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PRÒLEG

L’ESPAI RURAL I LA CAPITALITAT REGIONAL
DE LA LLEIDA ANDALUSINA EN LA
RENOVACIÓ HISTORIOGRÀFICA
Flocel Sabaté

Poques vegades pot ser tan sincer com ara expressar la satisfacció
en prologar un llibre. Ho és pel tema, perquè la present obra estableix
una baula que trobàvem a faltar en la recerca sobre les arrels islàmiques
de la Catalunya Nova. I ho és, també, per l’autor, que amb la present
aportació culmina una primera fase en la seva carrera investigadora,
després d’una dècada ostentant un generós compromís no sols amb la
investigació sinó amb el seu entorn universitari.
Fa precisament una dècada, el 2003, jo mateix advertia del contrast entre el pes de l’arrel andalusina a Catalunya i la realitat en el
seu estudi. Durant massa temps els historiadors havien plantejat aquest
territori merament com a objecte de conquesta i no pas com un
subjecte que genera una pròpia societat que ha de ser degudament
estudiada.1 N’és prou significatiu que va caldre arribar al pas del segle
xx al xxi per obtenir les primeres visions de conjunt d’aquest espai
social i territorial2 i el primer recull sistemàtic de referències heurístiques musulmanes3 i de fonts bibliogràfiques.4 Tanmateix, el fet que

1. Sabaté, F., “El coneixement del passat musulmà de Catalunya”, Plecs d’Història local, 108
(Barcelona, desembre, 2003), p. 1698-1701.
2. Balañà, P., Crònica política de la pre-Catalunya islàmica, Rafael Dalmau editor, Barcelona,
1992; Balañà, P., Els musulmans a Catalunya (713-1153), Editorial Ausa, Sabadell, 1993; Balañà, P.,
L’Islam a Catalunya (Segles viii-xii), Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1997; Bramon, D., Obertura a
l’Islam, Editorial Cruïlla, Barcelona, 2001.
3. Bramon, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial – Institut
d’Estudis Catalans, Vic – Barcelona, 2000,
4. Balañà, P., Bibliografía comentada de l’Islam a Catalunya. Del 713 al 1153, Pagès editors,
Lleida, 1998, p. 1998.
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en aquests moments es concentressin també exposicions d’alt nivell5 i
obres de recerca sorgides d’encàrrecs editorials,6 posava de relleu una
forta predisposició cultural i social vers el coneixement d’aquest vessant
de les arrels de Catalunya i, també, l’existència d’un treball constant
en la recerca efectuada durant les dècades immediates.
Certament, durant el darrer quart del segle xx importants línies
de recerca s’havien anat consolidant com a vies de renovació en el
coneixement del període andalusí al nord-est peninsular, seguint fites
marcades per la numismàtica, la toponímia, la prosopografia, l’heurística
o destacadament l’arqueologia. A costat de la renovació metodològica, vectors com la frontera, l’hidraulisme o la moneda afegien noves
perspectives per a la recerca.7 D’una i altra manera s’anava posant
l’accent en la identitat pròpia de la societat andalusina i la necessitat
d’assolir un tractament interdisciplinari en la investigació. Precisament,
la mateixa diversitat de vessants posava de relleu un estadi de la recerca amb desequilibris i contradiccions, en gran part per la dificultat
a encertar els punts de connexió amb què avançar vers enfocaments
globalitzadors.
L’esforç de la concreció territorial incidia de manera molt destacada en l’escenari lleidatà. Precisament, durant les dues darreres dècades
del segle xx un destacat i variat nombre de joves investigadors amb
5. Giralt, J., ed., L’Islam i Catalunya, Institut Català de la Mediterrània – Museu d’Història
de Catalunya, Lundwerg Editores, Barcelona, 1998.
6. Barceló, M., ed., Musulmans i Catalunya, Editorial Empúries, Barcelona, 1999.
7. Entre d’altres es pot ressaltar la incidència assolida per publicacions com: Barceló, M., “La
primerenca organització fiscal d’al-Andalus segons la ’Crònica del 754’ (95/713[4]-138/755)”, Faventia,
I/2 (1979) p. 231-261; Sénac, P., ed., La Marche Supérieure d’Al-Andalus et l’Occident Chrétien, Casa de
Velázquez – Universidad de Zaragoza, Madrid, 1991; Barceló, M., “’Rodes que giren dins el foc de
l’infern o per a què servia la moneda dels taifes?”, Ruburtayr, 0 [Gaceta numismática, 105-106](1992),
15-23; Epalza, M. de., ed., La Ràpita islámica. Història Institucional i altres Estudis Regionals (I Congrès
de les Ràpites de l’Estat Español) (Sant Carles de la Ràpita, 7-10 setembre, 1989), Institut d’EStudis
Rapitencs – Patronat Municipal d’Acció Cultural – Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Sant
Carles de la Ràpita, 1993; Balaguer, A.M., Del mancús a la dobla. Or i pàries d’Hispània, Asociación
numisática Española – Societat Catalana d’Estudis numismàtics, Barcelona, 1993; Ballestín, x.,
“Prosopografía dels Fuqahâ’ i ’ulamâ’ de la zona oriental del Tager al-’A’la: Balaga, Larida, Turtusa”,
Estudios Onomástico-biográficos de Al-Andalus, CSIC – Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Madrid, 1994, vol. vi, p. 55-119; 1995, vol. vii, p. 489-532; Sabaté, F., L’expansió territorial de
Catalunya (segles ix-xii). Conquesta o repoblació?, Universitat de Lleida, Lleida, 1996; Epalza, M. de.,
“L’estructuració del territorio islàmic de Catalunya (segles vii-xii): vies, ciutats, fronteres, aportacions)”,
L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai. v Congrés Internacional d’Història
Local de Catalunya, Flocel Sabaté, ed., L’Avenç, Barcelona, 2000, p. 13-35; Retamero, F., La contínua
il·lusió del moviment perpetu. La moneda dels ’reges’, dels ’muluk’ i dels ’seniores’ (segles vi-xi), Universitat
Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2000.

L’espai rural i la capitalitat regional de la Lleida andalusina...

11

formació universitària estava centrant les recerques en l’espai que, en
el període andalusí, havia estat regit per la capitalitat lleidatana. Lleida
i Balaguer com a centres rectors en les seves respectives proporcions,
les línies de frontera i els espais rurals, amb especial atenció als irrigats,
assoleixen destacades aportacions. Aquestes es van sumant, aprofundint
en les línies explicatives inicialment marcades, bé que sense aconseguir
una comprensió global de la societat andalusina en aquestes contrades.8
Era un estadi de la recerca que recollia el testimoni de l’esforç amb
què, tot just en els anys 60 i 70 del segle xx, un reguitzell d’erudits
havia cridat l’atenció i encetat els treballs sobre aquest període històric,
en part sostinguts sobre l’entramat cultural bastit en la postguerra
espanyola.9
Amb la darrera dècada del segle xx també s’afermaven els recuperats estudis universitaris a Lleida, amb plena entitat des de 1991.
Això comportava l’establiment d’un nucli específic de recerca sobre
el període medieval a la mateixa ciutat que fou un dels epicentres de
la societat andalusina al nord-est de la Península. El compromís moral
d’encaix entre la Universitat i el territori circumdant esperonava un
nou punt de retrobament entre recerca d’alt nivell i promoció del
patrimoni històric amb incidència ben directa sobre el coneixement
de l’espai i la societat situada en les arrels de la present.
Precisament, el compromís amb el territori motivà una revisió, des
de la perspectiva d’una investigació actualitzada, de la història de Lleida
en els seu diferents períodes. Dins de la proposta s’emmarcà la Història
8. Es poden destacar: Giralt, J., “Fortificacions andalusines a la Marca Superior: el cas
de Balaguer”, Setmana d’Arqueologia Medieval, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1986, p. 173-193;
Loriente, A., L’horitzó andalusí de l’antic Portal de Magdalena, Paeria de Lleida, Lleida, 1990; Loriente,
A., “Restos de viviendas hispano-musulmanas en la ciudad de Lérida”, La casa hispano-musulmana.
Aportaciones de la arqueología, Publicaciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada,
1990, p. 269-281; Garcia Biosca, J.E., – Rodríguez Duque, J. I., “Aproximación al poblamiento
árabe del Bajo Segre: hábitat y fortificaciones”, iii Congreso de Arqueología Medieval Española (Oviedo,
27 de marzo – 1 de abril de 1989), Universidad de Oviedo, Oviedo, 1992, p. 360-368; Loriente,
A., – Oliver, A., L’antic Portal de la Magdalena, Paeria de Lleida, Lleida, 1992; Giralt, J., Benseny,
J., Camí, A., “Intervencions arqueològiques al pla d’Almatà (Balaguer, Noguera). 1983-194)”, Tribuna
de Arqueologia (Barcelona, 1993-1994 [1995]), p. 107-123; Puigvert, X., “Àger, un topònim berber a
la Marca Superior d’Al-andalus”, Faventia, 16/1 (1994), p. 73-85.
9. Entre la producció sorgida d’aquesta generació es pot destacar: Díaz-Coronel, L., “La
alcazaba de Balaguer y su Palacio árabe del siglo xi”, Ilerda, 29 (Lleida, 1966-1968), p. 335-354; Lara,
J., “Los materiales arábigos y hebraicos del Museo Arqueológico de Lérida”, Ilerda, 31 (Lleida, 1971),
p. 17-24; Pita, R., “El distrito de Lérida en la Frontera Superior musulmana”, Ilerda, 33 (Lleida,
1972), p. 211-252; Pita, R., Lérida árabe, Dilagro ediciones, Lleida, 1974.
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de Lleida. Alta Edat Mitjana, publicada el 2003. Assumir aquest repte
em permeté establir un punt de recapitulació en la recerca efectuada
fins aquell moment i reflexionar sobre uns eixos que facilitessin noves
vies interpretatives i que, alhora, incentivessin la prossecució de futures
investigacions. D’aquesta manera, s’esperonava una recerca que ponderés
la frontera no sols com un objecte d’estudi sinó com un espai social
dotat d’uns valors que muten d’acord amb les diverses circumstàncies
cronològiques; que valorés la societat andalusina no sols en la seva
diversitat sinó en la seva complexitat, incloent els greus àmbits de
confrontació interna; que estudiés els contactes a un i altre costat de
la frontera superant la perspectiva de l’agressió feudal sobre la renda
agrària; que més enllà de les disquisicions entre herències tribals i
pes estatal, inclogués en l’anàlisi de la societat islàmica el pes de la
projecció urbana sobre la respectiva regió; que efectués la comprensió
de la societat dels entorns lleidatà i tortosí amb una forta introspecció
però alhora ben integrada en l’evolució de l’espai andalusí, tant en
els períodes emiral i califal com en el taifal i l’almoràvit, cosa que
renovaria els referents geogràfics i axiològics; i que es portés a terme
un aprofundiment en el coneixement de les fonts heurístiques des dels
valors i la mentalitat que les han creat.10
De fet, si Lleida era la llunyana, l’extrem del territori de l’Islam, en
paraules del Dikr bilâl al-Andalus,11 aquesta mateixa posició ja facilita
uns trets propis pels quals el seu comportament i l’estructuració de
la seva societat no poden ser estudiats tractant d’efectuar-hi un mer
calc de les teoritzacions globals preteses per a la resta d’Alandalús.
Certament, la funció de la Lleida islàmica com a capital articuladora
del territori, la incidència de la projecció urbana sobre l’espai rural
i l’evolutiva relació amb la sempre pròxima frontera perfilen una
dinàmica específica per a una Lleida que entre els segles viii i xii
comparteix un context andalusí i fronterer. Atesa aquesta pròpia entitat,
l’espai del nord-est d’Alandalús no fou un mer parèntesi històric,12 ni

10. Sabaté, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès editors, Lleida, 2003.
11. Bramon, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial –
Institut d’Estudis Catalans, Vic – Barcelona, 2000, p. 113.
12. Reflectint una concepció historiogràfica ben específica, Felipe Mateu y Llopis podia
resumir el període islàmic a la Península Ibèrica com un simple parèntesi: un hiato, aunque muy largo
(Felipe Mateu y Llopis, “Consideraciones sobre nuestra reconquista”, Hispania, 11 (Madrid, 1951), p. 3)
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tampoc un apèndix esperant ser engolit per l’expansionisme feudal,13
sinó que perfilà una aportació pròpia a la construcció de Catalunya.
Aquesta era la pretensió plasmada en la història de la Catalunya medieval publicada el 2004, on el període andalusí rebia un tractament
propi i específic encaixat dins d’un recorregut conjunt en la història
de la construcció del país.14
Coincidint cronològicament amb aquestes propostes de renovació,
arriba a l’escenari historiogràfic un jove Jesús Brufal, el qual, de ben
aviat, assumí el repte d’imbricar-se amb tots els esforços encetats en
aquestes vies de reorientació historiogràfica i universitària. Llicenciat en
Història a la Universitat de Lleida el 2003, tenia decidit des del primer
moment que volia capbussar-se plenament en els plecs inconeguts i
verges del passat islàmic de Lleida. El seu recorregut acadèmic l’erigí
immediatament en un paradigma del bon estudiant i jove investigador
que, complint escrupolosament els seus deures, obté la contrapartida
de resseguir exitosament la carrera acadèmica tal com, si més no en
la primera dècada del segle xxi, enteníem que restava establerta per a
bé del desenvolupament científic i de la promoció dels investigadors:
amb la llicenciatura a la mà, guanyà un contracte de becari predoctoral,
acomplint amb precisió el període d’investigació doctoral en defensar, el 2008, la primera tesi sobre el període islàmic a Lleida, amb
menció europea que mereixé la qualificació màxima completada amb
el premi extraordinari de la Universitat de Lleida; tot seguit guanyà
un contracte com a becari postdoctoral que li permeté aprofundir en
les tècniques recents en arqueologia medieval al Laboratorio di Informatica Applicata all’Archeologia Medievale de la Università degli Studi de
Siena; i es reincorporà a la Universitat de Lleida el 2011 en guanyar
el concurs per assolir una plaça com a investigador contractat dins
del subprograma Juan de la Cierva. En una universitat en permanent
construcció com és la de Lleida, sobretot si es viu amb un esperit
de servei i d’imbricació amb la societat, la presència de Jesús Brufal
esdevingué de cabdal importància per a poder consolidar un puixant
13. En aquest sentit, la focalització en la dinàmica comtal vindria justificada perquè Catalunya
com a país i els catalans com a poble es van construir en època feudal molt més ’contra’ l’Islam que no pas
’amb’ l’islam (Josep Maria Salrach, “·Pròleg”, Els Musulmans a Catalunya (713-1153). Assaig de síntesi
orientativa, Pere Balañà, Editorial Ausa, Sabadell, 1991, p. 11).
14. Sabaté, F., “Catalunya medieval”, Història de Catalunya, L’Esfera dels Llibres, Barcelona,
2004, p. 131-155.
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nucli d’estudis medievals. La seva empenta està al darrera de les fites
més importants del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals
Espai, Poder i Cultura, no sols per participar en els diferents programes i projectes de recerca sinó per involucrar-se ben activament en
les diverses activitats impulsades, algunes de gran volada com ara la
revista Imago Temporis Medievum Aevum, on va actuar com a secretari;
trobades científiques com el Curs d’Estiu-Reunió Científica Comtat
d’Urgell i, destacadament, l’International Medieval Meeting Lleida celebrat
des de 2011; i en les iniciatives formatives com la Winter School per
a joves doctorands o, amb major transcendència acadèmica, el Màster
Universitari en Identitat Europea Medieval coorganitzat per cinc universitats, en el que actua com a coordinador de la Universitat de Lleida;
i encara cal comptar la seva entusiasta participació en les tasques que
imbriquen universitat i territori, amb un específic protagonisme en el
Servei Cientificotècnic Centre de Valorització i Dinamització del Patrimoni
Cultural. Relacionant la pròpia recerca amb l’impuls universitari, cal
subratllar el protagonisme de Jesús Brufal en l’impuls de l’arqueologia
medieval a la universitat de Lleida. La seva empenta entusiasta ha fet
possible, entre altres iniciatives, els cursos especialitzats d’alt nivell internacional realitzats des de 2005 i la consegüent col·lecció de llibres
sobre arqueologia medieval Agira.
Aquest vigor ha acompanyat una tasca de recerca constant i coherent. Des dels prolegòmens de la seva tesi doctoral, la recerca de
Jesús Brufal planteja un permanent repte conceptual i metodològic.
Perquè indagar el territori de la Lleida dels segles xi i xii, si es vol
evitar la repetició de tòpics i, en canvi, cercar viaranys nous, implica
aplegar un mètode molt interdisciplinari, que combini la prospecció
del territori amb tot l’einam possible, com ara toponímia, cartografia
i fonts escrites, però també estar atent a les ciències físiques, com
l’edafologia i, destacadament, integrar el novedós einam informàtic. Si
entenem el territori com un reflex de la societat cal, certament, estudiar
un paisatge que alhora és físic i antropomorfitzat. A partir d’aquí, Jesús
Brufal contribuí a explorar terrenys historiogràfics força inèdits, com
destacadament és la seva preocupació per subratllar el pes i la personalitat que tingueren, en la societat rural andalusina, els espais de secà.15
15. Brufal, J., “Los espacios de secano en el distrito andalusí de Lleida en los siglos xi-xii”,
Nonnullus, 3 (Badajoz, 2008), p. 3-20; “La Lleida de secano en los siglos xi-xii. Una nueva interpretación
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Els resultats científics de la recerca de Jesús Brufal es plasmaren
ben aviat en forma de publicació,16 encetant així un seguit d’aportacions
en una línia coherent i ascendent entorn del territori de la Lleida
islàmica dels segles xi i xii, amb totes les seves imbricacions socials.17
Aquesta línia, constant i científicament acumulativa, culmina en el
present llibre, tal com anuncia el títol: El món rural i urbà en la Lleida
islàmica (s. xi-xii). Fidel a la línia de recerca renovadora, l’enfocament
s’allunya dels plantejaments encara massa presents en investigadors de
les generacions precedents. Certament, una tradició més historiogràfica que no pas heurística, ha anat repetint tòpics entorn a la Lleida
islàmica que aquí no s’observen: la comprensió de l’entorn lleidatà
molt centrat en els grans eixos fluvials, la dicotomia entre espais rurals i urbans, la valorització secundària de les activitats ramaderes o la
reiteració de línies defensives enfront dels comtats feudals. En l’obra
de Brufal, en canvi, el camp està imbricat amb la capitalitat urbana
i el territori que interessa és, sobretot, el de secà. El subtítol especifica que el focus es centrarà en la relació entre la ciutat i l’est del
districte, és a dir, Castelldans i el pla de Mascançà. Estudiar aquesta
regió com una unitat i en la seva vinculació amb Lleida és un plantejament inèdit i aparentment innovador, tot i que no fa res més que
seguir les fonts coetànies al període andalusí. Quan Al-Himyarí parla
de Lleida, descriu la ciutat imbricada amb la plana del Mascançà: La
del territorio”, El análisis de los paisajes históricos. De al-Andalus a la sociedad feudal, Antonio Malpica,
ed., Alhulia, Granada, 2009, p. 230-260; “Els espais de secà”, Arqueologia Medieval. El espais de secà,
Flocel Sabaté, dir., Pagès editors, Lleida, 2010, p. 9-16; “El agua en la Lleida musulmana: la huerta
de Lleida, el secano de Castelldans y el humedal del fahs Maskijān”, El Agua y sociedad en la Edad
Media hispana, María Isabel del Val, José Antonio Bonachía, eds., Ediciones de la Universidad de
Granada, Granada, 2012, p, 277-299.
16. A destacar entre les obres primerenques, el llibre: Brufal, J., Les ràpites. Proposta de definició
conceptual a partir del cas del nord-est peninsular, Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2007.
17. Entre d’altres, caldria afegir, als títols esmentats: “La sociedad almorávide en el distrito
de Lérida (1102-1146). La representación del poder mediante las propiedades rurales”, Medievalismo,
17 (Madrid, 2007), p. 13-38; “Una perspectiva pràctica dels espais fronterers”, Arqueologia Medieval. La
Transformació del Territori Medieval Musulmà, Flocel Sabaté, ed., Pagès editors, Lleida, 2009, p. 153-176;
“Las capitalidades regionales almorávides entre el 1102 y 1146 en el noreste y este peninsulares”,:
Arqueologia medieval. La Prospecció i el Territori, Flocel Sabaté, ed., Pagès Editors, Lleida, 2010, p. 161175; “Las élites urbanas y sus vínculos con el espacio rural del distrito musulmán de Lleida (s. xi)”,
Histoire et archéologie des sociétés de la vallée de l’Ebre (viie-xie siècles), Université Toulouse ii – Le Mirail,
Tolosa de Llengadoc, 2010, p. 343-358; “Rural Muslim Lleida. Marginalisation or Integration?”, Early
Medieval Europe. 19/4 (Chichester, 2011), p. 436-450; “Identificación y sistematización de las técnicas
constructivas andalusíes en el distrito de Lleida“, Nuevas Investigaciones de Jóvenes Medievalistas. Actas
del V Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas, Concepción Villanueva Morte, Diego .A. Reinaldos
Miñarro, Jorge Maíz Chacón, Inés Calderón Medina, eds., Editum, Murcia, 2013, p. 69-80.
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citadelle domine une vaste plaine, qu’on appelle la plaine de Maskican;18 i
al mateix temps Castelldans exercia una posició prou preeminent en
l’articulació del territori com per ser copsada pels oponents comtals i
ser inicialment integrada en el nou territori conquerit, raó per la que
fins i tot acollí estades reials d’Alfons el Cast.19
El fet que la historiografia no hagi seguit fins ara les suggerències
de la mateixa documentació es deu deure al pes dels plantejaments
historiogràfics, on a voltes els models havien orientat massa la recerca,
i també a la dificultat en l’estudi d’aquest període. No deixa de ser un
temps que ha estat esborrat pels conqueridors i un espai que ha estat
ben alterat i transformat, per l’estructuració que seguí a la conquesta,20
per la dinàmica baixmedieval21 i, destacadament, pel procés de colonització
agrària obert al segle xviii,22 prosseguit amb els canvis en la irrigació
a partir del segle xix23 i en les parcel·lacions i usos agraris culminats
en el segle xx.24 Per contrarestar aquestes dificultats, Jesús Brufal ha
hagut d’afrontar, per tant, un important repte metodològic, obligat a
combinar tota mena de fonts materials i documentals i auxiliar-se, encara, dels estudis que, provinents de les ciències físiques, aporten dades
sobre l’edafologia, l’hidràulica i les condicions de l’espai que s’ofereix a
l’antropització. El fet d’haver procurat una especialització metodològica
específica, mitjançant l’ús dels programaris i recursos informàtics per a
l’estudi del paisatge històric, esdevé cabdal per assolir els objectius pretesos.
En definitiva, som davant d’una obra que reflecteix maduresa en la
línia de recerca, que evidencia rigor metodològic i que no sols esdevé
un punt d’inflexió en la investigació sobre l’espai andalusí al nord-est
de la Península Ibèrica sinó que, al mateix temps, pretén contribuir a
la renovació conceptual i metodològica en el coneixement d’Alandalús.
18. Lévi-Provençal, E., La Péninsule Ibérique au Moyen-Âge d’après le Kitâb Ar-rawd Al-Mi’târ
fi Habar Al-Aktâr d’Ibn ’Abd Al-Muni’m Al-Himyari, E. J. Brill, Lovaina, 1938, p. 202.
19. Sabaté, F., “La castralització de l’espai en l’estructuració d’un territori conquerit (Urgell,
Pla d’Urgell, Garrigues i Segrià)”, Urtx 11 (Tàrrega, 1998), p. 21.
20. Sabaté, F., “Territori i jurisdicció”, Catalunya Romànica, Fundació Enciclopedia Catalana,
1997, vol. XXIV, p. 49-67.
21. Lladonosa, J., Història de Lleida, Dilagro Edicions, Lleida, 1991, vol. II, p. 543-599
22. Vicedo, E., Les terres de Lleida i el desenvolupament català del set-cents. Producció, propietat i
rendes, Editorial Crítica, Barcelona, 1991, p. 95.
23. Mateu, J., Ripoll, J., Vallverdú, J., El tresor dels Canals d’Urgell, Pagès editors, Lleida,
2004, pp. 46-87.
24. Aldomà, I., Pujades, R., Farré, J., El Pla d’Urgell com a unitat territorial. Una identitat
comarcal, Mancomunitat de Municipis del Pla d’Urgell, Mollerussa, 1987, p. 164.
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L’estudi de l’espai rural del districte musulmà de Lleida abasta
l’etapa que comprèn des de la fitna de 1010 fins la conquesta comtal
el 1149,2 i quant a l’àrea geogràfica de treball es centra en la central
i la meridional. Concretant, la recerca que endeguem pretén proporcionar una visió renovada del món rural musulmà lleidatà partint de
tres àmbits paisatgístics singulars: el territori de Castelldans,3 el qual
fins ara ha estat marginat d’estudi per la historiografia tradicional,4 el
pla del Mascançà, i finalment constatar el paper preponderant de la
ciutat per sobre del territori. El buit massa pregon sobre la societat
musulmana que visqué en un districte fronterer com el lleidatà, es
pretén cobrir amb les aportacions de la present publicació.
1. La present recerca s’ha realitzat durant el contracte com investigador del Subprograma
Juan de la Cierva del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (JCI2011-09154), que s’ha desenvolupat en el Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai,
Poder i Cultura” de la Universitat de Lleida (SGR-0074). Ha rebut el suport científic dels projectes
d’investigació reconeguts pel Ministerio de Economía y Competividad del Gobierno de España
“Identidad, memoria e ideología en la Edad Media” (HAR2009/0859/HIST) y “Auctoritas. Iglesia,
cultura y poder (siglos xii-xv).
2. Segons l’estat de la recerca i sempre que ho ha requerit, el ventall cronològic s’ha endarrerit
en etapes històriques precedents.
3. Els resultats de la recerca sobre el Castelldans musulmà es recullen en la tesi doctoral, J.
Brufal, L’espai rural del districte musulmà de Lleida (segles XI-XII). Espais de secà meridionals, tesi doctoral
inèdita, Lleida, 2008, www.tdx.cat.
4. LLADONOSA, J., Història de Lleida, Dilagro, Lleida, 1991 (2a edició). GARCÍA BIOSCA, J.
E., Els origens del terme de Lleida: la formació d’un territori urbà s. XI i XII, Ajuntament d’Alguaire,
Diputació de Lleida, Lleida, 1995. GARCÍA BIOSCA, J. E., “La conquesta àrab”, Catalunya Romànica,
xxiv, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1997, p. 29-37. BOLÓS, J., “Ocupació i organització
del territori de Lleida als segles XII-XIII”, Catalunya Romànica, xxiv, Fundació Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, 1997, p. 37-48.
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La importància de l’emplaçament de Castelldans dins el districte
lleidatà recau en la ubicació estratègica de l’assentament i el control i
cohesió territorial que ofereix en aquest àmbit territorial lleidatà. En
conseqüència esdevé un important punt defensiu que, en el context
de finals de l’onzena centúria i sobretot durant la primera meitat de
la dotzena, quan la pressió comtal esdevingué cada cop més asfixiant,
permeté mantenir obert el fil de comunicació amb la resta d’Alandalús.
El districte de Tortosa, ubicat al sud del de Lleida, desenvolupà un
paper crucial a l’hora de mantenir lligada la Lleida islàmica amb la
resta del territori andalusí peninsular. El pla del Mascançà s’ubica
en l’àrea central tot perollongant-se vers l’est del districte de Lleida.
Aquesta àrea destaca per la ubicació d’assentaments agropecuaris, ja que,
a nivell general, les condicions mediambientals són força òptimes. Per
aquest motiu, estudiar el Mascançà és sinònim d’aprofundir en l’ús i
explotació del paisatge, la seva vinculació amb el model d’assentaments,
esbrinar la configuració social i entendre com s’articulava un ampli
espai agropecuari pròxim a la frontera. En tot aquest complex entramat
d’assentaments, espais de producció i vies de comunicació, sobresurt un
espai divers que capitalitza el poder, el món urbà. El districte islàmic
de Lleida és eminentment urbà, atès que la presència d’una ciutat
principal, Lleida, acompanyada de diverses ciutats secundàries, Balaguer,
Fraga i Montsó, posan el colofó al model andalusí per excel·lència. És,
sens dubte, des de la ciutat, des de les gents que la configuren, que es
dirigeix el districte, se’l cohesiona i se li dóna sortides en contexts de
dificultats. Lleida reneix amb els musulmans com espai urbà i des del
context altmedieval exerceix una indiscutible capitalitat en una extensa
àrea geogràfica de les terres d’interior de les actuals Catalunya i Aragó.

