada la guerra contra
Napoleó i fins a l’any 1891 pertanyé al municipi del Perelló. A la costa nord del terme, a l’extrem de la
cala de Sant Jordi, s’hi edificà el castell i l’hostatgeria del mateix nom, nucli de l’orde militar de Sant
Jordi d’Alfama, fundat l’any 1201.

87. Vegeu A. Martín i Menéndez, A. Rigo i Jovells i M. E. Sintas i Martínez, «Ametlla de
Mar. Castell de Sant Jordi d’Alfama», a A. Pladevall (dir.), Catalunya romànica, vol. xxvi, p. 101.

88. Vegeu R. Álvarez i J. Espadaler, «Antic camí ramader de St. Jordi d’Alfama. L’Ametlla de
Mar», a Època romana, antiguitat tardana: Anuari d’intervencions arqueològiques 1982-1989, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 1993, p. 68.

021-Reivindicació catalana Idrisi.indd 24 19/10/12 07:20



25

6.1. Noves hipòtesis: una possible explicació del nom provinent
de la botànica?

Una altra possibilitat sobre l’origen del topònim idrissià que ara m’ocupa po-
dria ser que el nom i la seva grafia, al-Lūfah, fes referència al fet que abundés a
l’indret una planta determinada. Aquest seria el cas, a tall d’hipòtesi, de la cucur-
bitàcia Luffa aegyptiaca o esponja vegetal que encara s’utilitza actualment a Orient
per a la higiene personal. La veritat és que aquí sorprèn l’ús del nom d’unitat i no
pas el genèric, però així es diu avui a Egipte, sense que s’usi el col·lectiu. Altra-
ment, també Lūfah és el nom d’algunes plantes de la família de les aràcies, com
són la serpentària o dragonera (Arum dracunculus L.) i d’altres. En ambdós casos,
els voltants de la cala (o cales) haurien rebut llavors el nom de ‘cap de la lūfah’ i
podria haver succeït que, més endavant, per similitud oral o per deformació de
copistes, s’establís una connexió d’aquest nom amb el del fruit de l’ametller, arbre
que no creix tan arran de mar.

Tanmateix, he d’advertir que resulta estrany que el mateix al-Idrīsī, que és
també un notable metge i farmacòleg, autor d’una obra botànica, Kitāb al-jāmic

li-aštāt al-nabāt (‘Summa sobre les diverses plantes’),89 hi citi el vegetal lūfah i fins
i tot en doni la variant dialectal andalusina, garguntiyah, i aquí l’inclogui com a
topònim sense cap més explicació.

Cal dir també, i com una altra hipòtesi que em sembla plausible, però no pro-
bable, que una possible lectura al-Lawqah pogués estar relacionada amb el terme
grec leukós, amb el significat de ‘blanc’, i que es referís, en aquest cas, a un ‘cap
blanc’ que avui no podem documentar. Lamentablement, però, he de concloure
que, en ser un hàpax, és difícil, ara com ara, de treure’n l’entrellat.

6.2. El curs més baix de l’Ebre

Tornant de nou al fragment relatiu als ports de la Mediterrània, a vint-i-cinc
milles de l’ancoratge que crec que correspon a l’actual l’Ametlla de Mar —iden-
tificació que no puc demostrar de manera convincent—, al-Idrīsī esmenta «el
lloc on l’Ebre desemboca al mar». En aquest punt, també he d’indicar la dificultat
que representa el fet d’ignorar l’estat de formació del delta en l’època del nostre
escriptor. Això no obstant, m’inclino a creure que la distància que hi assenyala és
la que resultaria de remuntar riu amunt fins a Tortosa. Dic això per dos motius:
en primer lloc, perquè el mateix autor, en la seva obra Nuzhat al-muštāq, esta-

89. En curs de publicació per F. Corriente i A. Benmrad, núm. 148, 149 i 150 del manuscrit. Dec
i agraeixo aquesta informació a F. Corriente. Un altre important botànic araboislàmic, Ibn al-Bayṭār,
també recull la variant andalusina garguntiyah com a denominació de l’àrum llarg i afegeix que en
aljamia hispànica rebia el nom de sārah i en berber, irna.
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bleix que són dotze les milles que separen el pont de barques de Tortosa de la
desembocadura de l’Ebre i, en segon lloc, perquè la distància existent entre la cala
de l’Ametlla de Mar i de la capital del Baix Ebre és d’aproximadament unes vint-
i-set milles.90

Pel que fa a les setze milles de distància que al-Idrīsī consigna tot seguit fins a
arribar a la ràpita de Cascall, cal suposar que també es refereixen a un trajecte
calculat des del pont de barques de Tortosa, essent la distància actual entre aquest
punt i la ràpita poc més de vint-i-quatre.