1.1 La historiografia i Alandalús
La intensificació de la recerca sobre el passat medieval de la
península Ibèrica endegada per moviments culturals i ideològics fills
de la Il·lustració i, el Romanticisme i que, en el cas concret català,
desembocà en la Renaixença, deixà entreveure un interès pel passat
medieval en el qual calia incloure els musulmans. Els treballs realitzats
per la historiografia catalana sobre els períodes taifa i almoràvit i la
conquesta comtal de Lleida remunten fins gairebé a notícies d’època
moderna.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

19

La visió del món islàmic en el context general de la península
Ibèrica és tractada pels autors moderns com una terrible ingerència
dels infidels al territori dels cristians,5 els quals es veieren obligats a
refugiar-se al nord peninsular6 per preparar una lluita armada que permetés recuperar un altre cop els antics dominis visigots usurpats pels
musulmans, i reinstaurar el cristianisme arreu del territori peninsular.7
Les èpiques gestes explicades tindrien com a objectiu pròxim la
preparació per rebre la incursió i conquesta de Carlemany, el qual té
un tractament d’heroi i salvador de la cristiandat davant la fustigació i
el jou que suposà l’islam a la península Ibèrica.8 Els autors dels segles
moderns que han tractat la qüestió de la conquesta islàmica, ofereixen publicacions força breus i resumides en uns eixos molt concrets,
limitats i reiterats.9 Perceben que l’arribada dels islàmica fou a través
de traïcions i, de la corrupció dels governants visigots, i caracteritzen
de baixa la condició dels musulmans tractant-los de bàrbars. Conseqüentment, la fugida al nord dels cristians per quedar refugiats de la
perversitat musulmana va permetre el manteniment dels ideals religiosos purs a l’esguard dels musulmans gràcies a la lluita incansable dels
cristians per recuperar la seva terra. Les tres últimes idees completen
les teories entorn dels musulmans a la península Ibèrica.10
Traslladant-nos a Catalunya, la conquesta o, segons el tractament
dels autors moderns, alliberació de Catalunya, adopta un to en la literatura del moment com un esdeveniment èpic en el si de la història

5. ZURITA, J., Anales de Aragón, Angel Canellas, (ed.), Instituto Fernando el Católico, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 1967, p. 6-8.
6. MARTIN, G., “La chute du royaume visigothique d’Espagne dans l’historiographie chrétienne
des VIIIe et IXe siècles. Sémiologie socio-historique”, Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 9
(1984), p. 207-233.
7. GIL, P., Llibre primer de la Història Catalana, Josep Iglesies, ed. Impremta Bas, Igualada,
1949, p. 158.
8. ZIMMERMAN, M., “Les goths et l’influence gothique dans l’empire carolingien”, Les cahiers
de Saint-Michel de Cuxa, XXIII (1992), p. 33-36.
9. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 11.
10. CORBERA, E. de, Cataluña Ilustrada, Antonio Gramiñani (ed.), Nàpols, 1678, p. 288-307.
BLANCH, J., Arxipiscopologi de Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona, I, Excma. Diputació de
Tarragona, Tarragona, 1985, p. 67 (original de la segona meitat del segle XVII). COSTA, D., Memorias
de la ciudad de Solsona y su iglesia, I, Impresor Josep Llopis, Barcelona, 1959, p. 32 (original de finals
del segle XVIII).

20

Jesús Brufal Sucarrat

catalana, així com fa augmentar el menyspreu i odi vers l’infidel vençut
i expulsat.11
Parlar pròpiament d’una historiografia a finals de la modernitat
no seria massa adient, malgrat que hi ha una tendència força local i
individualista per seguir amb inquietud el passat medieval català. Al
segle XIX, després de les influències il·lustrades i dels diversos corrents
filosòfics que en nasqueren, poques novetats es constaten respecte els
estudis i la visió de l’etapa islàmica a la península Ibèrica.
La duresa en el tractament, l’absència d’estudis fets amb rigor i
el manteniment en els postulats clàssics sobre el fenomen peninsular
medieval, perduren amb força. Talment ens trobem davant l’auge de
corrents nacionalistes arreu d’Europa, que també penetren amb força
dins del Regne d’Espanya, alimentant intel·lectuals, polítics i grups
socials dirigents d’uns idearis nacionals i patriòtics. Part del discurs
nacionalista va a cercar la seva legitimització en l’edat mitjana, etapa
històrica que consideren l’inici d’Espanya uns, o de Catalunya uns altres.
D’aquí que la conquesta islàmica sigui interpretada com un element
de distorsió en la formació i el manteniment de l’esperit tradicional i
original de les nacions peninsulars.12 Conjuntament obres de referència
redactades en aquest context situaven els musulmans com uns bàrbars
que s’apropiaren de les terres peninsulars13 i catalanes,14 i tractaven
d’heroica la reconquesta endegada pels comtats catalans per recuperar
la glòria i l’hegemonia de la nació.
Tanmateix, a partir de la segona meitat del segle XIX, la historiografia evolucionà cap a visions més prudents i més pròximes al contrast
d’informació, fruit precisament dels primers buidatges arxivístics. Es
començà, doncs, a publicar nous treballs que tractaven la temàtica de
la reconquesta i del món islàmic amb més cura però sense dignificarlos. La novetat en la nova producció bibliogràfica rau en que s’abasten,
cada cop, nous plantejaments de la història que fins llavors no s’havien
11. DIAGO, F., Historia de los victoriosísimos antiguos condes de Barcelona, Casa Sebastián de
Cormellas al Call, Barcelona, 1603, fol. 48r.
12. BOFARULL, P., Los condes de Barcelona vindicados y cronología y genealogía de los Reyes de
España, Barcelona, 1836, p. 1.
13. Podeu consultar FLOREZ, M., RISCO, M., España Sagrada, XXIX, Real Academia de la
Historia, Madrid, 1859.
14. BOFARULL, P., Los condes de Barcelona vindicados y cronología y genealogía de los Reyes de
España, Impremta J. Oliveras y Monmany, Barcelona, 1836.
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treballat en anteriors publicacions, com la incorporació de noves visions més enfocades vers la societat, i també un canvi en el discurs
que parla sobre els musulmans, que evoluciona cap a un tractament
més digne del que s’havia pogut fer fins llavors. Recollim l’exemple
d’Aulestia15, que sobresurt gràcies als seus plantejaments tot aportant
afirmacions que trenquen amb les dels seus antecessors, en concret pel
que respecta a la superioritat cultural dels musulmans a l’edat mitjana.
Però si cal anotar un canvi substancial es percep amb els autors
que marcaren una innovació considerable en la tendència historiogràfica fins llavors viscuda. És per mitjà de l’efecte dels estudiosos que
es dedicaren a estudiar l’Islam, fruit probablement de la visió exòtica
que es tenia del concepte oriental, com també de valorar una etapa
important en el si de la història peninsular, que es donà un toc diferent a la visió fustigadora de l’Islam com a element distorsionador de
l’essència cristiana i dels valors tradicionals ibèrics.16 Tot i així, la visió
d’Alandalús continuarà sent la d’una etapa fosca i al servei dels idearis
amb un marcat context nacionalista, on es buscà una legitimació en
els orígens de les respectives nacions, d’aquí que els estudiosos vagin a
la recerca de l’etapa medieval com a punt d’inici dels valors comuns.
Arran de l’anterior, la conquesta17 iniciada als sistemes muntanyosos del
nord de la península Ibèrica des del mateix moment que arribaren
els musulmans, fou una fita a la qual sempre donaren uns valors de
sacrifici i moralitat com a defensora de les autèntiques arrels nacionals.
Pel que fa a l’aspecte del canvi d’enfocament per entendre millor
la societat comtal altmedieval es constata com també, a partir de la
segona meitat del segle XIX, s’assumeix la noció d’aprisió com a sistema
estès dins el camperolat medieval, el qual suposaria la creació de la
figura de l’aloer, que aniria lligat a l’expansió de l’espai agrari, i també
l’identifiquen dins l’espai de frontera entre món comtal i món andalusí.18

15. AULESTIA, A., Historia de Catalunya, I, Impremta La Reinaixença, Barcelona, 1887.
16. PI ARIMON, A., Barcelona antigua y moderna o descripción e historia de esta ciudad desde su
fundación hasta nuestros días, II, Imprenta y librería politécnica de Tomás Gorchs, Barcelona, 1854, p. 439.
17. Per la qüestió del concepte “Reconquesta” vege-ne una visió innovadora en l’obra de
Michel ZIMMERMANN, En els origens de Catalunya. Emancipació política i afirmació cultural, Edicions 62,
Barcelona, 1989.
18. BOFARULL, A. de, Historia crítica (civil y eclesiàstica) de Catalunya, II, Juan Aleu y Fugarull
editor, Barcelona, 1876, p. 104.
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Tanmateix, i retornant a la historiografia sobre Alandalús, tenim
uns referents d’autors que, a través dels seus treballs exclusivament
destinats a estudiar aquesta etapa històrica, aconseguiren donar un gir
al tractament marginal, per una banda, i discriminatori per una altra.
Els treballs de Codera, juntament amb els de Dozy, marcaren el canvi
substancial d’una etapa en la historiografia peninsular.19 Aquests dos
historiadors col·loquen les bases indiscutibles de la nova historiografia especialitzada en l’etapa islàmica i seran els referents a seguir per
part dels nous historiadors. De fet, Codera creà escola dins el sistema
universitari espanyol.
Si ens desplacem per la geografia peninsular i ens situem en el
cas concret de Portugal, la historiografia que ha estudiat l’etapa islàmica
experimenta una evolució gairebé calcada a la resta del territori de
la península Ibèrica. El concepte “reconquesta” portuguesa hi és ben
present, tot i que cal matisar si aquesta és purament lusitana o també hi
tenen a veure les gents espanyoles, donat que Portugal s’independitzarà
en una etapa històrica posterior, i aquesta dualitat interpretativa es
barrejarà en els debats historiogràfics.20
Per la seva banda, l’arqueologia prenia força al sud de la península
Ibèrica, i s’havien endegat recerques per tal de rescatar de l’oblit les
restes materials dels grans jaciments islàmics d’Andalusia. Probablement aquests treballs més pròxims a l’espoli serviren en el context
del romanticisme per realçar la figura del mite oriental mitjançant les
publicacions dels dibuixos de les ceràmiques.21 Els treballs arqueològics en el marc andalús augmenten a partir de la troballa de Medina
Ilbira el 1886. Cal anotar, però, que la recerca de la ciutat andalusina
no era l’objectiu pretès, sinó que, com la gran majoria d’assentaments
que s’estudiaven a l’època, la intenció era de localitzar assentaments
19. CODERA, F., Decadencia y desaparición de los almorávides en Espanya, Zaragoza, 1899; ID,
“Límites probables de la conquista árabe de la cordillera pirenaica”, Boletín de la Real Academia de
la Historia, XLVIII, (1906). DOZY, R., Historia de los musulmanes de España hasta la conquista de los
almorávides, Ed. Calpe, Madrid-Barcelona, 1920-1934. AULESTIA, A., Historia de Catalunya, I, Imprenta
la Renaixença, Barcelona, 1887.
20. Podeu consultar, HERCULANO, A., Historia de Portugal, desde o començo da monarquia até o
fin do reinado de Alfonso III, Libraria Bertrand, Lisboa, 1980. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., Despoblación y
repoblación del Valle del Duero, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Historia de España, Buenos
Aires, 1966; consultareu la visió portuguesa, PERES, D., Como nasceu Portugal, Porto, 1932.
21. Podeu consultar el treball de CAVANAH MURPHY, J., Arabian antiquities of Spain, Zürich,
Conzett & Huber, Granada, 1987.
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ibers o romans. Per tant la troballa fortuïta deixà pas al forjament,
segons Guillem Rosselló Bordoy, dels primers passos de l’arqueologia
medieval a Espanya per mitjà de Manuel Gómez Moreno González i
la publicació de la memòria de l’excavació.22
No obstant, cal anotar que, més enllà de les innovacions experimentades per la recerca sobre l’alta edat mitjana peninsular, així com
les troballes puntuals al sud de la península, la visió popular de la
conquesta encara era vista com un infortuni del passat. La percepció
d’Alandalús adoptà un caràcter de poca comprensió i certa bel·ligerància
davant l’ideari dels musulmans.
El salt cap al segle XX ve protagonitzat per la perduració de les
mateixes línies interpretatives del passat medieval ja explicades. A més,
es detecta com els estudiosos tendeixen, probablement per naturalesa
ideològica, a inserir-se en la recerca del territori comtal, tot deixant
de banda l’islàmic o, si es dóna el cas, si apareix esmentat és més aviat
degut a cites puntuals que referencien la conquesta comtal o, millor dit,
segons el context històric, la reconquesta.23 No s’aconsegueixen establir
bases sòlides de cara a determinar unes pautes amb rigor per iniciar
estudis històrics que permetin deixar enrere els tòpics i les banalitats
d’uns autors pertanyents a etapes històriques ja passades.
L’estudi de la Lleida i Tortosa islàmiques no es realitzà pròpiament,
sinó que cal buscar-lo a partir de l’anàlisi concreta de l’evolució de
la frontera. Això enterboleix en certa mesura l’evolució històrica dels
territoris islàmics, atès que queden supeditats a la voluntat dels comtats
segons avanci el procés de conquesta. Per tant, no es crea una historiografia que afronti el repte d’inserir-se a estudiar una civilització
que visqué en determinades àrees del territori peninsular un espai de
temps força prolongat.
Així doncs, gran part de les referències als espais islàmics peninsulars vénen d’historiadors que ho estudien des de l’òptica dels regnes
o comtats cristians i, com ja hem esmentat anteriorment, lligades en la
gran majoria dels casos a l’hora d’explicar el fenomen de la conquesta
de la frontera islàmica.
22. GÓMEZ, M., Medina Ilbira. Facsímil de la edición de 1888, Grupo de Autores Unidos,
Granada, 1986.
23. CARRERAS CANDI, F., “La frontera oriental del comtat de Barcelona (1033 a 1067)”,
Miscelanea histórica catalana, II, Impremta de la Casa Provincial de Caridad, Barcelona, 1906, p. 7-22.
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Des de la vessant portuguesa, i seguint la tendència marcada per
l’obra de Dozy, David Lopes situa les bases en l’estudi de la toponímia
àrab de Portugal.24 Certament la proliferació de l’interès per l’estudi del
passat islàmic va en augment a mesura que els clàssics són divulgats, i
es genera una consciència cada cop més viva sobre l’edat mitjana peninsular. Però encara no s’ha fornit una idea de recerca científica i de
multidisciplinarietat entre la documentació, la toponímia i l’arqueologia,
fet que aboca els investigadors a obrir línies pròpies sense tenir unes
bases empíriques prou sòlides.
Dins de les produccions bibliogràfiques que es realitzen en el
context de principis del segle XX a Catalunya, predominen treballs
enfocats vers els comtats i la seva societat, però deixant completament
de banda la ingerència en la frontera, el seu territori i el fenomen de
l’expansió comtal.25 De fet no és tan anormal que tot just iniciat el
segle XX la historiografia encara consideri que el territori de l’actual
Catalunya va ser usurpat pels musulmans i que es va poder recuperar
gràcies als esforços dels comtes.
El primer gran referent d’estudi realitzat a Catalunya sobre el món
andalusí és de Josep Maria Millàs i Vallicrosa,26 el qual va treballar la
documentació que fa referència als districtes de Lleida i Tortosa durant
les diverses fases històriques. Sens dubte que les seves recerques, efectuades pel que fa al recull de gran part de la documentació andalusina,
van permetre canviar el tarannà de les publicacions posteriors, les quals
fins llavors s’havien vist caracteritzades per una marcada discriminació
cap a tot allò que provenia de l’islam. Sobre el paper, l’important pas
de l’obra de Millàs i Vallicrosa no aconseguí incentivar un interès per
part dels historiadors contemporanis.
Continua la idea genèrica del concepte reconquesta, i es segueix
mantenint la idea que els musulmans van ocupar violentament el
territori peninsular. Davant la perduració d’aquest discurs, i a mesura
que avança la centúria, apareixen inquietuds socials i polítiques cada
24. PERES, D., Historia de Portugal, vol. I, 1928-1958, p. 389-431.
25. L’obra de CARRERAS CANDI, F., “La frontera oriental del comtat de Barcelona (1033 a
1067)”, Miscelanea histórica catalana, II (1906), p. 5-22, seria l’única excepció en la línia marcada en el
conjunt d’autors que treballen l’edat mitjana catalana, però sense tenir un especial ressò en l’evolució
mateixa del procés, ni els seus efectes socials, polítics i econòmics.
26. MILLÀS I VALLICROSA, J.M., “Els textos d’historiadors musulmans referents a la Catalunya
carolíngia”, Quaderns d’Estudi, 14 (1922), p. 125-161.
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cop més conscients de tenir una història nacional on es puguin veure
quins són els orígens de Catalunya. El treball de Rovira i Virgili constata la perduració d’elements romans dins el territori català degut que,
després de la conquesta islàmica, al Pirineu no va ser l’únic lloc on
es van refugiar els cristians, sinó també, les muntanyes del Montsant,
on encara avui, manifesta, hi resten petges dels romans a través de
la fisonomia de la gent que hi viu.27 A través d’aquesta publicació
s’intenta remarcar que l’essència pura, que es busca en l’etapa anterior
a l’arribada dels musulmans, perdura tot i el jou d’estar gairebé quatre
segles sota el domini d’un poder exterior.
L’arqueologia anava obrint noves perspectives interpretatives en la
recerca sobre el període islàmic a la península Ibèrica, aportant imatge
a les descripcions dels documents medievals. El 1910 començaren els
treballs arqueològics a Madínat al-Zahra, la ciutat califal i símbol del
poder durant el segle X, que fou destruïda pels berbers en el context
de la fitna de 1010. De fet, el context històric assenyala com l’emblema
del poder califal amirí quedà en no res a causa de l’embranzida protagonitzada pels berbers andalusins. La tradició arqueològica peninsular
venia en gran mesura de la formació que es proporcionava des de
l’àmbit europeu i que entrava per mitjà dels investigadors de la prehistòria com Bosch Gimpera.28 L’arqueologia medieval com a tal no
gaudia del reconeixement suficient dins de la comunitat científica i
de la societat, cosa que, pel contrari, sí succeïa amb els prehistoriadors
o els historiadors de l’antiguitat. Roma i el món iber eren els dos
focus més importants d’atenció, on els arqueòlegs medievalistes podien
recórrer per formar-se en les tècniques d’excavació i registre, malgrat
ser força rudimentaris degut al context primerenc del segle XX. De
fet, si recollim els noms dels primers directors de les excavacions dels
grans jaciments arqueològics islàmics andalusos, ens fixem que Ricardo
Velázquez Bosco era arquitecte i Félix Hernández Jiménez també.29
Tanmateix, l’esforç dels directors per extreure un òptim resultat dels
treballs donà pas a la seva divulgació per mitjà de les publicacions de
27. ROVIRA I VIRGILI, A., “El sentit del problema comarcal”, El problema comarcal de Catalunya,
Barcelona, 1931, p. 37.
28. De la dilatada bibliografia publicada destaquem, BOSCH, P., Prehistòria catalana. Edat de la
pedra i dels metalls, colonització grega, etnografia, Editorial Catalana, Barcelona, 1919.
29. ROSSELLÓ BORDOY, G., “Introducció a l’estudi de la ceràmica andalusina”, Arqueologia
Medieval. Reflexions des de la pràctica, I, Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2007 p. 28-29.
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les memòries d’excavació. Les publicacions anaven a càrrec de la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades.
Els treballs arqueològics sobre Alandalús es practicaren per primer
cop fora de l’àmbit meridional de la península Ibèrica per obrir un
nou front a Medinaceli. La inicial recerca de la ciutat romana de Oscilis deixà pas a la fortificació islàmica prou coneguda de Medinaceli,
que proporcionà uns nivells estratigràfics força potents. A nivell de la
recerca científica sobre el passat islàmic i l’alta edat mitjana, aquesta
ciutat fou important perquè marcà per primer cop una pauta diferencial
dels assentaments meridionals.30 Esdevé doncs, un paral·lel interessant
que ens insereix de ple en l’ocupació humana del territori i la seva
explotació d’acord amb el context històric, ja que permet estudiar la
frontera i l’evolució fins al segle XI.
A part d’aquests treballs a Medinaceli, coetàniament a Bobastro
també s’iniciaven els treballs arqueològics. S’ofereix, doncs, una nova
oportunitat per estudiar una fortificació rural ubicada al Garb Alandalús, i en definitiva, per ampliar i consolidar la recerca sobre la història
medieval peninsular. Els gairebé trenta anys de treballs arqueològics
donaren marge perquè s’intentés per primer cop realitzar una sistematització de les produccions ceràmiques a nivell peninsular.31 Aquest
projecte ambiciós endegat per Manuel Gómez Moreno Martínez32
fou el pioner i per consegüent una obra de referència a seguir pels
investigadors de l’etapa islàmica a la península Ibèrica.
La recerca en el camp de l’arqueologia medieval, i en concret la
islàmica, quedà aturada degut a la Guerra Civil, així com en la postguerra. L’absència de recursos econòmics, però també d’especialistes,
marcà de fons la investigació arqueològica en història medieval.
Paral·lelament a l’expansió de l’arqueologia es començà a donar cobertura a la divulgació de treballs científics que tracten l’etapa
islàmica a Alandalús i el Magreb. La revista Al-Andalus, impulsada
pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pretenia copsar
i recollir la recerca més novedosa i esdevenir l’instrument principal
30. Recentment s’ha efectuat un estudi dels materials ceràmics de Medinaceli. GÓMEZ, S.,
“Cerámica de Medinaceli”, Boletín de Arqueología Medieval, 10 (1996), p. 123-182.
31. ROSSELLÓ BORDOY, G., “Introducció a l’estudi de la ceràmica andalusina”, Arqueologia
Medieval. Reflexions des de la pràctica, I, Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, p. 30.
32. Podeu consultar, Cerámica Medieval Española. Cursillo de ocho conferencias por el Dr. Manuel
Gómez Moreno de la Universidad de Madrid, Barcelona 1924.
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de divulgació per als estudiosos de l’islam occidental. Aquesta publicació recullia estudis arqueològics, aportacions sobre ceràmica islàmica,
les primeres transcripcions de l’àrab i articles científics sobre documentació àrab.
En el mateix context, incorporem una de les aportacions científiques a la península Ibèrica que marcà de fons no només les innovacions teòriques pel que fa a la recerca, sinó de cara a la metodologia
de treball: és l’efectuada per É. Lévi Provençal33 en les dècades dels
anys trenta i quaranta del segle XX. En primer lloc, la recerca sobre
Alandalús ve marcada per les contínues aportacions realitzades per
investigadors europeus, principalment francesos. D’aquí la següent cita
“buena parte del conocimiento que poseemos hoy en día sobre el poblamiento
rural de al-Andalus se lo debemos a los investigadores franceses, de cuyas
conclusiones somos deudores”.34 La disponibilitat de la Casa de Velázquez de Madrid com a centre logístic i una potent tradició pel que
fa a la investigació, foren motius suficients perquè els investigadors
francesos encaressin el passat islàmic de la península amb més vigor
que els espanyols. É. Lévi Provençal, amb la seva extensa bibliografia
especialitzada en transcripcions de textos de l’àrab al francès i també
amb les aportacions de les recerques pròpies, posa les bases d’una visió
renovadora de la historiografia sobre Alandalús. Podem considerar que
desenvolupa una idea evolucionista del poder central andalusí; de fet, la
seva hipòtesi de treball l’extreu per mitjà de les fonts àrabs. Considera
que el poder de Còrdova és el que dictamina l’evolució política de
tot el país i com, a mesura que ens desplacem a la perifèria, no el
constatem, perquè és des d’un únic lloc que s’organitza Alandalús. Per
mitjà d’aquesta via interpretativa es posen les bases de l’estudi sobre
els omeies i la idea que se’ls assocïa, la centralitat. També es forgen
noves interpretacions respecte al poder vinculat al califat i el suposat
estat islàmic que dominava la península Ibèrica. No obstant, per mitjà
d’aquesta via interpretativa s’obvia la quotidianetat política de la Frontera Superior, que tants cops hem vist allunyada i alhora aproximada
33. Podeu consultar LÉVI-PROVENÇAL, E., L’Espagne musulmane au Xe siècle: institutions et
vie sociale, Maisonneuve & Larose, Paris, 1996 (reedició); Ibídem, Histoire de l’Espagne musulmane,
Maisonneuve & Larose, Paris, 1950-1967.
34. ACIÉN, M., “Las torres/buruˉ ŷ en el poblamiento andalusí”, Al-Andalus espaço de mudança.
Balanço de 25 anos de história e arqueologia medievais. Homenagem a Juan Zozaya Stabel-Hansen. Seminário
internacional, Mértola 16, 17 e 18 de Maio de 2005, (2006), p. 21.
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del poder cordovès. No és res més que la recerca de les identitats
regionals, que en el cas de la vall de l’Ebre esdevenen un creuament
d’aspiracions socials i polítiques. Així mateix, l’abundant documentació
que es refereix a Còrdova no és extensible a la resta d’Alandalús, tal
i com constatem en el cas concret de la Lleida islàmica.35
Paral·lelament, la recerca respecte a l’edat mitjana peninsular avança.
Leopoldo Torres Balbás36 aportà novetats en el camp de la ceramologia
andalusina i com realitzà col·laboracions i participacions en obres d’índole
general com ara la Historia de España dirigida per Menéndez Pidal.
Claudio Sánchez Albornoz afrontà el concepte i les qüestions entorn la
reconquesta en una de les obres cabdals de la seva bibliografia.37 L’obra
de Sánchez Albornoz utilitza les fonts documentals com a instrument
per aproximar-se a l’estudi de l’etapa medieval, però l’absència de
treballs de conjunt que permetessin comparar els textos no va poder
elaborar una obra amb una anàlisi encara més acurada. L’enriquiment
de la historiografia augmenta des del moment que s’aporten noves
dades interrogades amb el rigor i anàlisis necessaris. Abilio Barbero i
Marcelo Vigil innoven en la tradicional visió de la reconquesta per
mitjà de la introducció del concepte “sociedades gentilicias”,38 el qual
suposa per a la historiografia una renovació en la lectura del territori
i de la societat altmedieval peninsular.
Respecte a Catalunya, Jaume Vicens Vives39 segueix mantenint
una postura marginal i discriminatòria del món andalusí pel que fa
al procés de conquesta i evolució territorial, i per altra banda mitifica
els esforços protagonitzats pel món carolingi i pel comtal. En la mateixa línia disposa de dues estructures territorials ben diferenciades, la
Catalunya Vella, on afirmaria que trobaríem els inicis de Catalunya, i
la Catalunya Nova, conquistada per l’acció de la força als musulmans.

35. La documentació andalusina referent a la ciutat de Lleida i els seus territoris és més
aviat escassa, així com poc específica en les aportacions. Podeu consultar el recull documental de
BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial, Barcelona, 2000.
36. BALBÁS TORRES, L., “Arte califal”, España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba,
História de España dirigida por R. Menéndez Pidal, V, Madrid, 1957, p. 772-782.
37. SANCHEZ ALBORNOZ, C., Despoblación y repoblación del Valle del Duero, Universidad de
Buenos Aires, Instituto de Historia de España, Buenos Aires, 1966.
38. BARBERO, A., VIGIL, M., Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Ariel, Barcelona, 1979.
39. VICENS VIVES, J., Notícia de Catalunya, Edicions Destino, Barcelona, 1982, p. 38.
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El punt d’inflexió que marca una nova interpretació de la conquesta comtal d’Alandalús, és l’obra de Ramon d’Abadal,40 que sotmet
a anàlisi el fenomen, la societat comtal, i de resquitlló el món andalusí. La historiografia catalana aporta aspectes molt concrets, puntuals
i plagats d’estereotips sobre Alandalús. La innovació que inclou neix
fruit d’un procés analític en el qual constata que en l’alta edat mitjana
tenim un Pirineu amb un excés de població, fet que desemboca en
emigracions vers territoris amb menys pressió demogràfica. Així s’explica
l’argumentació de l’avanç de la frontera cap als territoris andalusins
de Lleida i Tortosa. En aquest procés migratori donà importància a
l’impuls comtal en el marc de l’organització i ordre que li proporciona l’expansió territorial. També reafirma l’efecte de l’aprisió com a
instrument utilitzat pels pagesos que ocupen de nou els territoris, els
quals conrearan les terres de recent ocupació.41 Aquesta visió afavoreix
l’entesa que la conquesta comtal del territori andalusí fou més aviat a
través de l’avanç migratori de la població del nord vers els districtes
islàmics, els quals estarien totalment deshabitats i abandonats, deixant
en un segon pla la conquesta militar, la qual només seria utilitzada en
episodis concrets, com l’assalt definitiu a les principals ciutats islàmiques.
Tot i trobar-nos en una situació de canvi, i que es deixen enrere els postulats més tradicionals i les visions discriminatòries, l’estudi
d’Alandalús a Catalunya no gaudeix de tota la dedicació suficient que
hauria de tenir; d’aquí que, tot i que a través de Ramon d’Abadal ens
trobem davant un canvi en l’enfocament del fenomen, no s’aconsegueixen
publicar treballs suficientment clars per a l’estudi dels districtes islàmics
de Lleida i Tortosa.
Si tenim en compte la idea que la conquesta de la frontera i
l’espai andalusí es fa a través d’una forta migració poblacional vers
el sud, cal plantejar-se si el fenomen és una reconquesta o si ens
trobaríem potser millor en presència d’una repoblació.42 Davant la
idea de la repoblació com a fenomen clau per entendre la conquesta,
40. ABADAL, R., Els primers comtes catalans, Editorial Jaume Vicens Vives, Barcelona, 1983.
Ibídem, Els temps i el regiment del comte Guifred el Pilós, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1989.
41. IGLÉSIES, J., La reconquesta a les valls de l’Anoia i el Gaià, Rafael Dalmau editor, Barcelona,
1963, p. 58.
42. UBIETO, A., FALCÓN, M. I., “Reconquista y repoblación de los Reinos de Aragón y Navarra.
Estado de la cuestión de los últimos cuarenta años”, Actas del Coloquio de la V Asamblea General de
la Sociedad Española de Estudios Medievales, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1991, p. 57-58.
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sorgiren interessants treballs per tal d’esbrinar d’on podria provenir el
gruix de població des del nord comtal, si són vestigis dels desintegrats
visigots emigrants als Pirineus, si estem davant d’un procés de gran
creixement demogràfic, o si es trenquen els nuclis familiars extensos
i es desfragmenten en entitats menors, d’aquí que faci falta més espai
del que es podia gaudir.43 Respecte el fenomen de la reconquesta o
repoblació no hi ha unanimitat en el seu abast territorial; en el cas
de Navarra i Aragó s’aposta pel protagonisme d’una conquesta militar
més que per donar protagonisme a la repoblació.44
Les innovacions tècniques, la divulgació d’obres i una metodologia
més acurada marquen les dècades posteriors als anys cinquanta del
segle XX a Europa. El 1945 es comença a publicar la revista Cahiers
Archéologiques i el 1957, a la Gran Bretanya, neixen la Society of Medieval Archaeology i la revista Medieval Archaeology. La vessant científica
i formativa dels nous arqueòlegs medievalistes estava molt més cuidada
més enllà de les fronteres d’Espanya.
Els enigmes que planteja la història medieval i, més en concret, la
d’Alandalús, foren estudiats per especialistes en arqueologia que procedien en bon nombre de la formació en prehistòria. El mateix Alberto
Castillo era prehistoriador però, degut a qüestions alienes a la recerca,
s’hagué d’educar i especialitzar en el món medieval. Ell assentà una de
les bases en la universitat espanyola de postguerra, a partir de la qual
els joves estudiants podien formar-se en arqueologia medieval. De fet, el
deixeble més il·lustre d’Alberto Castillo fou Manuel Riu i Riu. Guillem
Rosselló-Bordoy també es formà com a prehistoriador i té una nombrosa bibliografia d’aquesta etapa.45 Serà posteriorment que desviarà la
recerca en què es formà, per especialitzar-se en l’arqueologia medieval
i, en concret, en l’etapa andalusina. És a partir d’aquests, doncs, que la
formació universitària permet proporcionar als estudiants els coneixements
necessaris per formar els nous especialistes pròpiament dins el camp de
l’arqueologia andalusina, utilitzant la metodologia d’excavació que s’utilitza
43. RUIZ-DOMÈNEC, J. E., “Una etapa en la colonización del suelo: la roturación de tierras
en la Cataluña Vieja durante el siglo X”, Hispania, 123 (1973), p. 493-494.
44. UBIETO, A., FALCÓN, M. I., “Reconquista y repoblación de los Reinos de Aragón y Navarra.
Estado de la cuestión de los últimos cuarenta años”, Actas del Coloquio de la V Asamblea General de
la Sociedad Española de Estudios Medievales, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1991, p. 57-58.
45. ROSSELLÓ BORDOY, G., La cultura talayótica en Mallorca. Bases para el estudio de sus fases
iniciales, Caja de Ahorros y Monte de Piedad en las Baleares, Palma de Mallorca, 1973.
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en altres camps d’aplicació de la història. Tot aquest procés, com hem
vist, va paral·lel a l’aparició de nova bibliografia i de treballs fruit de
la recerca endegada per historiadors que han utilitzat la documentació
llatina o àrab per servir-se’n com a fonts d’informació.
Pel que fa a l’arqueologia medieval no té l’empemta suficient com
per endegar recerques ambicioses i, a més, no gaudeix del reconeixement i suport del món científic medieval. El mateix Guillem Rosselló
Bordoy cita “una intervenció meva al Congrés Nacional d’Arqueologia
celebrat a Barcelona l’any 1960, en la qual demanava un mínim d’atenció
pels que iniciàvem l’aplicació de la tècnica arqueològica a l’estudi de
l’edat mitjana, fou rebutjada pels grans patriarques del moment. Fins
i tot, Martín Almagro Bósch afirmà que si els congressos nacionals
prestaven atenció a la nostra dèria, acabaríem per menjar-nos la resta
d’arqueòlegs. En conseqüència, la proposta fou desestimada i ni tan
sols figura al resum de l’Acta de cloenda d’aquella reunió”.46 Això és
un impediment que dificulta l’avenç pel que fa al coneixement de la
història d’Alandalús, però tampoc ajuda a crear consciència del grup
que estudia el mateix marc històric. Per aquest motiu perduren a finals
dels seixanta i els setanta historiadors que treballen individualment.
En el cas concret de Lleida, cal anotar Luis Díez-Coronel i Montull
que, en la seva incursió en la història medieval, fou un dels pioners
a tractar el passat islàmic de Balaguer47 i publicar, en el marc de la
revista Ilerda, articles que hi feien referència.
A mesura que ens aproximem als anys setanta i principis dels
vuitanta, els arqueòlegs medievalistes espanyols s’impregnaren de les
noves línies de recerca pel que fa a l’arqueologia.48 L’esgotament de
l’arqueologia precedent, demana una obertura a les noves idees i innovacions, ja que la percepció social i una major coneixença del passat
medieval així ho afavoreixen, la New Archaeology, així com els contactes
46. ROSSELLÓ BORDOY, G., “Introducció a l’estudi de la ceràmica andalusina”, Arqueologia
Medieval. Reflexions des de la pràctica, Flocel Sabaté (ed.), I, Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 42.
47. DÍEZ-CORONEL, L., La Alcazaba de Balaguer y su palacio árabe del sigle XI, Instituto de
Estudios Ilerdenses de la Excelentísima Diputación Provincial de Lérida, Lérida, 1969. Ibídem,
“Fortificaciones árabes en Balaguer (Lérida), con un palacio del siglo XI”, Crónica del XII Congreso
Arqueológico Nacional, Universidad de Zaragoza, Seminário de Arqueología, Zaragoza, 1973, p. 829-832.
48. Cal recordar que l’arqueologia medieval fins llavors no havia disfrutat de l’interès suficient
per part dels arqueòlegs degut a la complexitat que té l’edat mitjana peninsular, la visió negativa
de l’etapa històrica i l’escassa producció bibliogràfica. IZQUIERDO, R., “La arqueología medieval en
España: antecedentes y estado actual”, Arqueología y Territorio Medieval, (1993), p. 120.
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amb Italia,49 Polònia, França50 i Gran Bretanya, permeteren incorporar
innovacions tècniques i metodològiques desconegudes fins al moment.
Sens dubte que en aquest context ens trobem en la consolidació de
les bases de la nova disciplina de la història, l’arqueologia medieval.
També hi cal afegir una certa decadència en els medievalistes a l’hora
d’utilitzar exclusivament el document com l’element essencial de les
seves recerques,51 un cop, es generalitza la demanda de rigor davant
el perill de les interpretacions equivocades o, la no detecció de documentació creada per ser falça. Aquest és un factor que cal afegir
com incentiu a l’hora d’apropar-se als investigadors que iniciaven la
seva carrera científica en arqueologia medieval.
La visió d’estudi tradicional de l’assentament medieval com un
element sol i aíllat de la resta del territori comença a evolucionar
tot partint d’aquest context. La historiografia marxista per, mitjà de
la seva anàlisi material de la història pren, força en les recerques que
s’endeguen en aquest context i troba un interessant aliat en l’arqueologia
per mitjà del material arqueològic dels assentaments; d’aquí neix el
concepte de cultura material. L’estudi de la ceràmica pren la iniciativa en aquest camp per mitjà de la figura tan destacada de Guillem
Rosselló-Bordoy. De fet, la ceràmica és el material més abundant d’una
excavació arqueològica i el que pot datar i aportar més dades sobre
la cultura material corresponent a cada fase històrica. Per això esdevé
la punta de llança de la nova arqueologia medieval i els investigadors
s’hi especialitzen. La divulgació dels catàlegs de ceràmica es tradueix
pels historiadors en catàlegs de tipologies d’atuells, cosa que per a un
no especialista crea problemes de comprensió de les conclusions.
Les noves tendències historiogràfiques suposaren també un renovador impuls en les tècniques de treball de l’excavació arqueològica.
Primaven el rigor científic per mitjà de la utilització de l’estratigrafia52
com a element articulador del treball arqueològic i, alhora, servir de
base a partir de la qual generar el registre del material històric que
se n’extreu. De fet, l’estratègia d’excavació comporta d’immediat tenir
49. A Itàlia neix el 1971 el Notiziario di Archeologia Medievale i el 1974, Archeologia Medievale.
50. Primera publicació l’any 1971 de la Revue d’Archéologie Médiévale, i el 1976 Archéologie
du Midi Médiéval.
51. IZQUIERDO, R., “La arqueología medieval en España: antecedentes y estado actual”,
Arqueología y Territorio Medieval, (1993), p. 122.
52. HARRIS, E.C., Principios de Estratigrafía Arqueológica, Crítica, Barcelona, 1991.
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en compte la divisió del jaciment tot partint de criteris racionals i
d’una jerarquia d’espais i àmbits molt concrets, que han de fer arribar
l’arqueòleg fins a la unitat mínima, que és la unitat estratigràfica. Aquestes
idees quedaren ben recollides per Michel de Boüard, el qual publicà
un manual força complet i altament divulgatiu sobre el procés científic
en l’arqueologia medieval.53 La via interpretativa de Lévi-Provençal
topà en la dècada dels anys setanta del segle XX amb les innovadores
aportacions de Pierre Guichard,54 gràcies al treball localitzat al Llevant
peninsular. S’obre doncs per als investigadors espanyols i francesos no
només una renovada historiografia sinó que, a nivell metodològic,
Guichard incorpora en les seves recerques la interdisciplinarietat55 fins
llavors poc valorada i poc practicada. La seva formació prové de diverses bandes de la recerca europea de la segona meitat del segle XX.56
Els treballs sobre prospecció arqueològica endegats a Gran Bretanya als
anys cinquanta, així com les recerques endegades sobre el paper dels
assentaments rurals per l’École Pratique des Hautes Études de Paris,
esdevingueren punts de convergència per als investigadors francesos i
polonesos. En aquests últims, la influència d’un país que es trobava en
l’òrbita de la Unió Soviètica en els seus investigadors, va proporcionar
que l’estudi dels materials arqueològics adoptés un marcat caire de la
història marxista, estesa arreu del continent. Les intervencions arqueològiques a la península Ibèrica les coneixem des de les darreries del
segle XIX, però mancades de rigor científic, així com d’especialistes en
la temàtica. La influència d’aquestes idees fou clau a l’hora d’endegar
el procés de treball per mitjà de l’excavació arqueològica de la mà de
Pierre Guichard. De fet, aquest és un dels principals objectius meto-

53. BOÜARD, M., de, Manual de Arqueología Medieval. De la prospección a la historia, Editorial
Teide/Editorial Base, Barcelona, 1977.
54. GUICHARD, P., Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente,
Editorial Universidad de Granada, Granada, 1998.
55. Toutefois, en février 1968, une visite amicale à Barcelone (où je résidais alors) d’André Bazzana,
que je connaissais depuis nos études à l’université de Lyon et qui s’était, pour sa part, orienté vers des travaux
de terrain sur l’Antiquité et le Moyen Âge dans le cadre de la région lyonnaise, avait donné lieu entre nous
à des discussions sur la possibilité de donner une dimension plus archéologique à mes orientations scientifiques
et plus concrètement sur l’intérêt qu’il pourrait y avoir à engager la fouille d’un site de village médiéval de
l’époque de la conquête chrétienne. GUICHARD, P., BAZZANA, A., “Trente cinq ans après, faut-il rouvrir le
dossier “Bufilla”? ”, Al-Andalus espaço de mudança. Balanço de 25 anos de história e arqueologia medievais.
Homenagem a Juan Zozaya Stabel-Hansen. Seminário internacional, Mértola 16, 17 e 18 de Maio de 2005,
Campo Arqueológico de Mértola, Mértola, 2006, p. 111.
56. Ibídem, p. 111-122.