7. notícies sobre el Penedès

Canviem de territori. També vaig cometre un bon piló d’errors en tractar un
altre fragment en el qual al-Idrīsī consigna les distàncies existents entre diverses
poblacions avui catalanes. Resumeixo el que vaig dir aleshores91 i intentaré donar,
a partir d’ara, una interpretació més correcta (vegeu els mapes 1 i 3):

De Tortosa, per l’est, fins a Albarca hi ha divuit milles; a Siurana [de Pra-
des], unes vuit, i de Siurana a Barcelona, cinquanta. De Tortosa a Fraga hi ha
cinquanta-cinc milles i de Fraga a Lleida, divuit. D’Albarca fins a la fortalesa de
c.rbāṭ.lah, hi ha dues etapes.

Per la part dels Pirineus i des de G.rnṭālah fins a la fortalesa de Tamarit
(Ṭ.mr.ḥ), en el mar, una etapa lleugera; des de la fortalesa de c.rnṭālah fins a
l’horta de [Sant] Vicenç (?) (faḥ½ B.ntīš, variants N.tīš, Y.ntīš i B.nīt.š) hi ha
quaranta milles.

Des de Fraga fins a la fortalesa de [Sant] Vicenç (?) (ḥi½n B.ntīš, variants
N.tīš, Y.ntīš i B.nīt.š) [...].92

G.rbāṭ.lah, Tamarit (?) (al-Ṭ.mr.ḥ), [Sant] Vicenç (?) (B.ntīn) i (?) [l’Hos-
pitalet de l’Infant (?) o Salou (?)] i (Lūqah) pertanyen als districtes de Barcelona
que estan a la zona d’al-Andalús.

Com es pot observar, aquests paràgrafs segueixen presentant la ja assenyalada
deturpació de topònims general a tota l’obra manuscrita idrissiana, així com
també el fet que s’hi escriguin diverses grafies per a un mateix nom de lloc. Cal
afegir, a més, que un fragment ens ha arribat sense acabar. He de reiterar també
que, com en altres cassos que he tractat en aquest discurs, el text d’al-Idrīsī és
l’únic a donar notícia d’aquests noms i que, en conseqüència, no podem contras-

90. Val a dir que de la importància d’aquest port marítim i fluvial, ja glossat per Plini, en dóna
fe el fet que fins a l’any 1868 encara hi havia tres vaixells de vapor diaris que feien la línia regular
Barcelona-Tortosa.

91. Vegeu D. Bramon, De quan érem o no musulmans, p. 144-145.
92. En blanc en el manuscrit.
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tar les seves informacions amb cap altra font escrita ni musulmana ni cristiana de
les que coneixem.

Així les coses, sembla impossible poder dilucidar amb seguretat de quins to-
pònims s’està parlant, però intentaré, com he dit, resoldre aquestes dificultats.
Anem a pams.

Pel que fa al primer topònim, diverses vegades citat i escrit amb les variants
c.rnṭālah, G.rnṭālah i G.rbāṭ.lah, jo anotava l’any 2000 que totes aquestes grafies
posaven de manifest que es tractava d’un nom de lloc que actualment en català
havia d’acabar amb la terminació /-ella/. Per aquest motiu, assenyalava diverses
possibilitats, com són [la] Granadella, Cornudella i Gargantella. En el primer su-
pòsit, deia que calia descartar la població de la Granadella situada a uns setze
quilòmetres de Tortosa a causa de la seva proximitat a l’esmentada ciutat i a Al-
barca. Restava també la Granadella (Garrigues), que és un castell documentat des
de l’any 1181.93 En segon lloc, i al marge de la més coneguda població de Cornu-
della del Montsant (Priorat), que també es troba massa a prop de Tortosa, existeix
un poblat homònim al municipi de Sant Jaume dels Domenys (Penedès) des d’on
consta la partida d’un aqüeducte tardoromà que abastia una vil·la romana avui
desapareguda,94 molt a prop del qual passava una ramificació de la Via Augusta.95

La tercera possibilitat era que es tractés del coll i de la partida de Gargantella, lo-
calitzats a l’actual terme de Masquefa (Anoia). Aleshores creia que aquesta era la
identificació més probable, sense adonar-me que el text àrab parla clarament de
l’existència d’una fortalesa en aquell lloc.96 Avui he de dir que no em convenç cap
d’aquestes possibilitats i crec, en conseqüència, que és necessari intentar avançar
per un altre camí...