34

Jesús Brufal Sucarrat

dològics que avui s’incorpora en tots els treballs de recerca endegats
de cara a estudiar el passat medieval peninsular.
És interessant anotar que la metodologia d’inserir-se en l’estudi
del territori es basa en la prospecció arqueològica, entesa com un
instrument d’aproximació a l’espai, però amb una metodologia encara
força rudimentària. No obstant, és interessant l’aportació, en el context
que ens movem, de la utilització de la prospecció arqueològica com
a instrument per detectar jaciments, així com combinar-ho amb la
documentació escrita, l’estudi toponímic i el buidatge bibliogràfic. Les
bases metodològiques que proposa Pierre Guichard són, al cap i a la
fi, les claus per executar un treball de recerca amb el rigor i l’anàlisi
necessaris.
Si analitzem la seva innovadora aportació cal destacar, en primer
lloc, que proposa una història regionalista que vol contraposar-se a la
tendència historiogràfica defensada per Lévi Provençal, basada en la hipotètica centralitat cordovesa. La utilització en la metodologia de treball
de les fonts documentals, però alhora de l’arqueologia, la toponímia i
l’antropologia, destapa i posa la base de la història social sobre Alandalús. El món rural, i l’organització territorial dels seus assentaments i
l’aprofitament de l’aigua, són factors que forgen un tipus de societat
islàmica que manté els lligams tribals importats des d’Àfrica, degut a la
forta presència de població berber vinguda després de la conquesta del
segle VIII i que s’anà instal·lant per la península Ibèrica. La renovació
historiogràfica impulsada per Pierre Guichard permet crear escola ja que
els investigadors accepten les seves tesis i les apliquen als corresponents
espais de recerca. De fet, actualment es segueixen defensant i utilitzant
les tesis de Guichard,57 malgrat haver-hi noves línies interpretatives
que no constaten les seves aportacions, així com confusions de les
principals idees que aporta.58 Pel que fa a la metodologia de treball,
incorpora la interdisciplinarietat com a element de treball de diverses
disciplines que complementen i proporcionen rigor a l’anàlisi històrica
de l’investigador. La documentació, les fonts materials de l’arqueologia
57. El mateix Pierre Guichard defensa la seva tesi al Llevant peninsular, GUICHARD, P.,
“Villes et campagnes aux premiers siècles de l’Islam dans le Sharq al-Andalus”, Villes et campagnes
de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe-XIe siècle): la Transition, CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail,
Toulouse, 2007, p. 263-273.
58. En determinats casos la lectura de Pierre Guichard no ha estat gaire afortunada, ja que
s’ha confós la idea regionalista amb localista.
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per mitjà del treball de camp basat en l’excavació i la prospecció arqueològica, la toponímia i la seva etimologia i, finalment la introducció
de l’antropologia com a disciplina que aproxima al coneixement de
les societats, permeten introduir l’investigador al passat històric amb
una excel·lent visió i rigor. Els treballs de Guichard reben l’especial i
continuada col·laboració d’André Bazzana59 i Patrice Cressier. L’aplicació
de les seves tesis és altament divulgada entre els especialistes de la
història d’Alandalús i es converteix en un dels principals referents de
la recerca en aquesta etapa de la història peninsular.
La contraposició de dos conceptes definitoris de l’estat andalusí,
la centralitat i el regionalisme, marquen a partir d’aquests moments les
línies historiogràfiques dels investigadors que s’especialitzen en Alandalús. La visió de Pierre Guichard sobre la societat andalusina i la seva
imbricació en el territori pren força en el sector d’investigadors que
utilitzen l’arqueologia medieval com la disciplina científica que els
aproxima al coneixement del passat musulmà peninsular.
En aquest sentit, Miquel Barceló i la seva escola reivindiquen un
espai propi per a l’arqueologia medieval, així com un reconeixement
per part del món científic medievalista de la validesa de la metodologia,
el rigor i l’anàlisi que ofereix l’arqueologia a l’hora d’estudiar el passat
medieval.60 Aquest, però, obre una línia de recerca innovadora fins llavors, i poc explotada pels investigadors fins al moment, que li permet
inserir-se en la societat rural islàmica, l’hidraulisme. L’estudi de l’aigua i
els seus usos dins el món rural andalusí ha aportat línies interpretatives
respecte l’organització social, l’explotació del territori, l’ocupació humana
del mateix i les tècniques i usos de l’aigua, que afirmen i s’aproximen
59. BAZZANA, A., CRESSIER, P., Šaltīš/Saltés (Huelva). Une ville médiévale d’al-Andalus, Casa de
Velázquez, Madrid, 1989; BAZZANA, A., GUICHARD, P., “Archéologie extensive dans la région valencienne
(Espagne)”, Castrum 2: Structures de l’habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens: les méthodes
et l’apport de l’archéologie extensive, (1988), p. 3-28; Ibídem,“La frontière du Sarq Al-Andalus”, La
Marche Supérieure d’Al-Andalus et l’Occident Chrétien, Madrid, 1991. BAZZANA, A., GUICHARD, P., “Les
tours de défense de la Huerta de Valence au XIIIe siècle”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XIV
(1978), p. 73-105. BAZZANA, A., CRESSIER, P., GUICHARD, P., Les châteaux ruraux d’al-Andalus. Histoire
et archéologie des husun du sud-est de l’Espagne, Madrid, 1988.
60. BARCELÓ, M., “La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural”,
Arqueología Medieval. En las afueras del medievalismo, Crítica D.L., Barcelona, 1988, p. 195-274. Ibídem,
“Rigor y “milongueras pretensiones”. ¿Es posible historiar el feudalismo sin la Arqueología? El caso
catalán”, Arqueología y Territorio Medieval. “Problemas en Arqueología Medieval”, (1993), p.129-130. Ibídem,
“¿Qué arqueología para al-Andalus?”, Los orígenes del Feudalismo en el mundo mediterráneo, cord. Antonio
Malpica, Tomás Quesada, Universidad de Granada, Granada, 1994, p. 69-100.
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a les tesis aportades per Pierre Guichard sobre la visió social regional
i local de la societat musulmana de la península Ibèrica.
Sense cap mena de dubte, l’arqueologia medieval en els anys vuitanta
i noranta, i de retruc la historiografia que estudia Alandalús, experimenten
una notable maduresa a l’hora d’afrontar els debats i els reptes relacionats
amb el passat islàmic. De fet, l’estudi de l’hidraulisme andalusí necessita
disfrutar d’una base científica i sòlida que ha de permetre identificar
els elements essencials que permetin inserir-se en el sistema hidràulic
i com, des d’aquest, la societat que el crea, l’andalusina, modifica el
paisatge per crear espais de conreu i d’habitatge. El rigor per endegar
la recerca en aquest camp és elemental. Per aquest motiu és necessari
realitzar una anàlisi completa de les infraestructures hidràuliques, perquè
en determinats casos la seva utilització ha perdurat fins l’actualitat, i
també cal tenir en compte que la seva construcció s’estén arreu del
territori lleidatà en la modernitat. Això demana una excel·lent preparació
de l’investigador per poder identificar quines són les ingerències alienes
al sistema original, així com l’obligació de no confondre estructures
com a islàmiques quan poden ser anteriors o posteriors.
La interdisciplinarietat que demana l’arqueologia medieval és un
dels reptes que la historiografia ha sabut superar amb bona nota. La
necessitat d’abastar espais més amplis d’estudi, que s’engloben en projectes
de recerca, demana que la documentació, l’arqueologia, la toponímia i
la cartografia vagin de conjunt en les recerques pertinents.
La dècada dels vuitanta també marca un punt d’inflexió pel que fa
a l’especialització dels investigadors. Fins ara hem vist que qui treballava
Alandalús ho feia d’una forma genèrica, sense una clara especialització en
una fase concreta o tècniques de treball innovadores. A partir d’aquest
nou context favorable a la recerca científica, els investigadors tendiran
a especialitzar-se en contextos històrics concrets, en regions peninsulars
o en materials arqueològics com són la ceràmica i l’arquitectura.
Philippe Sénac61 des dels anys vuitanta, aporta una innovadora
visió interpretativa de la història d’Alandalús per mitjà dels seus estudis

61. SÉNAC, Ph., “Les huşˉun du Ţagr al-Aqsˉa: à la recherche d’une frontière septentrionale
d’Al-Andalus à l’époque omeyyade”, Castrum IV: Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen
au Moyen Âge, (1992), p. 75-84. Ibídem,“Châteaux et peuplement en Aragon du VIII au XI siècle”,
L’Incastellamento, (1992), p. 123-140.
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sobre les fortificacions rurals, els husún. La seva abundant bibliografia
exemplifica la voluntat de treball per inserir-se en l’estudi de la societat rural de frontera des del segle VIII fins al segle XII. Fins a la
publicació del seu treball sobre les fortificacions rurals lleidatanes, cap
altre investigador havia assolit una aproximació a l’espai defensiu islàmic
del districte fronterer de Lleida.62
Els volums enciclopèdics endegats per Pere Català63 sobre els castells
de Catalunya, són una obra de referència i no prou reivindicada per
consultar treballs individualitzats sobre els orígens de les fortificacions
medievals catalanes, d’entre les quals cal remarcar el reconeixement
de les que mantenen un clar passat islàmic. La publicació dels Castells
Catalans fou en les dècades dels vuitanta i noranta una obra referent
pel fet de recollir gran part de les fortificacions del Principat amb el
corresponent estudi monogràfic.
A nivell espanyol cal destacar en primer lloc que assistim a la
consolidació de la segona generació d’arqueòlegs medievalistes, després
de la primera, encapçalada per Juan Zozaya i Guillem Rosselló Bordoy.
Antonio Malpica treballa principalment l’etapa nazarí del Regne de
Granada,64 abastant diversos aspectes com el paisatge,65 l’espai rural66 i
la societat granadina.67 Les seves recerques obren nous ventalls innovadors a la història d’Alandalús per mitjà de l’estudi de la societat rural
i l’espai que aquesta ocupava. És una immersió en la història força
similar a la de Pierre Guichard, però amb la diferència que Antonio
Malpica és arqueòleg i treballa i teoritza sobre les fonts materials. La
recerca que endega sobre el regne Nazarí de Granada és un clar referent per als estudis sobre el món agrari islàmic, que pot extrapolar a
62. SÉNAC, Ph., “Note sur les husˉun de Lérida”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 24 (1988),
p. 53-69.
63. CATALÀ, P., Els Castells Catalans, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1979.
64. MALPICA, A., “De la Granada nazarí al reino de Granada”, De al-Andalus a la sociedad
feudal: los repartimientos bajomedievales, Consejo Superior de Investigaciones Científica-Institució Milà i
Fontanals, Barcelona, 1990, p. 119-153.
65. MALPICA, A., “La villa de Motril y la repoblación de la costa de Granada (1489-1510)”,
Cuadernos de Estudios Medievales, X-XI (1982-1983), p. 169-206. Ibídem, Turillas, alquería del alfoz
sexitano, Edición del Apeo de Turillas de 1505, Granada, 1984. Ibídem, “Estructura de poblamiento
de la costa granadina a fines de la Edad Media”, Studia Historica, VII (1989), p. 157-186.
66. MALPICA, A., “La implantación castellana en la tierra de Salobreña: la alquería de Bernardila”,
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, III (1989), p. 199-216.
67. MALPICA, A., “Los judíos de Almuñécar antes de la llegada de los cristianos”, Miscelánea
de Estudios Arabes y Hebraicos, XXXII (1983), p. 95-112.
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etapes històriques anteriors. No hi ha dubte que l’abundància de fonts
documentals i arqueològiques de Granada deixa la recerca d’aquest
investigador en un nivell alt i òptim, tot esdevenint un clar referent
en la història d’Alandalús.
L’empenta que assoleix l’arqueologia medieval fruit de les bases
ben cimentades de les dècades anteriors, permeten forjar amb força
una branca específica i amb continguts específics.68 La base humana
quedà ben completa amb nous especialistes69 formats exclusivament en
la disciplina medieval, així com amb el suport tècnic i científic que
permeté endegar projectes ambiciosos arreu del territori.
El principal investigador que teoritzà sobre la qüestió dels moviments migratoris70 en l’espai comtal de la Catalunya altmedieval fou
Pierre Bonnassie.71 Ell constata un desplaçament poblacional emprès
per raons socials i econòmiques que redueix, a diferència del que defensava Ramon d’Abadal, la presència comtal a un paper organitzatiu
de l’administració, ja que considera que els colons estaven instal·lats
en els nous territoris fruit del procés d’aprisió i conformats en noves
agrupacions pageses i comunitats.
La contínua renovació de la historiografia medieval catalana ha
permès, arribats als anys vuitanta del segle XX, diverses reformulacions i
replantejaments dels fenòmens migratoris i, de retruc, d’Alandalús. Treballs enfocats vers la vall de Lord, la vall de Sant Joan de les Abadesses
o el Vallès posen en dubte la qüestió de la buidor demogràfica que
s’ha tractat amb tanta insistència i fan un nou èmfasi en un aspecte
fins ara no tingut en compte, la possible pervivència de poblament en
68. RIU, M., “Los estudios sobre arqueología medieval en España”, Acta historica et archaeologica
Mediaevalia, 4 (1983), p. 277. L’Arqueologia Medieval a Catalunya, Amelia Romero editora, Sant Cugat
del Vallès, 1989.
69. ACIÉN, M., Ronda y su serranía en tiempos de los Reyes Católicos, Universidad de Málaga,
Málaga, 1979. OLLICH, I., Els Castells d’Osona, Eumo Editorial, Vic, 1987. GIRALT, J., “Arqueología
andalusí en Balaguer (Lérida)”, Sharq Al-Andalus: Estudios mudejares y moriscos, 2 (1985), p. 151-159.
ESCO, C., GIRALT, J., SÉNAC, P., Arqueología Islámica en la Marca Superior de al-Andalus, Diputación de
Huesca, Huesca, 1988. KIRCHNER, H., Étude des céramiques islamiques de Shadhfilah: Setefilla, Lora del
Río, Sevilla, Université de Lyon, Lyon, 1990.
70. Per aprofundir sobre la demografia comtal podeu consultar , FELIU, G., La població del territori
de Barcelona en el segle XIV, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1962-1972. Ibídem, Sant Joan de les
Abadesses i el repoblament del Vallès, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1984. Ibídem,
“La pre-Cataluña: la población”, La España cristiana de los siglos VIII al XI: los núcleos pirenaicos (7181035): Navarra, Aragón, Cataluña, Manuel Riu Riu (coord.), Espasa Calpe, Madrid, 1999, p. 363-394.
71. BONNASSIE, P., Catalunya mil anys enrera: creixement econòmic i adveniment del feudalisme a
Catalunya, de mitjan segle X al fianl del segle XI, Edicions 62, Barcelona, 1979.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

39

aquestes àrees frontereres.72 La renovació historiogràfica permet valorar
actualment com un enfocament força simple la visió d’una població
aglomerada i concentrada en el Pirineu, la qual necessità baixar cap a
les terres musulmanes, desocupades, per poder sobreviure.73 Per contra
les noves propostes fruit, d’una intensa anàlisi i d’una metodologia
científica basada en el rigor, permeten reenfocar el fenomen d’ocupació
de l’espai i situar-lo en un context històric que tingué el seus inicis al
segle VIII fins al segle XIII. Altrament també es constata com la pròpia
dinàmica feudal afavoreix l’expansió comtal vers la frontera, apropiant-se
de les terres desocupades en una primer moment, i posteriorment a
través de la conquesta militar efectiva del territori andalusí de Lleida
i Tortosa. L’agressió feudal serà el marc idoni que permeti fer avançar
la conquesta vers el sud.74
Tanmateix, la prioritat és dur a terme un treball de recerca amb
rigor i mètode, lluny d’interpretacions simples d’esdeveniments i fets
històrics que poden tergiversar el treball de l’historiador, el qual ha
de buscar molts cops els fils foscos de la història. L’estudi de l’etapa
islàmica al nord-est peninsular s’ha enfocat sempre des de la perspectiva
del retrocés del territori andalusí i l’avanç de la conquesta. Les dades
són interessants, però ens quedem a mitges a l’hora de reconèixer
realment què eren la societat musulmana i el seu territori.
Reprenem el fil dels treballs que s’han realitzat a Catalunya sobre el període islàmic als districtes de Lleida i Tortosa, tot ressaltant
que l’interès per estudiar Alandalús no experimenta un creixement
substancial. Degut a l’anterior l’escassetat d’obres publicades com a
resultat de la recerca es baix. Altrament les qui prenen protagonisme
són les obres divulgatives, estudis puntuals que apareixen en premsa