De moment, crec que ja he demostrat —i això ens servirà de punt de parti-
da per continuar— que cal substituir l’errònia identificació del topònim Ṭ.mr.ḥ /
Ṭ.mr.j com a Tamarit [de Mar] i entendre que correspon al Torm Roig. La seva
visió permetia l’enfilada a l’antic ancoratge situat a la zona de Gavà/Castell-

93. Vegeu P. Català i Roca i M. Brasó i Vaqués, Els castells catalans, vi, p. 194.
94. L’edificació posterior és coneguda com la finca dels Arcs (vegeu J. Tarrada i Masanell,

L’aqüeducte romà de Sant Jaume dels Domenys, Vilafranca del Penedès, Institut d’Estudis Penedesencs,
1981, col·l. «Miscel·lània Penedesenca», núm. iv, p. 237-260).

95. Vegeu P. Giró, «Identificación de algunas vías romanas en el Penedès», a Recull de l’obra
dispersa de l’arqueòleg Pere Giró i Romeu, Vilafranca del Penedès, Institut d’Estudis Penedesencs,
1984, p. 27.

96. Aquest topònim avui està en desús, però el Cartulari de Sant Cugat del Vallès, Madrid, Minis-
terio de Cultura, 1981, p. 207 i 219, el cita dues vegades com un dels límits del castell de Masquefa: «a
parti orientis in termino Kastri Gelide, a parte medio in collo Portello, ab occiduo in termino de Apiera,
a parte vero circii in collo de Gargantella» (any 1161, i escrit ‘Guargantella’ el 1165). Vegeu P. Català i
Roca i M. Brasó i Vaqués, Els castells catalans, v, p. 259-264, i F. Hernández Giménez, «El Monte y la
provincia del Puerto», Al-Andalus (Madrid-Granada), xvii (1952), p. 319-368, i Estudios..., p. 205-209.
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defels (Baix Llobregat), actualment anomenat les Sorres i absorbit pel delta del
Llobregat, com he dit. El fragment que ara considero ens informa, a més, que
aquest lloc distava una etapa lleugera (és a dir, uns vint quilòmetres) del primer
topònim dels ara considerats, que és el que figura amb les grafies c.rnṭālah,
G.rnṭālah i G.rbāṭ.lah, la identificació del qual de moment segueixo deixant en
suspens.

Pel que fa al topònim també escrit molt diversament en el text, és a dir, amb
les grafies B.n.tīš, N.tīš, Y.n.tīš i B.nīt.š, vaig creure, també erròniament, que
al·ludia a algun lloc que tingués el nom de Sant Vicenç i, com que el text el men-
ciona com a faḥṣ, és a dir, territori de conreu, i com a ḥiṣn o fortalesa, vaig pensar
que es tractava de l’actual Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat),97 però ara he
de celebrar respecte d’això la identificació feta per Ramon Martí a partir d’aquest
mateix text d’al-Idrīsī. Martí escriu que «B.n.tis o B.n.tin [...] ha de ser identificat
inequívocament amb el Penedès, sense poder precisar a quin castell fa referència».98

Aquesta proposta va ser ampliada per Gibert Rebull tot suggerint que la seva
menció també com a fortalesa podria correspondre al castell d’Olèrdola (Pene-
dès).99 Abans de continuar, he d’advertir en aquest punt que cap d’ambdós autors
esmentats exposa les raons que els portaren a aquestes propostes d’identificació,
cosa que intentaré fer tot seguit.

En primer lloc, si d’entre les variants que figuren en el text del geògraf ceutí es
prenen com a vàlides les lectures Banatīš o Banatīs, no hi ha cap dificultat per
afirmar que es tracta del nom del territori del Penedès, perquè, com és sabut, la
inexistència del fonema /p/ en la llengua àrab converteix automàticament la seva
transcripció en una /b/. Efectivament, el nom del Penedès, derivat de penetos per
ser un lloc de castells roquers,100 i que al·ludeix, en conseqüència, a un territori o
faḥṣ, figura esmentat des de principi del segle x en la documentació relativa a al-
gun dels seus castells. Aquest és el cas, per exemple, del de Subirats, que l’any 917
es documenta i situa «prope territorio Penetese». Aquesta citació va permetre que
Ramon Martí plantegés la hipòtesi que el primer territori del Penedès tingués una

97. Aquesta localitat figura al Cartulari de Sant Cugat del Vallès com a Garrosa o Villagarrosa (al
terme de Cervelló) a partir de l’any 955 i poc després la documentació ja parla també dels seus «horts
comtals». En el darrer quart del segle x s’inicià la denominació S. Vincentii de Ortis i es va oblidant
el nom de Garrosa. Respecte a Sant Vicenç de Calders, els seus estanys estan documentats des del 938
i el seu castell, des del 1011 (vegeu P. Català i Roca i M. Brasó i Vaqués, Els castells catalans, iii,
p. 826 i següents).

98. Vegeu R. Martí, «Concreció territorial del comtat de Barcelona», a III Congrés d’Història de
Barcelona, i, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1993, p. 251.

99. Vegeu J. Gibert Rebull, «La integració a al-Àndalus dels territoris a ponent del Llobregat»,
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (Barcelona), xvi (2005), p. 72.

100. Vegeu J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, vi, p. 192, b4.
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superfície inferior a la que va tenir a partir del segle xi,101 hipòtesi que no afecta la
seva proposta d’identificació.

En segon lloc, sobre si es refereix o no al castell d’Olèrdola no hi ha dades
concloents en un sentit o en l’altre. Ara bé, tot i no haver-hi diferències funcio-
nals i de contingut entre els diferents castells termenats del Penedès102 amb ante-
rioritat al segle xii, la presència de restes romanes importants, l’extensió superior
del terme castral i, sobretot, la mida del nucli urbà que es formà a dins i a fora de
les muralles, converteixen Olèrdola en un dels principals punts de referència ter-
ritorial de la zona entre Tarragona i Barcelona en aquesta època.103 Aquests, i el
fet que en algun moment a la documentació escrita es mencioni com a ciutat104 i
que Mir Geribert s’autoproclamés príncep d’Olèrdola,105 són els arguments que
em porten a considerar la hipòtesi que el topònim es refereix a aquest castell i no
a cap altre de la mateixa zona. La no coincidència entre la denominació del text
d’al-Idrīsī i el topònim feudal podria ser deguda al fet que el nostre geògraf l’es-
menti pel seu nom andalusí o bé que ell mateix dubtés de la seva vertadera iden-
tificació.

Arribat el moment d’enfrontar-se amb el topònim escrit amb les variants
c.rnṭālah, G.rnṭālah i G.rbāṭ.lah i rebutjades les meves anteriors propostes d’iden-
tificació, no crec que hi hagi cap altra possibilitat que la de relacionar-lo directa-
ment amb el diminutiu català (explicitat per la terminació -ella) del nom de la
ciutat andalusa de Granada, topònim que, precedit de l’article femení català, en-
cara existeix al Penedès.106 No puc saber el perquè d’aquesta referència penede-
senca a la darrera capital andalusina, però sí el motiu del seu esment en l’itinerari

101. Vegeu R. Martí, «La primera expansió comtal a ponent del Llobregat», a A. Plade-
vall (dir.), Catalunya romànica, vol. xix, p. 28.

102. Vegeu C. Batet, El castell termenat d’Olèrdola, Olèrdola, Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya, 2005, p. 40-50 i 58-60.

103. Vegeu J. M. Bosch, No ens veieu però hi som. Anàlisi de pautes de visibilitat en la distribució
de les esglésies del terme castral d’Olèrdola (900-1050), Treball de DEA de la Universitat de Barcelona,
2009, i «L’estat de la qüestió de la recerca arqueològica sobre els assentaments, l’espai obert i els camins
en època feudal», a XXIII Jornades d’arqueologia del Penedès 2011, treballs inèdits que he pogut consul-
tar gràcies a l’amabilitat del seu autor.

104. Vegeu F. Sabaté, El territori de la Catalunya medieval: Percepció de l’espai i divisió territorial
al llarg de l’edat mitjana, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1997, p. 115-116.