72. BENET, A., “El Solsonès. Marc històric”, Catalunya Romànica, XIII, Fundació Enciclopèdia
Catalana, Barcelona, 1987, p. 24-31. FELIU, G., “Sant Joan de les Abadesses. Algunes precisions sobre
l’acta judicial del 913 i el poblament de la Vall”, Homenatge a la memòria del professor Dr. Emilio Sáez,
Consejo Superior de Investigaciones Científica-Fundació Milà i Fontanals, Universitat de Barcelona,
Barcelona, 1989 p. 422-423. SALRACH, J. M., “Presentació”, Catalunya Romànica, XVIII, Fundació
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1991, p. 13-14.
73. SALRACH, J. M., “Défrichement et croissance agricole dans la Septimanie et le Nord-est
de la Péninsule Ibérique”, Flaran, 10 (1988), p. 142.
74. SALRACH, J. M., “Repoblament i colonització agrària a l’alta edat mitjana”, Cuadernos de
Historia Económica de Cataluña, XIX (1978), p. 23-28. Ibídem, “Societat i poder als comtats pirenencs
als segles IX i X”, El Mil·lenari de Catalunya i la Cerdanya, Departament de la Presidència, Barcelona,
1989, p. 32.
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especialitzada o en publicacions d’escassa difusió. Talment seguint amb
la producció bibliogràfica podem afirmar l’escàs ressò que té Alandalús
en els volums enciclopèdics publicats en català.75 Bàsicament s’ha generat una història oficial de l’edat mitjana on hi havia tots els tòpics
recents com la revolució feudal76 i, sobretot, l’absència de l’islam.77 Les
referències a l’islam apareixen esmentades indirectament quan s’explica
l’avanç de la frontera, però en cap cas trobem capítols explícits sobre
l’etapa musulmana.
Malgrat això, cal anotar un punt d’inflexió protagonitzat per
una nova Història de Catalunya78 que té una notable sensibilitat per la
qüestió musulmana a Lleida i Tortosa i que incorpora novetats historiogràfiques d’un grandíssim valor i rigor científic, que sens dubte
canviaran molts dels postulats tradicionals que encara avui es defensen
dins l’àmbit historiogràfic.
Probablement si cal buscar motius que ens aboquin a l’escassa
producció bibliogràfica sobre Alandalús, potser caldria considerar el
poc coneixement que es té actualment de la llengua àrab per part del
col·lectiu d’historiadors que estudiem Alandalús. Tanmateix cal buscar
altres raons que ens puguin fer considerar i reflexionar sobre el baix
nombre d’investigadors en aquest camp, i això potser rauria en el fet
que tradicionalment els historiadors que han treballat l’edat mitjana
s’han centrat en el treball sobre el món comtal, sigui quina sigui la
seva vessant, deixant sempre de banda el món andalusí. Clar, el fet de
la dificultat de l’àrab és un tret que pot marcar el canvi vers una altra
fase de la història, però també cal tenir en compte que documentalment
l’estudi d’Alandalús no és del tot complet degut a la gran escassetat de
documentació de què gaudim avui dia. Per aquest motiu la disciplina
de l’arqueologia és un altre marc que cal anar descobrint. Tal i com
75. Diccionari d’història de Catalunya, Jesús Mestre (dir), Edicions 62, Barcelona, 1992. SALRACH, J.
M., La formación del campesinado en el occidente antiguo y medieval. Análisis de los cambios en las condiciones
de trabajo desde la Roma clásica al feudalismo, Síntesis DL, Madrid, 1997. Història de Catalunya, Salvat,
Barcelona, 1978-1979. AVENTÍN, M., Història medieval de Catalunya, Edicions de la Universitat Oberta
de Catalunya, Proa, Barcelona, 1998. Balaña, P., “El període islàmic de la nostra història (segles
viii-xii) segons la versió actual del “Diccionari d’Històra de Catalunya”, Acta historica et archaeologica
mediaevalia, 20-21 (1999-2000), p. 105-112.
76. SALRACH, J. M., El procés de feudalització segles III-XII, Edicions 62, Barcelona, 1993 (5a ed.).
77. SALRACH, J. M., El procés de formació nacional de Catalunya segles VIII-IX, Edicions 62,
Barcelona 1978.
78. SABATÉ, F., “Catalunya Medieval”, Història de Catalunya., II, L’Esfera dels Llibres, Barcelona,
2005, p. 117-451.
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assenyala Ricardo Izquierdo79 l’arqueologia medieval ha tingut diversos
problemes per desenvolupar-se i adquirir un pes específic en el si de
la investigació actual, tant en el món andalusí com en el comtal.
Pel fet de comptar amb abundant documentació llatina i en menor quantitat àrab, l’historiador ha sobreposat el document per sobre
de l’arqueologia, d’aquí el poc interès que ha suscitat tradicionalment
l’arqueologia en el món medieval. Izquierdo també considera que, a
nivell de cultura material, altres etapes històriques poden tenir un encant
i un reclam major pel volum de les troballes, fet que no acostumem a
trobar en l’arqueologia medieval. Finalment, el context polític medieval
peninsular demana una gran especialització i preparació dels arqueòlegs.
Tot plegat afavoreix, i més en el cas català, que la producció historiogràfica sigui més aviat pobra. Un exemple d’això és l’article publicat
per Miquel Barceló80 que sintetitza els treballs efectuats fins al moment.
Però la dada interessant rau en el fet que uns anys més tard publicà
un article similar i només s’incorporaren unes quantes cites més, fruit
del poc bagatge historiogràfic que es va produir a Catalunya a finals
dels anys setanta i principis dels vuitanta a l’espai nord-oriental.
De fet en els mateixos anys es rellança la investigació sobre
Alandalús a Catalunya. Dins l’àmbit local lleidatà, a través de la revista Ilerda,81 es publicaren nombrosos articles sobre l’etapa andalusina a
Lleida. Aquesta historiografia local fou la pionera i impulsadora dels
estudis sobre l’islam a Lleida. No obstant, cal remarcar que la poca
maduresa de la investigació en la segona meitat del segle XX fins arribar
a finals dels setanta i la dècada dels vuitanta, es veu reflectida en les
publicacions.82 Clarament l’absència d’intercanvis científics i la poca
79. IZQUIERDO, R., “La Arqueología medieval en España: antecedentes y estado actual”,
Arqueología y Territorio Medieval. Problemas en Arqueología Medieval, (1993), p. 120-128.
80. BARCELÓ, M., “La invasió àrab-musulmana i Catalunya”, L’Avenç, 7-8 (1978), p. 20-24.
Ibídem, 117 (1988), p. 14-17.
81. Ilerda (1943-1986).
82. DÍEZ-CORONEL, L., La Alcazaba de Balaguer y su palacio árabe del sigle XI, Instituto de
Estudios Ilerdenses de la Excelentísima Diputación Provincial de Lérida, Lérida, 1969. Ibídem,
“Fortificaciones árabes en Balaguer (Lérida), con un palacio del siglo xi”, Crónica del XII Congreso
Arqueológico Nacional (1973), p. 829-832. PITA MERCÈ, R., “La Fraga musulmana”, Argentsola, núm. 20,
tom V (1954), p. 315-340. Ibídem, “El sistema defensivo musulmán de Fraga en el siglo XII”, Argentsola,
núm. 30, tom VIII (Osca, 1957). Ibídem, “Datos arqueológicos provinciales”, Ilerda, XXII (1958),
p. 33-75. Ibídem, “El distrito de Lérida en la frontera superior musulmana”, Ilerda, núm. XXXIII
(1972), p. 222-234. Ibídem, Lérida árabe, Dilagro eds., Lleida, 1974. Ibídem, “La fortificación de Vilves.
Lérida”, Ilerda, XXXVIII (1977), p. 25-27.
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especialització caracteritzà els treballs i les hipòtesis dels autors, malgrat
reconèixer que foren uns pioners en l’estudi de la Lleida islàmica en
l’alta edat mitjana.
Entrats en la dècada dels setanta i vuitanta la revista Ilerda, d’acord
amb les noves tendències historiogràfiques, tendeix a seguir el fil de la
recerca en història i aproximar-se al coneixement del territori lleidatà,
per estudiar-lo amb un enfocament altament diferent al treballat fins
llavors. Prim Bertran83 endega la recerca innovadora d’un espai concret
del pla del Mascançà andalusí i col·loca les primeres bases de la recerca
sobre aquest territori, que encara avui ens és força desconegut. Conjuntament amb l’evolució de la revista, l’historiador Josep Lladonosa,
referent innovador en els estudis històrics sobre Lleida i el seu territori,
produeix una nombrosa bibliografia que tracta, entre d’altres temes,
sobre la història de Lleida, la conquesta, el món comtal i l’islàmic. Les
obres de Lladonosa s’emmarquen en diverses etapes de la seva maduresa
personal i intel·lectual, i citen treballs des dels anys seixanta fins a finals
dels anys vuitanta. Reconeixem en ell un gran bagatge i esforç per
impulsar noves visions, deixant enrere tòpics marginals i discriminatoris
de l’islam. La renovació historiogràfica es palesa en diverses publicacions
de l’historiador Josep Lladonosa,84 el qual lidera el canvi orientatiu en
la recerca i el mètode de treball, coincidint amb les directrius en la
investigació de Catalunya i les estatals. La seva obra, la definim com
localista i mancada de visió de conjunt, una tendència que marcarà de
fons les noves generacions d’investigadors dels anys vuitanta i noranta.
Sense moure’ns de l’àmbit lleidatà, cal ressaltar reculls d’història local
impulsats per historiadors o pseudoinvestigadors del mateix lloc sobre
el qual es publica. En una publicació trobem les següents paraules “la
submissió dels nostres pobles als àrabs fou feta de forma brutal i sagnant
sense contemplacions. Persones i terres foren destruïdes per aquelles
hosts del desert assegades d’aigua, de sang i riqueses”.85 Sens dubte a
mitjans dels 80 es produí una preocupant dicotomia entre la recerca
83. BERTRAN, P., “Notes sobre els origents d’unes poblacions urgellenques: La Fuliola, Boldú
i Bellcaire als segles XI i XII”, Ilerda, XLIII (1981) p. 256-257.
84. LLADONOSA, J., La conquesta de Lleida, Dalmau, D.L., Barcelona, 1990; Ibídem, Arran de la
conquesta de Lleida, Artis, Lleida, 1973; Història de la ciutat de Lleida, Curial, Barcelona, 1980; Ibídem,
Història de Lleida, Editorial Dilagro, Lleida, 1991.
85. Germans BALAGUÉ I SALVIA, Bellvís. Del tossal de les Sogues al Canal d’Urgell, Balaguer,
1986, p. 7.
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endegada des de les universitats i la perduració de tòpics noucentistes
sobre l’etapa islàmica publicats en obres de caire local i redactades per
persones escassament atentes a les corrents historiogràfiques del moment.
Reprenent el fil a nivell català, l’estudi de la història medieval i l’arqueologia medieval es consolidà en la dècada dels vuitanta
de la vintena centúria amb la progressiva especialització tècnica i el
convenciment d’avançar amb seguretat davant els nous reptes que
plantejava la ciència en l’estudi de la història medieval86 a Catalunya.
Els intercanvis científics a escala internacional van permetre precisament que la ciència i la tècnica aplicades a l’estudi de la història
medieval i el seu patrimoni avancessin a bon ritme.87 L’aplicació de
sistemes de datació, així com la introducció de noves disciplines en
el camp de l’estudi arqueològic, com ara les anàlisis antracològiques,
mineralògiques, edafològiques i químiques, carpològiques, zoològiques,
antropològiques, geoarqueològiques i palinològiques.88 Aquests estudis,
destinats a les produccions ceràmiques,89 com també els d’arqueologia
experimental i tractament del sòl agrari, molt estesos a Gran Bretanya,
foren aplicats en les recerques que s’endegaren per estudiar la història medieval peninsular.90 En aquesta línia es celebraren les Jornades
d’Arqueologia Medieval a Catalunya. Noves tendències en Arqueologia Medieval un, excel·lent reflex de l’important esforç que s’estava realitzant
per tal d’avançar en el coneixement de la història medieval des de la
vessant de l’arqueologia i la revalorització del patrimoni. Paral·lelament
l’arqueologia de l’arquitectura començava a fer els primers passos de la
mà dels tècnics de la Diputació de Barcelona, els quals, en els projec86. SANAHUJA, M. E., “Renúncia conscient a la subjectivitat: l’aplicació d’alguns mètodes
quantitatius a l’arqueologia”, Cota Zero, 1 (1985), p. 57-74.
87. Les aportacions de Pierre Guichard són claus per la formació dels joves investigadors
espanyols, GUICHARD, P., Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente,
Editorial Universidad de Granada, Granada, 1998.
88. VIVES, E., La població catalana medieval. Origen i evolució, Eumo Editorial, Vic, 1990. CHIARRI,
J. M., CLOQUELL, B., RODES, F., MARTÍ, J. B., “Estudio antropológico de los restos óseos humanos
hallados en una necrópolis bajomedieval de Novelda (Alicante), Boletín de Arqueología Medieval, 9
(1995), p. 237-261.
89. LORIENTE, A, L’horitzó andalusí de l’antic Portal de Magdalena, núm. 2, Ajuntament de
Lleida, Lleida, 1990; VENDRELL, M., PRADELL, T., MOLERA, J., MARTÍNEZ, S., “El procés de producció
de la ceràmica de grisa: resultats de l’arqueologia experimental”, Actes del 1r i 2n Curs d’Arqueologia
d’Andorra (Andorra la Vella, 1988-1989), Govern d’Andorra, Andorra la Vella, 1991, p. 163-167.
90. REYNOLDS, P. J., Arqueología Experimental. Una perspectiva de futur, Vic, 1988; Ibídem,
“Mediaeval cereal yelds in Catalonia &England: an empirical challenge”, Acta historica et archaeologica
mediaevalia, 18, (1997), p. 495-507.
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tes de restauració i rehabilitació, aplicaren la metodologia estratigràfica,
dotant així la disciplina d’un caràcter científic.91
Les recerques endegades en el camp de l’arqueologia medieval per
Josep Giralt,92 Philippe Sénac93 i l’equip d’arqueòlegs de l’Ajuntament
de Lleida,94 entre d’altres, obriren un important ventall de possibilitats
en el si de la historiografia andalusina a Catalunya, com fins llavors mai
s’havia assolit. Els anys vuitanta a Lleida marquen una gran ebullició
amb diverses actuacions arqueològiques com la Plaça de Sant Joan de
Lleida, l’excavació a Sant Martí,95 i Antic Portal de Magdalena96 i l’inici
dels treballs al Pla d’Almatà de Balaguer.97 Respecte a Tortosa, s’inicià
la primera intervenció a la Suda,98 fet que dibuixà un prometedor futur
per a l’arqueologia andalusina a Catalunya. Sens dubte la informació
extreta de les excavacions arqueològiques fou un referent novedós per
als historiadors locals, ja que fins llavors el recurs de l’arqueologia
medieval i urbana a Lleida i Tortosa, i també a nivell estatal, era molt
nou i amb pocs paral·lels sobre els quals treballar.
Conseqüentment a l’inicial impuls dels anys vuitanta arribem a
la dècada dels noranta. Aquests es caracteritzen per una consolidació i
ampliació dels camps de treball en els quals l’arqueologia medieval es
podia aplicar. Els quasibé quinze anys de recerca i treballs, però també
d’obertura a les noves tendències teòriques i tècniques que s’innovaven
des de l’exterior, permeteren crear nombroses reflexions sobre diferents
vessants de l’arqueologia. No parlem únicament de les innovacions
metodològiques, sinó que també es comença a plantejar com obrir
91. LÓPEZ, A., “Veinte años después”, Arqueología de la Arquitectura, 1 (2002), p. 159-174.
92. GIRALT, J., “Fortificacions andalusines a la marca superior d’Al-Andalus: aproximació a
l’estudi de la zona nord del districte de Lleida”, La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien,
Casa de Velázquez, Madrid, 1991, p.67-74. Ibídem, “Arqueología andalusí en Balaguer (Lérida)”, Sharq
Al-Andalus: Estudios mudejares y moriscos, 2 (1985), p. 151-159.
93. SÉNAC, Ph., “Note sur les husˉun de Lérida”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 24 (1988),
p. 53-69.
94. Recordem la important fita històrica i arqueològica que suposà l’excavació arqueològica
en el solà on es construí l’Auditori Enric Granados, i que permeté redescobrir el barri andalusí de
l’Antic Portal de Magdalena.
95. GALLART, J., GIRALT, J., MIRÓ, J. M., VIVES, E., L’excavació de l’església de Sant Martí de
Lleida, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1991.
96. OLIVER, A., LORIENTE, A., L’antic Portal de Magdalena, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1992.
97. GIRALT, J., “Arqueología andalusí en Balaguer (Lérida)”, Sharq Al-Andalus: Estudios mudejares
y moriscos, 2 (1985), p. 153-155.
98. CURTO, A., LORIENTE, A., MARTÍNEZ, Ch., ROS, E., “Excavacions al castell de la Suda
de Tortosa”, Sharq Al-Andalus: Estudios mudejares y moriscos, 2 (1984), p. 141-145.
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al públic i a la societat el patrimoni i la recerca que s’està efectuant
des dels centres acadèmics i les universitats. Per tant establir un espai
de debat on decidir com divulgar la nostra història medieval permeté
aportar novetats pel que fa a les possibilitats didàctiques i expositives.99
La problemàtica sobre la gestió i conservació del patrimoni és una altra
qüestió que anà conjuntament de la mà de la divulgació, però que
des d’un bon principi no s’aconseguí resoldre i, saltant a l’actualitat,
encara no s’ha resolt satisfactòriament. Tanmateix sorgiren debats on
es palpava la preocupació per la gestió i conservació del patrimoni,
així com la demanda d’uns criteris clars i coherents d’acord amb el
que aportava la recerca.100
El fervor que es vivia en el context dels anys noranta es traslladà
al camp dels coneixements, ampliant notòriament els espais de recerca,
apareixent una innovació que propicià una petita ruptura amb la idea
tradicional de la metodologia arqueològica heretada dels arqueòlegs
d’història antiga. L’arqueologia del territori,101 del paisatge,102 l’agrària,103
la hidràulica104 i la urbana105 són les innovacions, vingudes bàsicament
des d’Itàlia i Gran Bretanya, que han permès obtenir una nova visió
de l’arqueologia i de la història medieval, que fins llavors anava encara
vinculada als jaciments medievals. Aquesta nova arqueologia donà a fases
històriques com l’andalusina l’obtenció d’un progressiu pes en el si de
la recerca en història medieval, degut que l’absència de documentació
propicià buscar disciplines alternatives com les que hem vist.
La búsqueda d’una metodologia aplicada per millorar el tractament
de les dades obtingudes en la recerca és un altre eix principal al que
99. Seminario de parques arqueológicos (Madrid, diciembre, 1989), Madrid, 1993.
100. Consultar “Actas del Coloquio “Problemas en Arqueología Medieval (Jaén, 4 al 7 de
mayo de 1993)”, Arqueología y territorio medieval, (1994), p. 7-215. MALPICA, A., Primer encuentro de
Arqueología y patrimonio, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1993.
101. GUTIÉRREZ, J. A., “Sobre los orígenes de la sociedad asturleonesa: aportaciones desde la
arqueología del territorio”, Studia Historica. Historia Antigua, 18 (1998), p. 173-193.
102. OREJAS, A., “Territorio, análisis territorial y arqueología del paisaje”, Studia Historica.
Historia Antigua, 13-14 (1995-1996), p. 61-68.
103. ARBUÉS, C., “Vinyes que ja no hi són. Per una arqueología agrària del domini feudal
del treball pagès: les vinyes de Sorre i Montardit (El Pallars Sobirà) i Músser (la Cerdanya)”, Actes
del Congrés Internacional: Gerbert d’Orlhac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi del 1r mil·leni (VicRipoll, 10-13 de Novembre de 1999), 1999, p. 321-338.
104. KIRCHNER, H., NAVARRO, C., “Objetivos, métodos y práctica de la arqueología hidráulica”,
Arqueología y territorio medieval, 1 (1994), p. 159-182.
105. RIU, M., “Notes sobre l’aportació de l’arqueologia de l’urbanisme medieval català”,
Fonaments. Prehistòria i Món Antic als Països Catalans, 5 (1985), p. 143-158.
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es destinen nombrosos esforços. Els avenços i la innovació amb la informàtica aplicada al camp de l’arqueologia han permès millorar amb
molta celeritat el tractament de les dades arqueològiques, ja que la
possibilitat de gaudir d’uns registres digitals facilita el treball i l’intercanvi
científic a molt alta escala. No hi ha dubte que l’arqueologia medieval
es beneficia de la innovació en el camp de la informàtica i esdevé
un símbol de renovació,106 accedint per si sola a un nivell equiparable
al que havia tingut la mateixa arqueologia però aplicada a la història
antiga, on gaudeix d’una major tradició i trajecte.
El treball metodològic i acadèmic comporta estendre l’aplicació de
l’arqueologia als jaciments medievals del territori. L’expansió que viu
l’ofici condueix a una progressiva assimilació per part de la societat
del treball de l’arqueòleg en el camp de l’història medieval. Aquest
reconeixement social va de conjunt amb la presa de consciència per
part de les administracions públiques sobre l’assimilació d’un potencial
humà generador de coneixement i riquesa patrimonial, que fins llavors
no s’havia valorat suficientment. La història medieval, doncs, gaudeix de
diverses opcions científiques que afavoreixen la recerca, el coneixement
i l’aproximació al passat medieval.
Tot i gaudir d’aquest fervor, la percepció real de les intervencions
arqueològiques sobre l’etapa medieval, així com la preservació del patrimoni medieval van en un altre sentit. El vincle entre arqueologia i
restauració ha de ser una de les relacions entre dos mons professionals
de formació diferent, però que treballen en el mateix àmbit.107 Sense
cap mena de dubte, l’arqueòleg, a través de la metodologia estratigràfica, aporta coneixement històric per tal que el restaurador pugui
aplicar les tècniques adequades per reparar els danys en les estructures
arquitectòniques.
Respecte a les intervencions arqueològiques en les darreres dècades
del segle XX prengueren forma dos conceptes nous: l’arqueologia de

106. GARCÍA, A., Informática y arqueología medieval, Universidad de Granada, Granada, 2003.
MARTÍN, J. M., “Informática y Arqueología Medieval”, Tendencias actuales en arqueología medieval, Ángel
Luis Molina, Jorge A. Eiroa (eds), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia,
2007, p. 59-89.
107. FRANCOVICH, R., “Arqueología y restauración: un método común para el conocimiento
y la conservación de la materialidad de la historia”, La arqueología medieval: entre la historia y la gestión
del patrimonio, Editorial Universidad de Granada, Granada, 2008, p. 159-174.
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gestió i l’arqueologia acadèmica.108 Les noves necessitats socials afavoreixen
la creació d’una arqueologia nova, vista des del món de l’empresa, la
qual va destinada a les intervencions d’urgència. Les noves regulacions
de l’administració respecte al patrimoni i les obres d’infraestructures que
s’han efectuat en el si del territori, afavoreixen que l’arqueologia de
gestió tingui un paper destacat. Cal esmentar que des de la universitat
també es practica l’arqueologia de la gestió mitjançant els serveis científics i tècnics associats a un grup de recerca. El nombrós equip humà
garanteix la interdisciplinarietat a l’hora d’afrontar els reptes arqueològics
i històrics. A més es disposa d’un nombrós equip material, que facilita
el treball analític de les fonts materials. Des de l’empresa s’ha denunciat que aquesta pràctica és una competència deslleial ja que l’espai de
treball, el material tècnic i el personal acostumen a rebre diners públics
fruit d’ajuts destinats a la recerca, i que, davant d’això, no poden competir. Actualment aquesta nova arqueologia encara presenta problemes
d’estructura teòrica, però s’ha avançat notòriament vers la qualitat dels
treballs i els resultats de les campanyes intensives. Paral·lelament s’està
obtenint un volum d’informació considerable, el qual rep un tractament
cada cop més analític, però no s’aconsegueix processar en una visió de
conjunt. Això creiem que dificulta l’anàlisi històrica.
La vivor de la historiografia catalana vers l’etapa islàmica es demostra per la bibliografia de Pere Balañà, novedosa i pionera.109 Ell
és un innovador en assolir la capacitat de reunir tot el que s’havia
fet en recerca sobre Alandalús a Catalunya, introduir l’efectuada pel
mateix autor i publicar la investigació.110 La gran capacitat demostrada
per Balañà es demostra pel fet de publicar dues obres coetànies temporalment, però que farien referència per una banda al món comtal i
per l’altra a Alandalús al nord-est peninsular.
El 1986 es publicà el primer Boletín de Arqueología Medieval gestionat per la Asociación Española de Arqueología Medieval, i uns anys
més enllà, en concret el 1994, la revista de major ressò en arqueologia
108. Per a més informació podeu consultar: QUEROL, Mª, A., La gestión del Patrimonio
Arqueológico en España, Alianza Editorial, Madrid, 1996.
109. Fem referència a la divisió històrica d’Alandalús a Lleida a Tortosa, en les següents etapes:
conquesta, consolidació i islamització (713-801); els muladís (801-929); la submisió al centralisme
cordobès (929-1010); compartimentació administrativa (1010-1100) i la unificació almoràvid (1100-1153).
110. BALAÑÀ, P., Crònica de la pre-Catalunya islàmica, Rafael Dalmau Editors, Barcelona, 1992;
Ibídem, Els musulmans a Catalunya (713-1153),: assaig de síntesi orientativa, Ausa, Sabadell, 1993.
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medieval Arqueología y Territorio Medieval, de la Universitat de Jaén.
Abans, però, l’auge i la consolidació de l’arqueologia medieval es manifesten en el panorama peninsular amb la celebració l’any 1985 del I
Congreso Nacional de Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985), i els
successius, celebrats a Madrid (1987), Oviedo (1989), Alacant (1993)
i Valladolid (1999).
La celebració, el 1989, del I Congrés de les Ràpites de l’estat Espanyol, a Sant Carles de la Ràpita, marcà una altra fita d’assoliment de
reptes historiogràfics tant a nivell català com espanyol, amb l’important
repte d’estudiar el fenomen de les ràpites i ribats peninsulars.111 Seguint
amb el marc de celebració de cursos i reunions científiques, tenim el
“Col·loqui Internacional Hug Capet (987-1987). França Meridional,
Catalunya, Aragó i Navarra al voltant de l’any mil”; des de la Casa
de Velázquez s’organitzaren les jornades “La Marche Supérieure d’AlAndalus et l’Occident Chrétien”, interessant referent a tenir en compte
per la conjuminació de la historiografia francesa que ha treballat la
temàtica andalusina i cristiana de la Frontera Superior amb la historiografia espanyola que ha treballat el mateix espai territorial. En el
Symposium Internacional sobre els origens de Catalunya (segles VIII-XI), es
reuniren destacats especialistes sobre l’edat mitjana. Aquesta reunió no
fou exempta tampoc de fortes crítiques provinents de sectors acadèmics
que la consideraven de poc rigor i altament polititzada.112
Els resultats científics més destacats, que es centren en l’àrea de la
vall de l’Ebre i que podem destacar són: l’aportació de Miquel Barceló
en el seu treball sobre la berberització de la Frontera Superior a través de la toponímia i l’arqueologia,113 M. J. Viguera aportà interessants
novetats sobre els amirís,114 o Míkel de Epalza que plantejà el paper
de l’església en la conquesta de Lleida i Tortosa.115
111. La Ràpita Islàmica: història institucional i altres estudis regionals (I Congrés de les Ràpites de
l’estat Espanyol), Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, 1993.
112. BARCELÓ, M., “Rigor y “milongueras pretensiones”. Es posible historiar el feudalismo sin
la Arqueología? El caso catalán”, Arqueología y Territorio Medieval. “Problemas en Arqueología Medieval”,
(1993), p.129-130.
113. BARCELÓ, M., “Assentaments berebers i àrabs a les regions del Nord-Est d’al-Andalus: el
cas de l’Alt Penedès (Barcelona)”, La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident Chrétien. Actes recuillis
et présentés par Philippe Sénac, Casa de Velázquez, Madrid, 1991, p. 89-98.
114. VIGUERA, M. J., “Los amiríes y la Marca Superior. Peculiaridades de una actuación
singular”, La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident Chrétien. Actes recuillis et présentés par Philippe
Sénac, Casa de Velázquez, Madrid, 1991, p. 13-140.
115. EPALZA, M. de, “Descabdellament polític i militar dels musulmans a terres catalanes

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

49

Retornant al fil dels volums enciclopèdics, cal interessar-nos per
la publicació de la Catalunya Romànica116 i Els Castells Catalans.117 Les
dues obres cobreixen el buit que teníem a nivell enciclopèdic, tant a
nivell de la història medieval com també de l’andalusina, ja que les
referències històriques, arqueològiques, documentals i toponímiques fan
referència contínuament a les dues etapes. Tot i així, cal anotar que en
les dues col·leccions enciclopèdiques podem trobar estudis molt interessants on s’observa un clar rigor científic, però també cal esmentar que,
malauradament, hi ha treballs publicats amb hipòtesis força discutibles.
Pel que fa a publicacions sobre la Lleida islàmica, cal esmentar
el treball de Joan Eusebi Garcia Biosca introduint-nos en l’estudi del
territori de Lleida a través de l’anàlisi de la documentació i l’arqueologia
del paisatge.118 En la mateixa línia que l’anterior, Xavier Eritja119 ens
proposa un treball de recerca sobre el territori lleidatà a través de la
documentació i l’arqueologia del paisatge, en un moment força interessant
de la nostra història, la conquesta comtal, i com aquesta transforma
i s’adapta a l’espai andalusí. Es publica de la Revista d’Arqueologia de
Ponent, impulsada per la Universitat de Lleida, amb la participació de
personal docent i investigador de la mateixa, així com d’altre personal
investigador procedent d’institucions de recerca lleidatanes. La revista
està oberta a totes les etapes històriques, però les recerques s’enfoquen
a partir del treball arqueològic, el qual permet tenir una plataforma
divulgativa de treballs de recerca innovadors sobre la recerca en història a les terres lleidatanes.120 Els articles publicats a la revista que
fan referència a l’etapa andalusina vénen majoritàriament impulsats pel
Servei d’Arqueologia de la Paeria; per tant la recerca i els resultats
dels treballs arqueològics dins l’àmbit urbà a Lleida es publiquen, esdevenint la revista una plataforma divulgativa d’innovacions sobre el
món andalusí lleidatà.121 Recentment s’han incorporat a la revista els
(segles VIII-XI), Symposium Internacional sobre els Origens de Catalunya (segles VIII-XI), Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 1991, p. 49-79.
116. Catalunya Romànica, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1984-1998.
117. Els Castells Catalans, Pere Català (ed.), Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1967-1979.
118. GARCIA BIOSCA, J. E., Els origens del terme de Lleida: la formació d’un territori urbà s. XI i
XII, La Mañana-Ajuntament d’Alguaire, Lleida, 1995.
119. ERITJA, X., De l’almúnia a la turris: organització de l’espai a la regió de Lleida (segles XI i
XII), Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998.
120. Revista d’Arqueologia de Ponent, (1991-2005).
121. LORIENTE, A., “Un exemple de model urbà andalusí: medina Larida. L’aportació de
l’arqueologia urbana al món àrab”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 7 (1997), p. 77-106. Ibídem,
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primers resultats dels treballs arqueològics del jaciment islàmic del Pla
d’Almatà de Balaguer.122
Un important salt en la historiografia catalana referent als treballs
sobre Alandalús ve de la mà, altre cop, de Pere Balañà,123 amb la publicació, el 1997, d’una obra innovadora pel que fa a noves aportacions
a la història d’Alandalús a Catalunya. Sens dubte que la capacitat de
síntesi, els elements històrics i cartogràfics que ens introdueix són clarament novedosos. Tanmateix caldria puntualitzar que l’obra de Balañà
potser pecaria de ser excessivament arabista, per alguns abusos en la
toponímia catalana. Seguint en els anys noranta tenim dues obres d’alt
rigor científic. En el camp de la cartografia històrica Flocel Sabaté124 ens
aproxima a les diferents fases de la conquesta comtal vers els territoris
andalusins aportant dades cartogràfiques novedoses. L’any següent surt
a la llum una publicació conjunta d’investigadors vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona, que tractaria un cop més d’aspectes
relacionats a Alandalús a Catalunya.125 La riquesa en la producció
bibliogràfica relacionada amb l’islam continua amb obres col·lectives
tipus l’Atles d’Història de Catalunya, o el segon volum de “La formació
de la societat feudal. Segles VI-XII”, Història, Política, Societat i Cultura
als Països Catalans, amb la participació d’importants especialistes en la
temàtica, com Pierre Guichard, Philippe Sénac i Dolors Bramon, entre
d’altres.126 A finals de la dècada dels noranta ens trobem davant una
nova obra important pel que fa a la seva innovació en el camp dels
estudis d’Alandalús. Pere Balañà publicà una nova bibliografia comentada
sobre la producció científica dedicada i enfocada a la recerca sobre
l’islam a l’espai oriental i nord-oriental d’Alandalús.127
“La vaixella andalusina de la primera meitat del segle X apareguda a la ciutat de Lleida”, Revista
d’Arqueologia de Ponent, 10 (2000), p. 293-318. GIL, I., LORIENTE, A., MOLINS, M., MORÁN, M., PAYÀ,
X., “Darreres aportacions arqueològiques al coneixement de la ciutat de Lleida en època medieval”,
Revista d’Arqueologia de Ponent, 11-12 (2002), p. 335-357.
122. ALÒS, C., CAMATS, A., MONJO, M., SOLANES, E., ALONSO, N., MARTÍNEZ, J., “El Pla
d’Almatà (Balaguer, la Noguera): primeres aportacions interdisciplinàries a l’estudi de les sitges i els
pous negres de la zona 5”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 16-17 (2006-2007), p. 145-168.
123. BALAÑÀ, P., L’islam a Catalunya (segles VIII-XII), Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1997.
124. SABATÉ, F., Atles de la “Reconquesta”. La frontera peninsular entre els segles VIII i XV, Edicions
62, Barcelona, 1998.
125. BARCELÓ, M., (Coord.), Musulmans i Catalunya, Empúries, Barcelona, 1999.
126. RIQUER, B., de, Història, Política, Societat i Cultura als Països Catalans, Enciclopèdia
Catalana, Barcelona, 1995-2000.
127. BALAÑÀ, P., Bibliografia comentada de l’islam a Catalunya. Del 713 al 1153, Pagès Editors,
Lleida, 1998.
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La dècada dels noranta ha situat els estudis sobre Alandalús a Catalunya en un nivell creixent, no del tot suficient, però sí cal reconèixer
que s’ha anat avançant progressivament. També cal comentar que la
societat, a través de les contínues publicacions i la seva corresponent
divulgació, accepta i percep en un altre ordre l’etapa històrica islàmica
a les terres de l’actual Catalunya. A poc a poc va desapareixent de la
bibliografia històrica la marginació i discriminació d’Alandalús, com
també s’esborren els tòpics tan arrelats en l’imaginari col·lectiu, que
tan poc benefici ens havien dut. Iniciatives divulgatives i acompanyades
de rigor, impulsades amb l’objectiu d’aproximar la cultura i la història
islàmica a la nostra societat s’engegaren a través d’exposicions com
“L’islam i Catalunya”, la qual té la seva pròpia publicació.128
Arribats al canvi de centúria, Dolors Bramon ens facilitat els textos
que fan referència a Lleida i Tortosa des del 713 fins al 1010.129 L’obra
és la continuació i culminació del treball iniciat per Josep Maria Millàs
Vallicrosa130 i l’ampliació amb el recull i estudi de cròniques araboislàmiques aparegudes des de 1936. De fet, per primer cop es recopila la
documentació referent a aquesta etapa de la història d’Alandalús, tot
convertint-se en un instrument valuosíssim de cara als especialistes que
treballen l’alta edat mitjana. Talment, la publicació ha ajudat a donar
llum a moltes de les incògnites que encara quedaven per resoldre,
com era la toponímia andalusina altmedieval. No cal dir que la seva
importantíssima aportació permet ara per ara reconstruir part del passat
andalusí lleidatà i tortosí. Els documents recullen informacions de les
vies de comunicació, rutes fluvials i terrestres, itineraris, expedicions
militars andalusines, aspectes de l’economia i tractats de pau, entre
moltes altres qüestions. Per tant podem afirmar que l’obra finalitzada
per Dolors Bramon dóna una mica més de llum a un període que
fins als anys 90 era gairebé fosc.
Entrats ja en la primera dècada del segle XXI les novetats interessants abunden pel que fa a la recerca sobre Alandalús. Per una
banda la iniciativa de la publicació dels volums enciclopèdics refe128. L’islam i Catalunya, Institut Català de la Mediterrània, Lunwerg, Museu d’Història de
Catalunya, Barcelona, 1998.
129. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial,
Barcelona, 2000, p. 13.
130. MILLÀS, J. M., “Els textos d’historiadors musulmans referents a la Catalunya Carolíngia”,
Quaderns d’Estudi, 14 (1922), p. 125-161.
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rents a la Història de Lleida on, en el volum II, referent a l’alta edat
mitjana,131 tenim una innovadora obra de Flocel Sabaté, que incorpora
valuosíssimes novetats pel que fa a l’estudi d’Alandalús en el territori
català. Clarament l’obra de Sabaté suposa un tall en els postulats més
tradicionals dels historiadors locals sobre el tractament que donen al
territori lleidatà, impulsant un canvi en la visió de la Lleida islàmica
que s’imposaria a la resta del territori, assolint la capitalitat, així com
atorgar la importància que pertoca a tots els àmbits geogràfics, i no
centrar-se únicament en la idea dels cursos fluvials com a eixos vertebradors. La utilització de documentació inèdita, la incorporació dels
resultats de l’arqueologia i la toponímia, han facilitat l’obtenció d’una
visió renovadora i innovadora sobre la Lleida islàmica i la Catalunya
altmedieval. D’altra banda la següent obra divulgativa publicada recentment és la nova Història de Catalunya,132 la qual incorpora novetats
molt interessants pel que fa també a l’alta edat mitjana. L’apartat ha
estat treballat i redactat per Flocel Sabaté, el qual ha incorporat a una
obra de divulgació un marcat caràcter científic aplicat a tot l’àmbit
altmedieval català. És, doncs, un bon referent i l’última tendència historiogràfica sobre la Catalunya medieval. Recentment ha sortit a la llum
una obra de recerca que tracta el tema de les ràpites nord-orientals
proposant unes interpretacions novedoses i conceptuals sobre el paper
de les ràpites i els ribats.133 S’obre un ventall en la recerca historiogràfica sobre aquest destacat fenomen en el nord-est peninsular, com
també a nivell d’Alandalús. Finalment s’ha de citar l’última publicació
del Servei d’Arqueologia de la Paeria de Lleida, recollida en un volum
divulgatiu sobre els treballs a la Suda de Lleida. En aquesta obra, a
part de publicar les diverses fases històriques d’ocupació de la Suda,
es dedia un apartat a l’etapa andalusina.134
L’impuls donat a l’arqueologia medieval135 avui encara és ben
viu i present, ja que la diversitat de camps on podem aplicar aquesta
131. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana., Pagès Editors, Lleida, 2003.
132. SABATÉ, F., “Catalunya Medieval”, Història de Catalunya, L’Esfera dels Llibres, Barcelona,
2005, p. 117-451.
133. BRUFAL, J., Les ràpites. Proposta de definició conceptual a partir del cas del nord est peninsular,
Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2007.
134. GIL, I., LORIENTE, A., PAYÀ, X., RIBES, J. LL., El conjunt monumental de la Suda. El castell
reial i les restes arqueològiques del seu entorn, Ajuntament de Lleida, Lleida, 2007.
135. RIU, M., L’arqueologia medieval a Catalunya, Els Llibres de la Frontera, Sant Cugat del
Vallès, 1989.
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disciplina, com són les excavacions arqueològiques, les prospeccions
arqueològiques, l’arqueologia urbana, l’arqueologia de l’arquitectura,
l’arqueologia del paisatge i la divulgació fa que es generi cada cop més
interès i es vagi publicant una rica producció bibliogràfica. Tanmateix,
en l’actualitat encara arrosseguem temes pendents que en el passat es
plantejaren i ens arriben sense haver-se superat. Ens referim a l’anàlisi
i les interpretacions històriques, perquè es constata l’absència del nexe
entre la intervenció arqueològica i la interpretació històrica, que són
l’eix bàsic de la recerca científica.136 Tampoc s’ha superat amb èxit la
fase merament descriptiva que podíem trobar unes dècades més enrere,
obviant per complet l’anàlisi, l’estudi i les conclusions, que són els
instruments que permeten efectuar la correcta interpretació de l’etapa
històrica. Això propicia un fre de la recerca en història medieval així
com dificulta la consolidació de l’arqueologia medieval com a disciplina
que permeti estudiar el nostre passat medieval.137
Actualment, la urgència amb què s’executen la majoria d’intervencions
arqueològiques no deixa lloc a l’important pas de reflexionar sobre la
informació proporcionada pel treball arqueològic. Per tant l’anàlisi del
material arqueològic segueix en la línia de finals dels anys noranta. Les
conclusions de la recerca arqueològica són deduccions expressades amb
seguretat però sustentades damunt de bases ben febles.138 Aquest tipus
d’actuació perjudica també el patrimoni medieval, perquè esdevé un gran
damnificat de la situació i de la percepció que es viu en l’actualitat.
El deteriorament que experimenta el nostre patrimoni, principalment
l’ubicat en l’àmbit rural, té com a causes principals l’absència de treballs rigorosos que hi vagin destinats. L’arqueologia de l’arquitectura139
creiem que pot obrir un futur força esperançador. La seva innovadora
metodologia de treball i l’èxit de les recerques que s’han dut a terme
en el patrimoni edificat, col·loquen aquesta disciplina en un espai òptim
perquè assumeixi un protagonisme en els treballs sobre el patrimoni.
136. SABATÉ, F., “Introducció. L’arqueologia medieval en entrar al segle XXI”, Arqueologia
Medieval reflexions des de la pràctica Flocel Sabaté (dir.), Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 15.
137. És interessant consultar l’article d’Eduard RIU-BARRERA, “De la fi de l’imperi al
feudalisme. Problemes de l’arqueologia i història”, El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió
del feudalisme català, Editorial Universitat de València, València, 2003, p. 127-131.
138. SABATÉ, F., “Introducció. L’arqueologia medieval en entrar al segle XXI”, Arqueologia
Medieval reflexions des de la pràctica, Flocel Sabaté (dir.), Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 15.
139. QUIRÓS, J. A., GOBBATO, S., “Prospección y Arqueología de la arquitectura”, Arqueología
Espacial, 22 (2005), p. 185-215.
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Tanmateix, el patrimoni medieval ve caracteritzat per diverses
etapes de dirigisme140 polític força contradictori, on podem destacar
fases en les quals hi ha hagut una clara voluntat d’endegar projectes de
recerca i rehabilitació del nostre patrimoni però, per altra banda, podem
constatar la desatenció que pot sofrir una part notable de les restes
patrimonials, com són les referents al període islàmic, principalment a
les terres lleidatanes i tortosines. L’expressa voluntat política d’oblidar
una part de la nostra història és una de les principals causes que han
afectat les línies d’intervenció per una banda, i de recerca per una
altra, sobre el nostre patrimoni medieval. L’arqueologia medieval com a
activitat científica que és, sofreix directament les voluntats polítiques.141
Sovint el patrimoni medieval i la mateixa arqueologia es troben enmig d’interessos econòmics de pes, principalment en les intervencions
d’urgència que s’efectuen en grans infraestructures. Les pressions que
es sofreixen des d’aquesta vessant per part d’influents empreses, deixen
que la recerca s’esfumi i el patrimoni s’acabi perdent. En aquesta línia,
l’economia marca també les directrius que es segueixen en l’actualitat,
on podem veure monuments que poden tenir una gran rendibilitat
econòmica i també política i que tenen un tractament especial i de
“privilegi”, consolidant la figura del monument de primera i la del
de segona. Aquesta situació ve donada per la irresponsabilitat política,
però no oblidem que els mateixos professionals també s’hi han vist
involucrats.142
Certament l’arqueologia medieval ha de seguir experimentant una
línia clara i segura, i trepitjar fort per atenyer el canvi necessari que
l’aproximi definitivament en la recerca, però també en la valoració i
gestió del patrimoni amb criteris científics, així com en la seva correcta divulgació.143 Tot plegat demana un esforç comú per endegar una
arqueologia medieval forta i decidida a afrontar els reptes reals que

140. RIU-BARRERA, E., “Arqueología i conflicte urbà”, L’Avenç, 273 (2002), p. 62-64.
141. SABATÉ, F., “Introducció. L’arqueologia medieval en entrar al segle XXI”, Arqueologia
Medieval reflexions des de la pràctica, Flocel Sabaté (dir.), Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 16.
142. Nombrosos són els exemples de monuments que han estat engolits per grans obres,
només pel simple interès econòmic, com per exemple aquest estiu a Tarrega, en una necrópolis jueva.
143. ALCALDE, G., CRUELLS, W., “Dossier: arqueología, Patrimoni i Societat”, Cota Zero, 14
(1998), p. 7-110.
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ens proposa diáriament la història medieval. La professionalització dels
investigadors, formats en el món acadèmic i els grups de recerca, és
clau per revitalitzar la història i que el treball d’historiador tingui un
paper cada cop més present en la nostra societat, la qual s’aproximi i
apreciï cada cop més la tasca dels investigadors144 que estem treballant
en els diversos camps del saber, com nosaltres en el camp de la història medieval. Descobrir la vida quotidiana dels nostres avantpassats
i salvaguardar el nostre patrimoni tan ric, completarien les fites que
hauriem d’assolir un cop entrats en el segle XXI, el qual es presenta
amb noves oportunitats tecnològiques aplicades al coneixement del passat.
La necessitat d’estendre l’àmbit del coneixement en història medieval a nous camps fins ara poc explorats a l’Estat Espanyol, ha introduït especialitzacions que han marcat un canvi de tendència respecte a
l’arqueologia tradicional. Els estudis sobre la configuració del paisatge
endegats principalment a Granada,145 les recerques impulsades des de
l’arqueologia agrària,146 i l’arqueologia de l’arquitectura marquen noves
tendències que s’insereixen de ple en les transformacions socials, amb
incidència en el territori, l’economia i la quotidianitat. Aquestes noves
perspectives historiogràfiques s’estan consolidant al mateix moment que
l’arqueologia clàssica perdura. El complement d’aquestes tendències és
molt positiu per al coneixement de la història medieval peninsular, i
més encara si ens trobem en una etapa històrica com és la islàmica,
de la qual tenim escassos vestigis documentals. Sens dubte que, amb
aquests dos vectors, l’arqueologia medieval queda molt ben emplaçada
dins el panorama científic, ja que els estudis agraris poden ser força
productius en una etapa en què l’arqueologia i la documentació poden
complementar-se a la perfecció, així com l’arqueologia de l’arquitectura147

144. MORENO, R., (Entrevista),“La nostra recerca és millor del que sembla”, Avui, núm.
10791, (Barcelona, 29 de setembre del 2007), p. 28.
145. TRILLO, C., “El paisaje vegetal en la Granada islámica y sus transformaciones tras la
conquista castellana”, Historia Agraria, 17 (1999), p. 131-152. Ibídem, Agua, tierra y hombres en Al-Andalus.
La dimensión agrícola del mundo nazarí, Grupo de Investigación “Toponímia, Historia y Arqueología
del Reino de Granada”, Granada, 2004. MALPICA, A., “El paisaje agrario medieval en el reino de
Granada. Fuentes escritas y análisis arqueológico”, Transformaciones agrarias en Andalucía oriental y norte
de Marruecos, Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación, Madrid, 1997, p. 15-61.
146. KIRCHNER, H (ed)., Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de
cultivo en las sociedades medievales hispánicas, BAR International Series, Oxford, 2010.
147. AZKARATE, A., “Intereses cognoscitivos y praxis social en Arqueología de la Arquitectura”,
Arqueología de la Arquitectura, 1 (2002), p. 55-71.
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mitjançant les nombroses restes el patrimoni medieval que encara conservem a l’actualitat.
Per coordinar el volum d’informació que es genera contínuament
amb les recerques tan capdavanteres és necessari aproximar-nos a les
noves tecnologies i, principalment, a la informàtica.148 Per tant, la segona de les claus que marca el canvi de l’arqueologia postclàssica és la
incorporació de la tecnologia més puntera. Certament, aquesta evolució
l’han viscut i l’han adaptat amb molta rapidesa altres disciplines científiques, però la història medieval encara no avança al ritme que caldria
per arribar a uns nivells óptims de reconeixement científic mundial. A
nivell europeu, la qüestió que plantejem està força més assumida i ja
porten una tradició de més de dues dècades d’experimentació amb la
informàtica aplicada a la recerca en història medieval. El Laboratorio
di Informatica Applicata all’Archeologia Medievale de la Università
degli Studi di Siena ha estat el referent teòric i pràctic a Europa. Les
recerques dels integrants de l’equip d’investigació dirigit per Riccardo
Francovich tant individuals com col·lectives, s’han aconseguit encabir
en el marc de projectes de recerca com el d’Archeologia dei Paesaggi
Medievali.149 Actualment laboratoris d’arqueometria especialitzats en
anàlisis de material ceràmic aporten novetats molt interessants en el
camp de la recerca en història medieval. Progressivament l’empenta de
la recerca a Europa es va instal·lant a les universitats espanyoles, malgrat
que de moment les noves tecnologies no estan equitativament esteses
a tota la comunitat científica. Queda, doncs, un camí per recórrer,
sobretot en formació i implantació de noves metodologies de recerca.

1.2 Objectius
La recerca que endega un projecte d’aquesta envergadura es tradueix mitjançant l’elaboració d’un pla de treball on s’han de conjuminar
els objectius que es pretenen assolir, l’aplicació d’un mètode analític,
i l’exposició de les conclusions. Tampoc no s’han de menystenir les
aptituds científiques de l’investigador, principalment les ètiques, perquè
148. GARCÍA, A., Informática y arqueología medieval, Universidad de Granada, Granada, 2003.
MARTÍN, J. M., “Informática y Arqueología Medieval”, Tendencias actuales en arqueología medieval, Ángel
Luis Molina, Jorge A. Eiroa (eds), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia,
2007, p. 59-89.
149. Per més informació podeu consultar la web: http://www.paesaggimedievali.it/
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són essencials per al correcte desenvolupament del procés de recerca.
És necessari, doncs, seguir un plantejament de recerca ben definit, amb
unes directrius clares que indiquin els passos a seguir i permetin assolir
els principals objectius de la present recerca. Davant aquestes premisses,
es presenta en aquest llibre un llarg procés de recerca que ha focalitzat la seva atenció en l’estudi de la societat rural andalusina a Lleida.
Després de l’apartat precedent sobre la historiografia referent a
la recerca sobre Alandalús, cal prosseguir amb el mateix esperit crític
i constructiu que els investigadors esmentats, per tal de prosseguir en
noves línies d’investigació sobre la Lleida islàmica. Davant aquest repte,
ens posem d’acord amb les principals línies de recerca capdavanteres a
nivell estatal i europeu,150 del moment perquè els esforços dedicats al
coneixement del context altmedieval a la península Ibèrica avui encara
no són del tot precisos i menys si ens referim a l’etapa andalusina.
No només es tracta de fer història, sinó també d’ampliar horitzons
amb l’ajut de la tècnica i el mètode, i més ara que ens trobem en
un moment dolç per accedir a les novetats tecnològiques i poder
aplicar-les a l’estudi de la història. Per tant, cal que pugem al tren de
la tecnologia i no deixar-lo escapar,151 per continuar seguint l’estela
dels principals equips d’investigadors i de recerca tant estatals152 com
europeus.153
Els Grups de Recerca Consolidats s’erigeixen com una plataforma
molt més que envejable per fer el salt qualitatiu que ens demanen els
temps actuals, i que marquen clarament una consolidació i una distinció
en la qualitat dels treballs de recerca. Igualment, els nous camins ens
aboquen cap a treballar interconnectats amb més disciplines científiques.
En aquest sentit, la multidisciplinarietat és un concepte que ha arrelat
en el marc dels equips que s’integren sota el paraigua d’un Grup de
150. BROGIOLO, G.P., ANGELUCCI, D.E., COLECCHIA, A., REMONDINO, F., Teoria e metodi della
ricerca sui paesaggi d’altura, Società Archeologica s.r.l, Mantova, 2012.
151. GARCÍA, A., Informática y arqueología medieval, Universidad de Granada, Granada, 2003.
MARTÍN CIVANTOS, J.M., “Informática y Arqueología Medieval”, Tendencias actuales en arqueología
medieval, Ángel Luis Molina, Jorge A. Eiroa (eds), Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia, Murcia, 2007, p. 59-89.
152. Destaquem l’equip d’investigadors del Gypipac Patrimonio Paisajes Culturales del
Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Euskal Herriko Unibertsitatea.
153. FRANCOVICH, R., “Alcune tendenze passate e recenti dell’archeologia medievale”, Coloquio
Hispano-Italiano de Arqueología Medieval (Granada, 1990), Patronato de la Alhambra y Generalife,
Granada, 1992, p. 15-26.
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Recerca Consolidat, tot generant recerca molt puntera i innovadora.
Per tant, dotar-nos de les noves eines organitzatives per la recerca és
clau per generar recerca de frontera. Així doncs, la present recerca
uneix el mètode de recerca tradicional amb la tecnologia, posant-nos
en el mateix nivell de projectes de recerca que treballen una temàtica
similar a la nostra.154
No obstant, cal reconèixer que les aplicacions que ens ofereix la
tecnologia tenen un ventall molt ampli de possibilitats, contraposantse amb el baix rendiment que li donem els historiadors medievalistes.
Potser seria interessant intentar buscar majors rendiments dels nostres
treballs si tinguéssim una major consciència de les possibilitats reals en
l’aplicació de les novetats tècniques en l’estudi del passat.155 Tanmateix,
cal remarcar que actualment l’investigador que treballa amb la història
no té les capacitats suficients com per rebre la informació necessària
per aplicar en les seves recerques les eines de l’alta tecnologia; de fet
podríem considerar que la historiografia no té cultura tècnica.
Després del repàs sobre què s’ha fet i què s’està fent des de la
historiografia catalana centrada en l’estudi d’Alandalús, una conclusió
que s’obté és precisament la mancança quantitativa de projectes de
recerca. Fins al moment, són escassos els projectes de recerca exclusius
per a l’estudi del període andalusí a Lleida i Tortosa,156 dada força preocupant. És, doncs, necessari engegar l’estudi d’Alandalús dins el marc
dels Grups de Recerca Consolidats especialitzats en història medieval
i aprofitar les avantatjoses condicions que aquests ofereixen.
En la present recerca ens proposem avançar en el coneixement del
món rural andalusí a Lleida entre els segles XI i XII, i ho fem tenint en
compte les premisses esmentades anteriorment. La revisió historiogràfica
154. MARTÍN CIVANTOS, J. M., Poblamiento y territorio medieval en el Zenete (Granada), tesi
doctoral inèdita, Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 2007.
155. VALENTI, M., “La gestione informatica del dato; percorsi ed evoluzioni nell’attività della
cattedra di archeologia medievale del dipartimento di archeologia e storia delle arti-sezione archeologica
dell’Università di Siena”, Archeologia e Calcolatori, All’Insegna del Giglio, Firenze, 1998, p. 305-329.
156. Destaquem els projectes de tesi doctoral de Jesús Brufal i Sucarrat L’espai rural del districte
musulmà de Lleida (segles XI-XII). Espais de secà meridionals, i de Jesús Corsà i Garrofé El poblament
rural andalusí a les Aspres, nord del districte/taifa de Lleida (finals del segle X-principis del segle XII). En el
mateix marc, ressaltem el projecte postdoctoral a la Università degli Studi di Siena de Jesús Brufal i
Sucarrat “Aplicaciones técnicas informáticas en el estudio del territorio y patrimonio medieval en el
noreste peninsular” (2008-0144), i el projecte del Subprograma Juan de la Cierva “La investigación
en historia medieval y las aplicaciones informáticas en la investigación sobre el distrito musulmán
de Lleida” (JCI-2011-09154).
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és urgent, i més quan tenim zones de la península Ibèrica on s’han
superat tesis que en el seu moment resultaren innovadores. Aquests
equips d’investigadors estan avançant a una gran velocitat cap a línies
interpretatives capdavanteres en la recerca d’Alandalús.157
Per tal de renovar la historiografia andalusina a Catalunya, principalment pel que fa als estudis sobre el món rural, cal assolir una
sèrie d’objectius clars que permetin efectuar el compromís d’innovació
i desenvolupament de noves teories. En aquesta línia cal proposar-se
una sèrie de canvis a través de l’establiment d’objectius molt ambiciosos i que afectarien a tot el procés d’anàlisi i metodològic.158 Així
doncs, els actuals projectes de recerca han de comptar amb bibliografia novedosa d’estudis que s’estan duent a terme tant a nivell estatal
com europeu,159 i també cal cercar les recerques dutes a terme en
el marc de centres de recerca nord-africans i orientals. És destacable
la producció bibliogràfica de qualitat que s’està efectuant en centres
de recerca del Pròxim Orient,160 la qual és interessant pel que ens
concerneix a nosaltres, donat que no oblidem que Alandalús va ser
territori d’immigracions procedents de la zona de l’actual Síria o que,
sense anar més lluny, els mateixos omeies provenien d’aquesta regió.
Així, documentar-se sobre la petjada d’aquests en el seu lloc d’origen,
permetrà entendre l’organització territorial i política que es forjà des
de la seva arribada a la península Ibèrica amb Abd ar-Rahmàn I el
756. En el cas concret del districte lleidatà, cal anotar que la societat
islàmica es configurà a partir d’una rica diversitat ètnica on muladís i
àrabs161 tenien un rol destacat. En la present investigació ha sigut necessari
157. L’equip del Grupo de Investigación Toponímia, Historia y Arqueología del Reino de Granada
dirigit pel catedràtic d’universitat Antonio Malpica Cuello, ha desenvolupat una important tasca no
només en l’estudi del passat musulmà medieval, sinó amb l’aportació de novedoses tècniques de
treball i recursos humans de gran vàlua.
158. Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades
medievales hispánicas, Helena Kirchner (ed.), BAR International Series, Oxford, 2010. KIRCHNER, H.,
“Archaeology of the Landscape and Archaeology Farmed Areas in the Medieval Hispanic Societies”,
Imago Temporis. Medium Aevum, 5 (2011), p. 87-99.
159. FRANCOVICH, R., HODGES, R., Villa to village, Londres, 2003. VALENTI, M., “La piattaforma
GIS dello scavo. Filosofia di lavoro e provocazioni, modello dei dati e “Soluzione GIS”, Archeologia
e calcolatori, 11 (2000), p. 93-109. Ibídem, L’insediamento altomedievale nelle campagne toscane. Paesaggi,
popolamento e villagi tra VI e X secolo, Casa Editrice, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2004.
160. EDDÉ, A. M., La Principauté Ayyoubide d’Alep (578/1183-658/1260), Frei-burger
Islamstudien, Stuttgart, 1999.
161. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),
ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, 1993.
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mirar les recerques dutes a terme en centres d’investigació del Pròxim
Orient per tal d’entendre com funcionava la societat musulmana prèvia
a la conquesta de la península Ibèrica i com estructuren el paisatge
rural, el paper de les ciutats i les relacions socioeconòmiques internes.
En un altre ordre de qüestions, també ha sigut òptim comptar
amb les recerques del Pròxim Orient a l’hora d’entendre l’evolució
política que es desenvolupà en el si de l’islam medieval, atès que, en el
mateix context cronològic —segles XI i XII—, si recorrem els territoris
de religió islàmica, es constata que tenen una evolució política molt
similar, amb paral·lels molt interessants.162 Resseguir aquest fil aporta
noves dades entorn el fenomen de les taifes, i també del perquè del
posterior auge dels imperis africans, com van ser els almoràvits i els
almohades. El paral·lel més pròxim, que està en uns d’estudi és, l’illa
de Sicília, que, trobant-se enmig del mar Mediterrani, esdevingué un
important lloc de pas entre la mediterrània oriental i l’occidental, així
com un estratègic punt clau per anar a la península Itàlica.163
No oblidem el nord d’Àfrica, que per proximitat és l’espai de
referència més pròxim. El Magreb, durant l’alta edat mitjana, mantingué
llaços estrets de relació amb Alandalús, fruit d’esdevenir el nexe amb
la resta de l’Islam. A més, des de finals del segle XI i en el transcurs
del XII, ambdues realitats territorials formaren part d’una mateixa
unitat política164 com a conseqüència de la conquesta dels imperis
africans, els almoràvits i els almohades. Així doncs, cal també tenir
en compte les recerques que s’hi realitzen, donat que les estructures
socials i paisatgístiques medievals que s’hi conserven s’han mantingut
més temps que a la península Ibèrica. Aquest fet pot proporcionar una
perspectiva per a l’anàlisi històrica del territori i de la societat islàmica,
tanmateix, sense caure en la fàcil i temptadora aplicació del model
social i de configuració del paisatge nord-africà a Alandalús, ja que
cal saber diferenciar les corresponents realitat. Com hem afirmat, s’han
posat de manifest els llaços estrets d’unió, però cal tenir en compte
que la realitat peninsular no és la mateixa, i menys encara si ens si162. PICARD, C., Le Portugal musulman (VIII e-XIII e siècle), Maisonneuve et Larose, Paris, 2000.
163. Podeu consultar la tesi doctoral d’Antonio Rotolo: http://o-hera.urg.es.adrastea.urg.es/
tesisurg/21616024.pdf
164. AKERRAZ, A., “Recherches sur les niveaux islamiques de Volubilis”, Genèse de la ville
islamique en al-Andalus et au Magreb occidental, Patrice Cressier, Mercedes García-Arenal (eds.), Casa
de Velásquez, Consejo de Investigaciones Científicas, Madrid, 1998, p. 295-304.
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tuem en l’àrea més septentrional, perquè es manté un contacte estret
amb la societat autòctona de tradició hispano-visigoda i també amb
el puixant món comtal, el qual proporciona uns llaços d’unió en tots
els sentits, tant en temps de pau i de bonança com en els temibles
espais intermitents bèl·lics.
La consulta de la bibliografia peninsular és un dels exercicis més
importants. Tenir controlada la producció bibliogràfica, saber què s’ha
fet i què es fa, aporta riquesa i rigor en l’anàlisi que efectuem en el
nostre estudi. Bàsicament, ens han interessat els estudis sobre el paisatge
altmedieval peninsular i, en concret, els que aprofundeixen en el món
rural. Talment, a la península Ibèrica s’han aplicat els mètodes de treball que deriven de l’arqueologia del paisatge que s’han adaptat a les
realitats regionals. En aquest sentit, si s’ha de caracteritzar la història de
la península Ibèrica, la principal definició és que és un territori amb
múltiples realitats històriques, i condicions socials i polítiques plurals i
diverses. Això propicia que el mètode, l’anàlisi i el rigor siguin molt
acurats per no caure en estèrils conclusions i teories generalistes sobre el passat altmedieval. Per això és necessari acotar al màxim l’espai
d’estudi, per aplicar el mètode de treball.
Bona part de les publicacions que han tractat la Lleida islàmica
s’han basat en l’ús de la documentació comtal prèvia a la conquesta del
territori islàmic de Lleida. Ens proposem com a objectiu reconèixer que
la documentació comtal té una limitació clara respecte al coneixement
del món andalusí, doncs qui escriu el document i qui parla sobre el
territori andalusí ho fa des d’una perspectiva allunyada de la realitat
islàmica, pensant en clau de conquesta i des de la visió d’organització
comtal. No obstant, cal reconèixer que la informació que rebem de
les fonts escrites comtals és avui per avui força important, perquè ens
proporciona sobretot notícies sobre la posició de llocs que probablement
sense ella seria més difícil localitzar.165 El tipus de documents llatins
165. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993. BARAUT, C., “Les actes de
consagracions d’Esglésies de l’antic Bisbat d’Urgell, segles IX-XII”, Urgellia, I (1978), p. 11-182. Ibídem,
“Els documents dels anys 1093-1100 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, VIII (1986).
Ibídem, “Els documents dels anys 1101-1150 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, IX
(1988-1989). Ibídem, “Els documents dels anys 1151-1190 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”,
Urgellia, X (1990-1991). CASTILLÓN, F., “El maestro de Coro de la Seu Vella de Lleida”, Revista
Ilerda, XLVII (1986), p. 293-373. Ibídem, “El prepòsit de la Seu Vella de Lleida (1154-1225)”, Ilerda
“Humanitats”, 49 (1991), p. 143-159. Ibídem, “El tesorero de la Seu Vella de Lleida (1167-1224)”,
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usats són donacions, concessions, compra-vendes, testaments, disputes
i usurpacions territorials. Dins d’aquesta documentació és on trobem
les referències al nostre àmbit d’estudi.
Respecte a la documentació andalusina,166 cal esmentar en primer
lloc que és molt pobra, i les seves referències al districte de Lleida són
més aviat marginals, en les quals la ciutat és focus d’atenció deixant de
banda pràcticament el seu territori. Per efectuar la present recerca, ens
hem marcat l’objectiu de resseguir tota la documentació avui publicada
sobre la Lleida islàmica vista pels autors andalusins. Probablement com
a conseqüència de l’escassetat de documentació andalusina en els nostres arxius, els estudis sobre aquesta a Catalunya són quantitativament