105. Vegeu S. Sobrequés, Els barons de Catalunya, Barcelona, Vicens-Vives, 1957, i Els grans
comtes de Barcelona, Barcelona, Vicens-Vives, 1961, p. 55-114; P. Bonnassie, Catalunya mil anys
enrera, Barcelona, Edicions 62, 1979-1981, p. 73-104; J. E. Ruiz-Domènec, Quan els vescomtes de
Barcelona eren: Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles x, xi i xii, Barcelona,
Fundació Noguera, 2006, p. 85-139, i R. Lluch Bramon, Una nova mirada a la revolta de Mir Geri-
bert, en premsa i que he pogut consultar gràcies a l’amabilitat de la seva autora.

106. La paraula granada referida al fruit del magraner no és catalana i, a més, el seu conreu no
és propi de la zona. Sí que és cert que el verb granar s’utilitza en català per indicar que un cereal ha
produït gra, però com a topònim no tindria cap sentit.
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que descriu al-Idrīsī: la zona de la Granada del Penedès es mantenia llavors com
una cruïlla destacada de la xarxa bàsica de camins heretada de l’època romana,
concretament entre l’antiga Via Augusta i un altre que venia de l’Anoia, que en-
trava al Penedès pel coll de la Barraca i es dirigia cap a les Gunyoles, Begues, Sant
Boi de Llobregat i Cornellà per atènyer Barcelona.107 Sabem, a més, que durant els
segles x i xi la Granada penedesenca era un punt de trobada dels assentaments de
la zona per intercanviar productes i consta que, a partir de l’esment d’un sistema
de mesures propi en la compravenda de forment, des de l’any 1080, s’hi va desen-
volupar un dels mercats més antics de Catalunya fins que, l’any 1148, va ser subs-
tituït pel de la nova població de Vilafranca del Penedès.108 Això explica l’existència
d’una fortalesa important, documentada des del 950, si bé parcialment destruïda
el 1003,109 i la condició de l’església de Sant Cristòfol de la Granada com una de les
sufragànies de Sant Miquel d’Olèrdola.

El topònim en qüestió figura tretze vegades citat al Cartulari de Sant Cugat del
Vallès sota la forma Granata i amb la mateixa grafia s’esmenta en altres docu-
ments medievals.110 Aquest fet em permet reafirmar-me en la idea que el seu nom
deriva del de la població andalusina, encara que, com he dit, no pugui explicar-ne
el motiu. Pel que fa a la seva verdadera grafia, tan deturpada en l’obra d’al-Idrīsī
que estic tractant, crec que caldrà acceptar com a bona la lectura Garnaṭālah, és a
dir, la idèntica a la ciutat andalusa però que en aquesta ocasió té el sufix romanç
-ella, com a mostra de diminutiu.111

Aquesta mena de compostos híbrids no són estranys en la toponímia catala-
na, tal com es pot observar en les sèries almanar / almanārah > Almenar / Alme-
nara > Almenarilla, Almenadella, Almenarella; Hawwārah / alhawwārah > Fava-
ra, Favareta; alæandaq > Alfàndec > la Alfándiga, Alfondeguilla, o alhaṭṭārah >
Alfatara, la Fatarella.

Una vegada identificat aquest topònim que figura en el text d’al-Idrīsī com la
Granada, ja no hi ha cap problema per explicar que dista una etapa lleugera de
la costa mediterrània en el punt del Torm Roig, tal com indica el text. En aquest
cas, l’itinerari que descriu al-Idrīsī passaria per l’actual població de Begues (Baix

107. Vegeu M. Vives i Tort, L’evolució històrica de la xarxa viària entre el Llobregat i el Foix: Des
de l’època romana fins al tercer decenni del segle xx, tesi doctoral, Barcelona, Universitat de Barcelona,
Facultat de Geografia i Història, 2007, p. 298.

108. Vegeu M. Soler Sala, Els espais d’intercanvi: El mercat en el procés de gènesi i consolidació del
feudalisme al comtat de Barcelona (segles ix-xiii), tesi doctoral, Barcelona, Universitat de Barcelona, Fa-
cultat de Geografia i Història, 2006.