Palestra Universitària, 5 (1991), p. 93-125. Ibídem, “El prepòsit de la Seu Vella de Lleida (1154-1225)
(III)”, Ilerda “Humanitats”, 51 (1994), p. 91-128. FONT I RIUS, J. M., Cartas de población y franquícia,
I, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1969. Liber Feudorum Maior: cartulario real
que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón, ed. Francisco Miquel Rosell, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Barcelona, 1945-1947. MIRET I SANS, J., Les cases dels Templers y Hospitalers
en Catalunya, Barcelona, 1910. Poema de Mio Cid, ed., Amancio Bolaño e Isla, Porrúa, México, 1993.
SANGES, D., “Recull de documents del segle XI referents a Guissona i la seva Plana”, Urgellia, III
(1980). SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998. SOLER, J., “El Cartulario de Tavérnoles”, Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, 36-39, Castelló de la Plana, 1964. VIRIGILI, A., Diplomatari de la Catedral de Tortosa (10621193), Fundació Noguera, Barcelona-Lleida, 1997.
166. ’ABD ALLAH B. BULUQQIN, El siglo XI en 1ª persona. Las “Memorias” de ’Abd Allah, último
Rey Zirí de Granada destronado por los Almorávides, Alianza, Madrid, 1981. ’ABD AL-KARIM, G., “La
España musulmana en la obra de Yaqut (s. XII-XIII). Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos
y lugares de al-Andalus. Extraído del Mu’yam al-buldan (Diccionario de los países)”, Cuadernos de la
Historia del Islam, 6 (1974), p. 60-307. Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid-Granada, 1988-1995, VII volums. AL-BAKRā, Kitāb al-masālik
wa l-mamālik, ed. Al-Hağğī, Kitāb al-masālik wa l-mamālik, Beirut, 1968. AL-RāZī, Crónica del Moro
Rasis, CATALÁN, D., ANDRES, Mª. S., de (eds), Gredos, Madrid, 1974. BRAMON, D,. De quan érem o no
musulmans. Textos del 713 al 1010 (Continuació de l’obre de J. Ma Millàs Vallicrosa), Eumo Editorial,
Barcelona, 2000. GRANJA, F. de la., “La Marca Superior en la obra de Al-Udrí”, Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón, VIII (1967), p. 447-546. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed.
Felipe Maíllo Salgado, Akal bolsillo, Madrid, 1986. IBN BASSāL, Libro de agricultura, edición y traducción
castellana a cargo de J.M. Millàs y M. Aziman, Tetuan, 1955. IBN BASSāM, al-Dahira fi mahāsin ahl
al-ğazīra, ed., I. ’Abbās Dār al.Taqāfa, Beirut, 1979. IBN BATTUTA, Els viatges, trad. Margarida Castells
i Manuel Forcano, Barcelona, 2005. IBN HAYYāN, al-Muqtabis, eds. P., Chalmeta, F., Correinte, M.,
Subh, Instituto Hispano-Árabe de Cultura-Facultad de Letras de Rabat, Madrid, 1979. IBN ’IDāRī,
Mulūk al-tawā’if, DOZY, R., Histoire des musulmans d’Espagne: jusqu’à la conquête de l’Andalousie par
les Almoravides (711-1110), E. J. Brill, Leyde, 1932, p. 294. LÉVI-PROVENÇAL, E., La Péninsule Ibérique
au Moyen Age d’après le Kitab Ar-rawd al-Mi’tar fi Habar Al-Aktar d’Ibn ’Abd Al-Mun’im al-Himyari,
Brill S.A. Publications de la Fondation de Groeje, Leiden, 1938, p. 153. L’Alcorà català, ed. Míkel de
Epalza, Josep Forcadell i Joan Perujo, Proa, Barcelona, 2002. MAÍLLO, Cronica anonima de los reyes de
taifas, ed. Akal Universitária, Madrid, 1991. MOLINA, L., Una descripción anónima de al-Andalus, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1983. TURKI, A. M., “L’engagement politique et la
théorie du califat d’ibn Hazm”, Théologiens et juristes de l’Espagne musulmane, Paris, 1982, p. 69-99.
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menors. Tanmateix, les recerques de Millàs i Vallicrosa, Bramon, Balañà,
entre d’altres han deixat un bagatge de publicacions qualitatives que
han servit de pal de paller per a recerques com la nostra.
Els documents andalusins, tot i que no ens proporcionen quantitativament informació directa del districte de Lleida, deixen entreveure
el context històric regional. En aquest sentit, saber què passa a Tortosa,
Saragossa o València és de gran ajuda per aproximar-nos a què podria
estar passant a Lleida en el mateix context. Els tipus de documents són
bàsicament descripcions de geògrafs i textos de cronistes, poetes i filòsofs.
D’aquests cal esmentar que els documents que més informació aporten
són els de poetes, filòsofs i geògrafs que visqueren en el context del
segle XI i XII a Alandalús, i proporcionen un bon retrat de l’evolució
política i social. Interessants són les clares al·lusions partidistes que
ens mostren alguns autors a favor o en contra de les taifes, així com
el mecenatge per donar propaganda a un determinat llinatge o grup
social. A través d’aquestes visions es constata com l’escriptura s’utilitza
com a arma per combatre idees contràries, però també es compra per
a un ús propagandístic, per donar a conèixer i imposar els seus idearis
i projectes arbitraris. Els personatges religiosos i culturals afincats en el
món urbà es coneixen a l’actualitat per mitjà de la documentació àrab.
La seva presència és certament un element que otorga importància a
una ciutat.167
Tanmateix els cronistes i geògrafs no incideixen en profunditat
en la societat musulmana, sinó que descriuen les situacions i aspectes
referents a la geografia. El problema, per una banda, rau en el fet
que hi ha una repetició constant de les informacions relatades per
diversos autors, i, per altra banda algunes provenen de recopilacions
tardanes, amb la problemàtica que suposa el fet que no és l’autor
original el que escriu el document. Davant això cal anar en compte
per no trobar-se en una tergiversació del document original, fet que
en l’estudi històric cal tenir en consideració. A tal punt cal reconèixer
que la documentació andalusina és la més interessant, perquè trasllada
167. Ulemes localitzats a Lleida a finals del segle XI i primera meitat del XII: Muhammad
ibn Ahmad ibn Ammar ibn Muhammat at-Tujibí, Abú ’Abd Al·lah Muhammad, Abu-l-Walid Yahya
ibn Muhammad al-Umawi ibn Qabruq, Abú ’Abd Al·lah Muhammad ibn Ahmad ibn ’Ammar ibn
Muhammad at-Tugibí al-Laridí, Abú al-Has·san ’Alí ibn ’Abd Al·lah ibn Muhammad al-Tugibí alWa’iz, Abú Isaac Ibrahim ibn Mu’ad al-Qadí, Abú ’Abd Al·lah Muhammad ibn Yus·suf ibn Firruh
al-Judami, Abú-r-Rabí Sulayman ibn Yus·suf ibn ’Awwam al-Ansari ibn ’Awwam.
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l’historiador directament a la societat que la va escriure, i permet
inserir-se de ple en una realitat històrica que cap altra documentació
no ens facilitarà. La documentació andalusina no és molt abundant,
com hem dit, però sí que té una riquesa considerable, que retrata la
realitat de la societat andalusina a la Frontera Superior.
Deixant de banda els objectius que ens proposem amb la documentació, entrem a plantejar què esperem obtenir de la toponímia.168
En l’anterior punt s’han presentat els possibles riscos quan s’estudia
els vocables que han perdurat en el territori actual, així com els localitzats en la documentació. D’altra part, es constata que la toponímia
i l’antroponímia són dos instruments que faciliten el reconeixement
del paisatge andalusí —en el nostre cas—, per mitjà dels vocables que
identifiquem actualment en la cartografia històrica. És a dir, sense ser
especialistes en filologia, creiem que el recull de topònims és imprescindible en qualsevol recerca que tingui per objectiu l’estudi del
paisatge altmedieval.
En aquest sentit anem. La toponímia, la localitzem tant en la
documentació com en la cartografia històrica. Creiem que l’aportació
dels noms proporcionarà una primera visió del paisatge rural i de quins
tipus d’assentaments el formaren. Per tant s’obté un primer mostreig
de les potencialitats d’estudi del paisatge.
No obstant, la toponímia no ofereix dades concretes i exactes,
d’aquí que en la majoria d’ocasions proporcioni noms de lloc que actualment s’associen a àrees extenses. També els topònims poden induir
a l’equivocació, donat que un bon nombre es contextualitzen després
de la conquesta169 i de la modernitat. No obstant, estudis sobre toponímia han acotat amb exhaustivitat la cronologia dels topònims, sens
dubte un pas molt important que proporciona informació valuosa. En
la mesura de les nostres possibilitats intentarem anar per aquesta banda
i aportar possibles cronologies per a topònims que localitzem en el
territori d’estudi. Per tant, ens proposem com a objectiu fer ús dels
168. Agraeixo a Pere Balañà i Abadia la paciéncia en donar resposta als dubtes toponomastics
i l’esforç per revisar el conjunt de la present investigació.
169. El nom de l’Albagés, avui associat a un municipi de la comarca de les Garrigues, sembla
indicar que correspon a un assentament andalusí. Contradictòriament, la documentació comtal afirma
que el municipi es fundà després de la conquesta. Tot sembla indicar que un possible jaciment avui
no localitzat a la vall de Reig es podria relacionar amb un assentament andalusí. Per tant, aquest
exemple vol mostrar la possibilitat de trobar-nos amb topònims enganyosos.
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topònims i antropònims com a instrument vàlid per entrar a conèixer
el territori rural andalusí.
L’anàlisi de l’antroponímia afavoreix l’estudi de la societat lleidatana.
En el Mascançà encara avui han perdurat antropònims d’arrel àrab o
berber —segons els especialistes en llengües semítiques— els quals tenen
en comú el prefix vin—. La mateixa arrel antroponímica es troba en la
documentació llatina, on fa referència a grans propietaris urbans i rurals.
Mitjançant aquestes dades, conjuminades amb els resultats obtinguts de
les altres disciplines científiques i amb el context històric, s’obté un
retrat força acotat d’un segment social de la Lleida islàmica.
Pel que fa a l’arqueologia, comencen afirmant que és la disciplina
que aporta major informació, es complementa perfectament amb la
toponímia i la documentació, i permet inserir-se amb més precisió
en el paisatge històric andalusí. Pròpiament l’arqueologia, a partir de
l’anàlisi de materials, i a través de disciplines que actualment estan
en auge com són antracologia, edafologia, mineralogia la química,
carpologia, palinologia, antropologia i zoologia,170 és capaç d’obtenir
cronologies, estudis econòmics, estudis de l’explotació dels recursos
fruit de l’ecologia, etc. En realitat avui és una necessitat bàsica poder
disposar de diferents disciplines en la recerca de la reconstrucció real
dels temps precedents, imposant-se per tant l’assoliment d’una visió
holística.171 La multidisciplinarietat és l’objectiu principal que persegueix
la disciplina arqueològica.
Per tal de donar sortida al buit massa pregon sobre la recerca arqueològica en l’àrea lleidatana, com a objectiu de la present recerca es
proposa elaborar un primer catàleg dels jaciments andalusins de l’àrea
de Castelldans i del pla del Mascançà. Evidentment, el mètode per
elaborar aquest catàleg l’explicarem en el següent punt, però avancem
que és fruit de conjuminar el document, el topònim, la cartografia
històrica, i l’aplicació de la prospecció arqueològica com a instrument
verificador últim de les restes materials.172 Així doncs, obtenir un catàleg
dels jaciments andalusins, com també establir una plantilla de registre

170. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 44.
171. Ibídem, p. 44.
172. Podeu consultar: FERDIÈRE, A., ZADORA-RIO, E., (dirs.), La prospection archéologique. Paisaje et
peuplement. Actes de la table ronde de 14 et 15 mai 1982, Documents Archeologie Française, Paris, 1986.
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com a referent a l’hora de fer recerca sobre el territori andalusí, són
les principals bases de les quals partim i amb que assolirem els principals objectius.173
No obstant, a partir d’aquest punt cal marcar-nos objectius més
ambiciosos, que passen per plantejar aspectes més concrets, dels quals
l’arqueologia en pot donar la resposta. Per aquesta línia de prioritats
cal entendre com s’estructuren el districte de Castelldans i el pla del
Mascançà en els segles XI i XII i reconèixer mitjançant el registre arqueològic i el catàleg que hem realitzat quins tipus de jaciments s’hi
ubicaven. A més hem d’esbrinar quina és la interacció entre aquests,
i el paper del hisn principal, així com definir clarament si ens trobem
davant una fortificació que controla el seu territori, o tenim una alqueria amb fortificació que articula un espai propi, localitzar i definir
els tipus de propietats, sistemes d’explotació del territori, etc. Aquests
objectius tan ambiciosos poden donar llum a molts interrogants que ens
plantegem avui dia sobre el món rural lleidatà, i hi donem resposta a
partir de l’estudi arqueològic de les diversitats paisatgístiques allunyades
dels principals eixos fluvials que fins ara han explicat el devenir del
districte islàmic de Lleida.
Coherentment amb el treball de prospecció arqueològica, un cop
recollida la informació del material arqueològic de superfície, caldrà
estudiar-lo i intentar esbrinar si serà vàlid per assolir els objectius plantejats. Certament l’arqueologia, en aquest cas, obre un ampli ventall de
possibilitats en l’estudi del paisatge gràcies al material ceràmic procedent
de la prospecció arqueològica dels diversos assentaments. S’esbrinarà no
només el tipus d’utensilis que usaven, i per tant ens farem una primera
idea de l’economia domèstica així com de la seva vida quotidiana, sinó
que podem anar més enllà i intentar demostrar la vinculació de les
produccions ceràmiques localitzades amb les produccions ceràmiques
extretes dels treballs arqueològics realitzats dins l’àmbit de l’arqueologia
urbana.174 La publicació del llibre on s’estudien les ceràmiques de
l’excavació de l’Antic Portal de Magdalena175 és un bon referent per
a l’estudi de la ceràmica.
173. Podeu consultar: CAMBI, F., TERRENATO, N., Introduziona all’archeologia dei paesaggi,
Carocci, Roma, 1994.
174. Pel Servei d’Arqueologia de la Paeria de Lleida.
175. LORIENTE, A., L’horitzó andalusí de l’Antic Portal de Magdalena, Ajuntament de Lleida,
Lleida, 1992.
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En aquesta línia, la nostra recerca es marca com a objectiu el
replantejament que defensa la historiografia sobre el món rural lleidatà. Volem corroborar que el món rural i el món urbà estan altament
interaccionats a través d’un important paper de la ciutat, que s’aferra al
seu territori. Aquesta tesi la corroboren les dades històriques obtingudes
de la documentació i l’antroponímia extretes de la cartografia històrica. El rigor que ofereixen totes les disciplines que abordem dóna una
seguretat a l’hora d’afirmar els nostres plantejaments sobre les relacions
entre el camp i la ciutat. De fet, veient l’evolució històrica, és evident
que Lleida no pot desvincular-se del seu territori en els moments de
màxima tensió degut a la forta pressió que efectuen els comtats catalans
que avancen a través del Mascançà amb molt de vigor vers la capital
andalusina més septentrional d’Alandalús. I menys pot desvincular-se del
sud, tenint en compte que l’únic espai que la manté comunicada amb
la resta d’Alandalús és precisament a través del districte de Castelldans.
El raonament és que a finals del segle XI, i sobretot la primera meitat
del segle XII, el riu Segre i el Cinca es veuran assetjats, i fins i tot en
breus intervals temporals conquerits, per les tropes del regne aragonès,
esdevenint aquesta ruta tradicional en una comunicació inestable i insegura.
Per tant, Lleida necessita el seu territori, i cal marcar aquest important objectiu per deixar de banda que el món rural de secà no és
marginal, sinó que és molt actiu i té un important paper en l’evolució
històrica dels últims temps islàmics a Lleida. També, a través d’aquest
plantejament, es pretén desmitificar la idea de mostrar un món rural
localitzat en les immediacions dels cursos fluvials, els quals evidentment
foren importants per entendre l’ocupació humana del territori, però
probablement se’ls ha atorgat l’absolut protagonisme. Per aquest motiu
cal tenir en compte el territori de secà, que és el més ampli i a través
del qual el comte de Barcelona conquerí el Mascançà a mitjan segle XI.
Lleida tingué una evolució política que tendeix des dels anys
seixanta del segle XI, accentuant-se amb l’arribada dels almoràvits,
a esdevenir un territori secundari dins el marc territorial oriental
d’Alandalús.176 Probablement el tractament que donen les poques fonts

176. Podeu consultar: BRUFAL, J., “La sociedad almorávide en el distrito de Lérida (11021146). La representación del poder mediante las propiedades rurales”, Medievalismo, 17 (2007), p. 3-15.
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andalusines no s’ajustaria del tot a la realitat local, les quals miren més
vers Saragossa, el Llevant, Toledo i el regne castellà que no pas vers
el nord-est. El procés de conquesta comtal és el que millor explica
i obre els ulls d’una Lleida que no és la ciutat derrotada que s’ha
intentat transmetre. També cal dir que no és la ciutat que va ser amb
l’esplendor dels Banú Hud a mitjan segle XI, però, tot i així, sabem
que resisteix, que s’enfronta a l’enemic, que respon en la mesura de
les seves possibilitats a les incursions comtals, i sobretot que s’aferra al
territori que encara posseeix. Per tant, l’arqueologia un altre cop facilita
aquesta informació, provinent de la corresponent anàlisi de les dades
obtingudes de la prospecció arqueològica. Tanmateix, la documentació
comtal i l’andalusina també corroboren aquesta afirmació constatant la
lentitud amb què avança la frontera, i principalment els seus costos.
La innovació en la interpretació del món rural és la principal
qüestió que nosaltres treballem i volem aportar a través de la present
recerca. Demostrar que els espais de secà són actius, que tenen una
importància molt rellevant,177 que tenen una estructuració dins el
territori, que no són marginals i que participen dels esdeveniments
històrics que succeeixen en el territori lleidatà.
En aquesta línia va el nostre treball, a seguir renovant la historiografia actual i emmarcar-nos en les línies de recerca més capdavanteres
en història medieval i andalusina. Per això, creurem que haurem avançat
en la recerca fruit d’incorporar aplicacions noves en l’exercici de la
recerca, actualitzar el registre bibliogràfic, rellegir la documentació medieval i andalusina que ja s’havia utilitzat en treballs anteriors, inserir-nos
en l’estudi del territori, observar quin és el paper de la medina sobre
el seu districte i aplicar un treball intensiu en el mateix territori per
entendre’l i observar-ne la seva organització i esquematització.
En la present recerca, tampoc s’introdueixen mètodes nous que
mai abans s’haguessin utilitzat a Catalunya. De fet, la prospecció arqueològica que apliquem per aproximar-nos al territori, als assentaments,
i a l’espai andalusí, no aporta cap novetat tècnica. Altrament sí que
177. En el cas que estudiem, Castelldans a finals del segle XI i la primera meitat del XII, és
el districte que manté viva la comunicació amb el sud tortosí i de retruc amb la resta d’Alandalús,
però no només això, sinó que l’avanç del comtat de Barcelona a través de la projecció del comtat
de Manresa s’atura durant gairebé 80 anys a la zona de Barbens, Espluga Calva i Tarrés, sense avançar.
En la mateixa línia, Castelldans ofereix una oportunitat per acollir població emigrada del nord, així
com, un espai agrari en el qual poder proporcionar primeres matèries a la capital lleidatana.
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aportem una nova visió interpretativa a partir de les dades obtingudes
del treball arqueològic intensiu, el qual es combina amb la documentació i toponímia. Esdevé doncs la combinació de diverses disciplines
que permeten col·laborar mútuament per cobrir els buits que pugui
deixar les altres. Per aquesta raó, en el nostre estudi sobre Castelldans,
constatem l’existència de 30 jaciments andalusins. Respecte a la localització d’assentaments al pla del Mascançà existeix una dicotomia; per
una banda la documentació i la toponímia els ubiquen en el paisatge,
però l’arqueologia no els pot corroborar perquè estan destruïts. Tanmateix seguim les bases aportades per les tendències historiogràfiques
més capdavanteres tant a nivell estatal com europeu, tal i com hem
assenyalat en l’anàlisi bibliogràfica. De fet, en el cas lleidatà, els que
ha marcat un punt d’inflexió han estat els treballs de Flocel Sabaté,
que a través de la Història de Lleida178 i la Història de Catalunya179
han permès obtenir uns resultats fruit d’una intensa i rigorosa recerca
que l’han portat a extreure unes conclusions novedoses sobre el passat medieval lleidatà. Nosaltres introduïm les novetats aportades sobre
l’evolució històrica de Lleida, aplicant-les al coneixement del món
rural andalusí de Lleida.