109. Vegeu P. Català i Roca i M. Brasó i Vaqués, Els castells catalans, iii, p. 656-661, i J. Bolós
i Masclans, «Castell de la Granada», a A. Pladevall (dir.), Catalunya romànica, xix, p. 126-127.

110. Vegeu R. Puigcorbé i Ticó, «Toponímia pre-romana, germànica i aràbiga en l’Alt Penedès»,
Miscel·lània Penedesenca, vi (1983), p. 165-180.

111. Vegeu a Extremadura i Andalusia els topònims paral·lels La Granadilla i Granadilla, també vius.
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Llobregat), citada en una notícia referida a l’any 898 en un text àrab i situada «en
el camí de Barcelona»,112 i seguiria cap a l’actual Sant Boi de Llobregat i fins a la
capital catalana, tal com he dit113 (vegeu el mapa 3).

Finalment, assenyalo que queda per resoldre el problema del fragment que
explica que des de la fortalesa de la Granada fins a l’horta del Penedès (faḥṣ B.n.tīš,
variants N.tīš, Y.ntīš i B.nīt.š) hi ha quaranta milles.114

8. quines novetats referides a catalunya ens aPorta l’estudi de l’obra

geogràfica d’al-idrīsī?

D’entrada, hem vist com la menció del topònim Matarranya figura en una
font àrab, el text d’al-Idrīsī, anys abans que en donin notícia les fonts cristianes.
Això és així perquè, ara com ara, sabem que en parlen dos documents dels anys
1178 i 1224, i ens consta que el text del geògraf fou conclòs l’any 1153-1154.

Aquest autor ens assabenta també de l’existència de fortaleses —algunes ja
abandonades— sobre les quals no sembla que tinguéssim cap notícia documental
en altres fonts escrites, siguin àrabs, llatines o catalanes. En alguns casos, la iden-
tificació d’algunes fortaleses a partir de la llengua àrab ens ha permès poder reco-
nèixer topònims que figuraven en alguna documentació cristiana, però que no
havien estat convenientment identificats, com és el cas, per exemple, de la del
Toscar i la Vall d’Uixó.

D’altra banda, els itineraris terrestres que consigna al-Idrīsī mostren, en pri-
mer lloc, la vigència de la ruta existent entre Tortosa, Lleida i Fraga, avui ja no tan
principal. En segon lloc, ens assabenta que la via terrestre utilitzada des de Torto-
sa cap a Saragossa s’iniciava cap a l’est per la riba esquerra de l’Ebre i no pas per la
de la dreta, tal com un reconegut atles històric dibuixa en un mapa, l’autoria del
qual, erròniament, m’atribueix.115 Efectivament, segons el text, el camí sortia de
Tortosa, per la vora esquerra, tot rodejant la serra de Cardó, i així continuava fins
a Ascó, lloc on calia travessar el riu i prosseguir, ara sí, per la riba dreta fins a Faió
i Mequinensa.

La seva obra geogràfica posa de manifest també la xarxa viària existent en-
tre les diverses fortaleses, com ara Borriana, Fadrell, la Vall d’Uixó, Betxí, Al-
calà de Xivert, Horta de Sant Joan, Tivissa, Ulldecona o Peníscola, que alesho-

112. Vegeu D. Bramon, De quan érem o no musulmans, p. 241.
113. Vegeu M. Vives i Tort, L’evolució històrica de la xarxa..., pàssim.
114. Actualment, existeix un municipi anomenat el Pla del Penedès (Alt Penedès) que inclou els

nuclis de Bonavista, Cal Janes, Mas Moré, les Parellades, el Pla del Penedès, el Pujolet i les Tarumbes,
però no està situat tan lluny del de la Granada i, a més, no crec que aquí tingués cap sentit.

115. Vegeu V. Hurtado, J. Mestre i T. Miserachs, Atles d’història de Catalunya, Barcelona,
Edicions 62, 1995, p. 78.
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res pertanyien al districte de Tortosa, així com les distàncies que hi havia entre
aquestes.

Així mateix, hi consta també l’existència d’una ruta que, partint de Tortosa i
passant per Albarca i Siurana de Prades, atenyia el Penedès. Des d’allà i, concreta-
ment des de la Granada, hom podia dirigir-se cap a Barcelona tot seguint, com és
obvi, la Via Augusta. Amb tot, també es disposava d’un itinerari alternatiu que
anava cap a la costa tot passant per Begues. Cas que la meva proposta d’identifi-
cació sigui encertada, es confirmaria la rellevància d’Olèrdola sobre la resta dels
castells penedesencs.

Pel que fa a les rutes marítimes, el text ens assabenta de l’ús medieval dels
ports de les Sorres, d’Adarró i, lògicament, del de Tarragona. Respecte al primer,
hem vist que el menciona com a Torm Roig, és a dir, amb el seu nom català me-
dieval, essent aquesta la primera vegada que es documenta aquesta denominació
i aquest lloc. Això és així perquè el nom de les Sorres és el que varen donar-li els
pagesos actuals que conreaven aquests camps pel fet que eren molt sorrencs. Ultra
això, quan després es varen començar a explotar els àrids de la zona per a la cons-
trucció, el topònim es va estendre popularment cap a tota l’àrea on s’extreia sorra.
Tot plegat explica que, en treballar-hi els arqueòlegs, apliquessin aquest nom al
jaciment.

El text d’al-Idrīsī ha mostrat també la pervivència del nom antic de l’ancoratge
d’Adarró (pronunciat amb /a/ inicial i no pas Darró, tal com ara és més usual) i,
naturalment, el fet de la seva continuació com a port en època medieval. Resta
palès, com era d’esperar, l’ús del port de la ciutat de Tarragona. Si les distàncies
que dóna el geògraf són les certes i fóra quina fóra la forma original emprada per
a l’ancoratge existent més al sud —i que jo he proposat identificar amb l’Amet-
lla—, el fet que no es mencionin els antics ports de Salauris i d’Oleastrum ens
indica que ambdós enclavaments haurien perdut importància en el tràfic de la
Mediterrània medieval.

Per explicar el declivi de l’antic port Salauris, després Salou, crec que cal refe-
rir-se als efectes de la despoblació i de la inseguretat que va sofrir el territori en
època andalusina. Així ho mostra, per exemple, l’episodi que figura al Liber maio-
lichinus (escrit entre el 1115 i el 1119) que narra l’expedició pisanocatalana porta-
da a terme contra les illes Balears: explica que la flota s’allunyà de Barcelona i es
dirigí cap a Tarragona i cap als «deserts» de Salou. Poc després, aquest text afegeix
que, empeses de nou cap a Salou, les naus hi arribaren «entrada de fosca» i que
part de la tripulació hi desembarcà per «fer aiguada fresca». Llavors:

Vet aquí que uns moabites que anaven a cavall els envesteixen de la mateixa
manera com sol arribar una sageta llançada per un arc quan el Part dispara
violentament el seu. Els agafen mentre beuen aigua del riu i se’ls emporten a les
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seves llars per un llarg viarany. Però el temor de la gent pisana, que commovia
els severs íbers, els allibera de l’esclavatge.116

No cal dir que aquests moabites, després sorprenentment qualificats d’ibers (!),
no eren altres que els membres d’un escamot d’andalusins que corrien per la con-
trada. Això no obstant, i a partir de la conquesta cristiana de la zona, la recupera-
ció de Salou és un fet incontestable: d’allà salpà, com és sabut, el 6 de setembre
de 1229, l’estol de Jaume I cap a la conquesta de Mallorca.

Per contra, el cas de l’ancoratge del riu Llastres no sembla que tingués conti-
nuïtat a l’edat mitjana, tal com mostra el fet que, quan al segle xv les autoritats
barcelonines volgueren assegurar una ruta per tal d’abastir-se del blat que baixava
per l’Ebre tot estalviant-se les càrregues que els imposava la ciutat de Tortosa,
optaren per transportar-lo des de la platja de Guardamar, després dita de Mira-
mar, a quatre quilòmetres i mig al nord-est de la desembocadura del Llastres.
Aquesta platja avui pertany al municipi de Mont-roig del Camp117 i ambdós em-
plaçaments han acabat engolits, com és sabut, per la voràgine turística dels nos-
tres temps...

9. caP a unes conclusions

Encara que hi restin alguns interrogants i algunes llacunes, crec que he acon-
seguit una millor comprensió d’uns textos plens de dificultats. La primera i prin-
cipal, tal com ja he assenyalat, radica en la deturpació dels topònims que hi figu-
ren. Això és així a causa, i sobretot, de l’absència de punts diacrítics en molts dels
casos —imprescindibles en l’alfabet àrab— i, cosa més corrent, de les vocals.
També vull recordar una de les mancances que caracteritzen la gran majoria dels
editors de textos i de manuscrits àrabs que ens han pervingut: com que els catalans
no hem treballat aquest camp, ens hem de servir de l’obra —molt meritòria, d’al-
tra banda— de persones que desconeixen la nostra geografia, la nostra llengua i,
d’una manera especial, la nostra toponímia menor. Per aquest mateix motiu, amb
escasses excepcions, els investigadors que s’han dedicat a treballar textos geogrà-
fics àrabs procedeixen de terres prou allunyades de Catalunya i no sempre s’han
interessat o han estat capaços d’entendre les referències toponímiques amb encert.
Penso també que val la pena insistir i recordar que al-Idrīsī és l’únic autor que

116. Vegeu Liber maiolichinus de gestis pisanorum illustribus, traducció de Mireia Mulet Más, Pal-
ma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 1991, p. 13.

117. Vegeu J. Blanch Amorós, «L’alternativa terrestre de la ruta bladera de l’Ebre en el seu
tram inferior», Miscel·lània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, núm. 8 (1991), p. 17-31, i V. Cas-
tellvell, «Les rutes terrestres de l’Ebre al mar: el Memorial de 1460», Miscel·lània del Centre d’Estudis
de la Ribera d’Ebre, núm. 15 (2001), p. 155-174.
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esmenta la majoria dels noms de lloc que aquí he tractat i, en conseqüència, les
novetats que se’n poden extreure no són contrastables amb obres d’altres autors.
Aquí rau no només part de la seva dificultat sinó també el seu enorme interès.

No vull acabar sense fer una crida a favor de la necessitat del treball interdis-
ciplinari. Sense la meva doble condició de filòloga i d’historiadora, l’estudi de
molts textos àrabs no hauria arribat a bon port; però és indiscutible també que el
fet de conèixer el territori ha estat molt important i, sovint, determinant. Vull
destacar també, i molt especialment, que l’ajut generós d’amics i col·legues experts
competents en altres camps de recerca ha estat fonamental i decisiu.

Finalment, i pel que fa al conjunt de les notícies aportades per un geògraf àrab
que escriví a la primera meitat del segle xii i que ara i aquí he resseguit, crec que
es pot concloure que des d’ara ja no es podrà repetir mimèticament que al-Idrīsī
(o els seus informadors) ignoraven la geografia corresponent al sud immediat del
Pirineu, que avui forma part del territori català i que ell no havia trepitjat mai.

10. agraïments

Faig constar el meu agraïment als col·legues i amics J. M. Bosch, V. Castellvell,
F. Corriente, P. Izquierdo, R. Lluch i T. Loinaz, pels seus suggeriments i el seu ajut
en la redacció d’aquest article. Els mapes són obra, que també agraeixo, de R. M.
Bosch. Ha de restar clar, però, que els errors de tot el treball són ben meus.

021-Reivindicació catalana Idrisi.indd 34 19/10/12 07:20



35

Barcelona

Saragossa Lleida

Tortosa

Tarragona

Adarró/Darró
(Vilanova i la Geltrú)

Siurana

Torm Roig
(les Sorres)

Salou
Oleastrum

Mequinensa

Chiprana Flix

l'Ametlla de Mar

Horta de
Sant Joan

el Toscar

Cascall (la Ràpita)

Ulldecona
Xert

Morella

Peníscola

Alcalà
de Xivert

Llobregat/
Torreblanca

Borriol

Castelló de la Plana

Fadrell
Onda

Sogorb
la Vall d'Uixó

Betxí
Borriana

Morvedre (Sagunt)

l'Ebre

el Llobregat

l'Anoia

el Francolí

el G
uad

alo
p

el
M
at
ar
ra
ny
a

el

Se
gr
e

el Palància

el M
illars

rb
la
. d
e
la
Vi
ud
a

el Foix

M
a
r

M
e
d
i
t

e
r
r
a
n
i

riuSec

el
Ci
nc
a

l'Ebre

Alfara de Carles

Tivissa

riu
de la Sénia

l'Hospitalet
de l'Infant

r. de Llastres

Albarca

Fraga

Faió

MATARRANYA

0 30 km

Barcelona

Sagunt

Saragossa

Mapa 1
Elaboració: Rosa M. Bosch Casadevall.
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