1.3 Metodologia
Assolir els objectius proposats en l’anterior punt passa per aplicar
una bona metodologia de treball. El mètode és un dels principals
pilars de la recerca, ja que ens marca les pautes per obtenir la informació dels documents, de la toponímia, dels jaciments arqueològics,
etc. Aquesta primera metodologia de treball es complementa amb les
tècniques metodològiques d’anàlisi històrica, les quals incideixen en
l’elaboració de marcs teòrics i l’obtenció de conclusions.
La metodologia de treball va lligada als diversos corrents historiogràfics d’aquí que, depenent del context històric, la recerca en
història s’aplica a partir d’uns objectius i uns pressupòsits determinats,
i el mètode associat a la corresponent tendència historiogràfica podia
devenir més o menys específic. Actualment, la recerca que dedica els seus
178. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003.
179. SABATÉ, F., “Catalunya Medieval”, Història de Catalunya, Albert Balcells (dir.), L’Esfera
dels Llibres, Barcelona, 2006, p. 117-451.
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esforços a estudiar Alandalús180 ha aconseguit rendibilitzar al màxim la
metodologia de treball, després d’una recent tradició historiogràfica que
ha estat en contacte amb els principals corrents científics europeus.181
Així doncs, aplicar un acurat mètode de treball garanteix l’obtenció
de resultats excel·lents a l’hora de fer recerca, i més encara en etapes
com l’andalusina a la qual encara avui es difícil d’accedir-hi degut a
l’escassetat de fonts documentals, de material arqueològic, etc.
Probablement, un dels factors que ha incidit directament en la
millora d’una metodologia de recerca, és l’estreta col·laboració amb
universitats i centres de recerca per tal d’aconseguir millorar, comparar,
i intercanviar aspectes rellevants en el camp metodològic. Es tracta, al
cap i a la fi, d’innovar a l’hora d’obtenir informació del nostre passat
andalusí, i aplicar-ho al coneixement de la realitat històrica peninsular,
la qual, com ja sabem, és força complexa. Per aquest motiu és necessari
integrar el rigor conjuntament amb l’anàlisi històric, per saber si el
mètode que s’utilitza en un determinat espai és acceptable d’aplicar-lo
en un altre que ha tingut una evolució diferent, tot i estar en una
mateixa àrea geogràfica. Apel·lar a la multidisciplinarietat és una fita
que s’ha aplicat en la present recerca, la qual aproxima grups de recerca especialitzats en diverses disciplines, i pel que respecta al treball
científic afavoreix una major aproximació al nostre camp d’estudi.
La metodologia de treball que apliquem per aproximar-nos de
manera més fidedigna al passat andalusí rural lleidatà, consisteix en

180. MALPICA, A., Los castillos en al-Andalus y la organización del territorio, Universidad de
Extremadura, Cáceres, 2003. KIRCHNER, H., “Tierras de clanes: espacios hidráulicos y clanes andalusíes
en la isla de Yabisa (Ibiza)”, Arqueologia espacial, 19-20 (1998), p. 351-372. GUTIÉRREZ, S., La Cora
de Tudmīr de la antigüedad tardía al mundo islámico. Poblamiento y cultura material, École des Hautes
Études Hispaniques-Casa de Velázquez, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”-Diputación Provincial
de Alicante, Madrid-Alicante, 1996. ACIÉN, M., “Las torres/buruˉ ŷ en el poblamiento andalusí”, AlAndalus espaço de mudança. Balanço de 25 anos de história e arqueologia medievais. Homenagem a Juan Zozaya
Stabel-Hansen. Seminário internacional, Mértola 16, 17 e 18 de Maio de 2005, Campo Arqueológico de
Mértola, Mértola, 2006, p. 21-29.
181. GUICHARD, P., BAZZANA, A., CRÉSSIER, P., Les châteaux ruraux d’Al-Andalus, Casa de
Velázquez, Madrid, 1988. FRANKOVICH, R., “Alcune tendenze passate e recenti dell’archeologia
medievale”, Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología Medieval (Granada, 1990), Editorial Universidad de
Granada, Granada, 1992. ARAGUAS, P., “Les châteaux des marches de Catalogne à la brique médiévale:
élaboration d’une méthode d’archéologie monumentale “extensive”, Arqueologia Medieval. Reflexions des
de la pràctica, I, Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 223-243.
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una combinació de diverses activitats de recerca. Aquestes són el buidatge documental, la prospecció arqueològica, el buidatge cartogràfic,
el seguiment de la toponímia i antroponímia andalusines, i un treball
etnogràfic amb els habitants de les actuals poblacions. Tot plegat ho
podem sintetitzar i encabir dins l’anomenada arqueologia del paisatge,182
la qual està molt difosa en la recerca sobre Alandalús. Creiem que a
partir de l’aplicació d’aquesta metodologia de treball més acurada, podrem assolir els principals objectius que ens proposem obtenir a través
de la nostra recerca: donar llum als paisatges de secà en el districte
musulmà lleidatà, entendre l’organització espacial de l’àrea de Castelldans i del pla del Mascançà183 i posar-la en relació amb la resta del
districte i Lleida. L’aplicació d’aquesta metodologia de treball i l’elecció
acurada d’objectius a assolir aporten dades força rellevants que renoven
la historiografia catalana que ha estudiat la història d’Alandalús.

1.3.1 La documentació
Realment el treball de l’historiador és molt delicat quan s’enfronta
amb la documentació. La pròpia definició de document des del mateix
moment en què s’escriu i es transmet a través del temps, passant per
diversos escenaris històrics, esdevé quelcom fosc i opac que provoca
l’emergència d’una percepció limitada de la font històrica, ja sigui
per l’escassetat documental com per les fonts interessades.184 Arribats a
aquest punt, l’especialista que estudia el document ha de dur a terme
una anàlisi acurada per no caure en equivocades interpretacions del
document. Per tant, cal valorar l’essència mateixa de la font escrita, si
es tracta d’una donació, d’un text jurídic, d’un testament, etc., però
també, s’ha de tenir en compte una qüestió interessant, que consisteix

182. En aquest volum coordinat pel professor Antonio Malpica es recullen els treballs que
aborden les noves tendències en l’arqueologia del paisatge aplicada a Alandalús: MALPICA, A., (ed.),
Análisis de los paisajes históricos. De al-Andalus a la sociedad feudal, Alhulia S.L., Granada, 2009.
183. Sens dubte que l’estudi efectuat per GUICHARD, P., BAZZANA, A., CRÉSSIER, P., Les
châteaux ruraux d’Al-Andalus, Casa de Velázquez, Madrid, 1988, és un referent a tenir en compte a
l’hora d’estudiar el món rural i les imbricacions entre fortificacions, però ens agradaria resaltar el
prefaci de Pierre Toubert i les seves consideracions sobre el supòsit fenòmen d’encastellament p. 9-13.
184. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 18.
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en el fet que el document, en el seu moment de creació, esdevé una
prova de validesa que permet certificar aspectes de controvèrsia en el
context històric de la seva redacció. La importància que té la prova
escrita ha de servir als historiadors per estar atents davant intents de
falsificació documental, amb un clar objectiu d’aconseguir unes fites,
donat que l’absència de registres segurs i la facilitat per falsificar un
document medieval permeten que aquesta pràctica fos molt extensa i
habitual, fins al punt d’arribar a consolidar-se centres reconeguts en
la falsificació,185 com per exemple Gerri, Lavaix i Alaó.186 Tenint en
compte aquesta premissa, no s’ha d’entendre al peu de la lletra tot el
que ens vingui donat des de la font, sinó que l’historiador, a través
de la metodologia d’estudi i anàlisi, ha de tenir la capacitat suficient
per contrarestar la falsificació d’un document.187
Tot i així, els documents d’altres etapes històriques també poden
venir amb dades falses. Fem referència a documents generats en l’edat
mitjana però que incorporen les següents particularitats: que en la
modernitat hagin pogut estar alterats per tal d’obtenir privilegis o
mantenir-los,188 les hagiografies,189 per cobrir interessos personals o
familiars,190 i fins i tot per obtenir un passat gloriós tant a nivell
individual com d’un poble.191 No obstant, l’historiador ha realitzat esforços per identificar la falsificació, tot i que no sempre s’ha anat en
aquesta línia, sinó que en l’anàlisi inicial s’ha adoptat una postura de
reconducció del fil argumental, abans de reconèixer per una banda la

185. PUIG, M., El monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI-XV), Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona, 1991, p. 97.
186. ABADAL, R., “Els preceptes carolingis per al Pallars (segle IX)”, Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona, 26 (1954-1956), p. 30-42.
187. OSTOS, P., PARDO, M. L., “La teoría de la falsedad documental en la Corona de Castilla”,
Falsos y falsificaciones de documentos diplomáticos en la Edad Media, Real Sociedad Económica de Amigos
del País, Zaragoza, 1991, p. 174.
188. RIERA, J., “Falsos dels segles XIII, XIV i XV”, Actes del Novè Col·loqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, setembre 1991), Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Montserrat, 1993, p. 428-472.
189. RIERA, J., “La doble falsificació de la portadella d’un incunable”, Revista de Llibreria
Antiquària, 10 (1985), p. 1-13.
190. FERNANDEZ, J., Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona, 1267-1533, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995, p. 33-34.
191. RIERA, J., “Falsos dels segles XIII, XIV i XV”, Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, setembre 1991), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
1993, p. 468-491. BLOCH, M., Apologia de la història, Editorial Empúries, Barcelona, 1984, p. 72.
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falsificació i també l’equivocació metodològica i l’absència de rigor.192
El que ens fa adonar de tot plegat és la tradició de la historiografia
del XIX, influenciada per les anàlisis il·lustrades i romàntiques, les quals
paradójicamente, el romanticismo y la ilustración no estaban tan lejos como
parece. Uno ha exaltado el sentimiento, el otro había invocado la razón, pero
ambos se dirigían al mismo sujeto: el conjunto de habitantes de este país que,
como portadores de una unidad común, merecen llamarse conciudadanos y no
meros súbditos.193 Això desencadenà el fet que el treball de l’historiador
anés encarat vers una credulitat premeditada. Evidentment, és més fàcil
adoptar aquesta postura que no pas sotmetre-la a una anàlisi. A tall
d’exemples documents com, la data d’inclusió de Vic en el domini
carolingi,194 el document de consagració de la Seu d’Urgell, que data
del 819 primer i posteriorment reconeguda del 839, en el qual trobem
un bon nombre de poblacions de la seva zona d’influència. Aquest
document, segons Flocel Sabaté, és una falsificació del segle XI.195 La
cronologia de l’ocupació comtal de la vall del riu d’Anguera també
és considerada un document falsificat.196
Per refermar la coherència en l’anàlisi i l’estudi de la documentació
cal que s’apliqui des d’un bon principi la prudència en manifestar
valoracions afirmatives i taxatives de les terminologies del document. Les
paraules, connotacions de les oracions, el vocabulari jurídic o territorial,
cal sotmetre’l a la concreta visió general, intentant veure si concorda o
no, i cercar la coherència en els detalls diplomàtics.197 A més, l’historiador
no s’ha de desentendre del document fals, deixant-lo qualificat com a
tal sense fer res més. Seria interessant que l’investigador intentés valorar
el perquè de l’acció falsificadora, quins interessos poden haver-hi al
darrere, quin paper ha pogut jugar en els actors històrics un document
fals, i finalment exposar quin és l’origen del document perquè altres
192. FERNÁNDEZ, J., Prólogo de Lucien Barrau-Dihigo, Historia política del reino asturiano
(710-910), Silveiro Cañada editor, Gijón, 1989, p. 10-12.
193. SABATÉ, F., “Frontera peninsular e identidad (siglos IX-XII)” Las Cinco Villas aragonesas en
la Europa de los siglos XII y XIII, Institución “Fernando el Católico”-CSIC, Diputación de Zaragoza,
Zaragoza, 2007, p. 60.
194. GRIFFE, E., Historie religieuse des anciens pays d’Aude, I, Letouzy et Anés ed., Paris, 1933,
p. 246- 251.
195. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?,
Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 21.
196. BENET, A., L’expansió del comtat de Manresa, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1982, p. 46.
197. TESSIER, G., “Les diplômes carolingiens du chartier de Saint-Martin de Tours”, Mélanges
d’histoire du Moyen Age dédiés à la memoire de Louis Halphen, (1951), p. 690-691.
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historiadors no el treballin i entrin en una greu equivocació. Per tant
cal interpretar correctament el que ens diuen les fonts.198
Encetem, doncs, un nou aspecte que rau en la mateixa interpretació de la documentació que rebem. Tal i com hem anat explicant
al llarg del text, un document s’escriu perquè té unes connotacions i
una clara intencionalitat en el moment en què es redacta. Tanmateix
és obvi que el llenguatge emprat no adopta les mateixes connotacions
que podem veure en l’actual, que provoca en determinades ocasions
greus irregularitats interpretatives. És necessari, per tant, seleccionar les
paraules claus del text que estem treballant, les que indiquen obertament
l’acció i intenció del document. Amb el recull del vocabulari principal
cal realitzar l’exercici d’aproximació al nostre llenguatge i a les nostres
connotacions i percepcions del que ens intenta dir.199 Sense aquest treball podem posar en greu perill el treball de l’historiador, el qual pot
quedar distorsionat. Remetent-nos al pla del Mascançà, un document
del 1080 fa referència a la Fuliola citada com una zona destruïda,
erma, on la vida és molt extrema. La percepció del Mascançà és d’un
espai on les condicions de vida en el context de l’onzena centúria són
francament difícils. No obstant, en el mateix document es cita que hi
havia cases habitades i que s’hi instal·len nous pobladors.200 Per tant,
cal plantejar-se fins a quin punt el relat descriptiu pot representar la
realitat territorial del Mascançà. Caldrà, doncs, contrastar les informacions amb l’arqueologia.
Tanmateix la qüestió que més ha suscitat diverses interpretacions,
és la que fa referència al mot desert201 que tant apareix en la documentació, tradicionalment aplicat al fenomen fronterer en el context
històric de l’onzena i dotzena centúries. Per tal de tenir una visió
més àmplia utilitzem dos documents que contenen el mot desert; el
primer document és àrab i l’altre, un document comtal. Al-Himyarí
descriu Tarragona com una ciutat desèrtica degut que es trobava en

198. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 22.
199. Ibídem, p. 23.
200. Ibídem, p. 23.
201. La qüestió del mot desert, així com, del pla de Mascançà hem tingut ocasió de veureho a les pàgines 20 i 21, fent referència als treballs locals lleidatans sobre Alandalús, i que en aquest
punt del text tornarem a remetre de nou, per efectuar un comentari en la línia similar, però partint
d’una idea global.
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el límit de les possessions de musulmans i cristians.202 L’altre esment
seria del 913, la descripció d’una Vall de Sant Joan de les Abadesses
la qual s’estava començant a poblar i que es descriu com una zona
desèrtica.203 El terme desert pot fer esment a una qüestió de baixa
demografia, com pot ser el cas de Tarragona, però alhora a un territori
sense poblar, sense habitar ni estructurar.
La procedència de la documentació llatina ve de donacions, compres, vendes o sentències judicials. Actualment els trobem recollits en
col·leccions transcrites amb molt de criteri, com són les de la col·lecció
Fundació Noguera, Diplomatari d’Alguaire,204 Col·lecció Diplomàtica
de la Casa del Temple,205 i Arxiu de la Catedral de Tortosa.206 A més,
la documentació la trobem recollida a la revista Urgellia; i a la revista
Ilerda; també en volums de recerca com és el Liber Feudorum Maior,207
Cartas de Poblamiento y Franquícia,208 el cartulari de Tavèrnoles,209 i
el diplomatari de Poblet.210
El recull documental es sistematitza partint de dues cronologies
les quals divideixen la documentació d’estudi: la primera, tot aquell
document que parli sobre Castelldans i el Mascançà i les seves àrees
d’influència abans de la conquesta, i la segona, tota la documentació
posterior a la conquesta, on el poder efectiu andalusí ha desaparegut
de les terres meridionals de Lleida i els grups socials que han liderat
la conquesta s’estan repartint el territori. Malgrat estar parlant de documentació llatina, mantenim la divisió en dues cronologies diferents
a l’hora d’enfocar l’anàlisi de la documentació perquè constatem que,
202. LÉVI-PROVENÇAL, E., La Péninsule Ibérique au Moyen Age d’après le Kitab Ar-rawd al-Mi’tar
fi Habar Al-Aktar d’Ibn ’Abd Al-Mun’im al-Himyari, Brill S.A., Publications de la Fondation de Groeje,
Leiden, 1938, p. 153.
203. Catalunya Romànica, X, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1987, p. 360.
204. ALTURO, J., Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista, de 1076 a 1244, Fundació
Noguera, Barcelona, 1999.
205. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998.
206. VIRGILI, A., Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1193-1212), Fundació Noguera,
Barcelona, 2001.
207. ROSELL, F., Liber Feudorum Maior, Institució Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona, 1945.
208. FONT, J.M., Cartas de población y franquícia de Cataluña, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Barcelona, 1983.
209. SOLER, J., El Cartulari de Tavèrnoles, Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló de la
Plana, 1961.
210. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet, Generalitat de Catalunya. Departament
de Cultura, Barcelona, 1993.
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abans de la conquesta, la mentalitat i la visió des del món comtal és
la d’un conqueridor que avança per assolir els seus objectius militars;
per tant s’obté una visió molt particular del territori islàmic, d’aquí que
apareguin afrontacions dels possibles objectius d’uns, i de l’estructuració
dels altres. Pel que fa a la documentació posterior a la conquesta, estem
davant una nova situació en que els vencedors s’instal·len i organitzen el territori d’acord amb el sistema feudal. Els vençuts es veuen
obligats a deixar els béns mobles i immobles que havien posseït fins
llavors per ser traslladats a la força i congregar-se en barris marginals
dins les ciutats, les aljames, pobles importants, o a emigrar vers terres
musulmanes del sud, que encara formen part d’Alandalús.
La informació dels documents, tot i no ser excessivament explícits pel que fa a informació del territori andalusí,211 correspon a
dades territorials força indirectes, com són l’enumeració d’almúnies, les
fortificacions del Mascançà, el castell de Castelldans i la configuració
del terme de Castelldans, que van trossejant en petits senyorius, etc.
El buidatge documental pretén assolir el recolzament de la documentació escrita per tal de dur a terme la nostra recerca sobre l’espai rural
del districte musulmà de Lleida, centrant-nos en el cas de Castelldans
i del pla del Mascançà i les seves àrees d’influència en els segles XI i
XII. Abans d’entrar en detall, cal dir que la documentació àrab que fa
referència al món rural lleidatà és més aviat escassa. L’absència de documentació va en relació amb els diversos factors que plantegem, com
la pèrdua del document, la seva destrucció, o a causa del deteriorament
del pergamí, que s’ha perdut per complet perquè no s’ha actuat amb
prevenció per pal·liar el procés de deteriorament, o, per altra banda, per
no efectuar un treball de còpia en una recopilació. Aquesta realitat és una
dificultat afegida a la recerca sobre el districte islàmic de Lleida, degut
que impedeix inserir-nos en les complexitats, les dades i els apunts que
ens aporta habitualment la lletra del document. Per tant, tenim plena
consciència des d’un bon principi que partim d’una base on la documentació quasibé no aporta informació clara, detallada i rica. Això és
un impediment que obliga a cercar alternatives en altres disciplines que
permetin omplir i complementar els buits que deixa la documentació.
Per tant, cal generar un teixit metodològic molt ben lligat.
211. Especialment no són explícits quan fan referència a Castelldans i el seu territori, degut
a les dificultats per colonitzar el sector meridional lleidatà a partir de la segona meitat del segle XII.
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Per una banda, usem les fonts que procedeixen de documents
àrabs, i per l’altra banda, de documents llatins. Malauradament per a
l’enfocament del nostre estudi les fonts llatines són més nombroses que
les àrabs, fet que dificulta la possibilitat de tenir una visió més clara
que si, a l’inrevés, les fonts àrabs fossin les més abundants. Certament el
nostre estudi va enfocat vers el món rural islàmic a Lleida, i, per tant,
per entendre, conèixer i valorar millor la realitat històrica andalusina,
són necessàries les fonts autòctones de la societat que estudiem. No
obstant, cal introduir unes consideracions sobre la qüestió de quina
documentació ens aporta més o menys informació, ja que una sèrie de
documents són posteriors als fets que relaten, ja sigui per recopilacions
o per redaccions fetes per autors contemporanis als fets que hom intenta descriure, i per tant ens trobaríem amb una distorsió de la realitat
històrica. Així doncs, el gruix de la documentació àrab el formen, tal
i com hem dit anteriorment, recopilacions tardanes i noves edicions
posteriors als fets i dades que narra. Evidentment, cal mantenir un rigor
alt en el tractament de la informació proporcionada i contrastar amb
l’evolució històrica els fets que aporta, per tal de saber si el que explica
pot tenir relació amb altres documents o si és tracta d’una falsificació.212
La procedència de la documentació àrab és d’autors musulmans,
que han viscut a Alandalús però també és possible que no hi hagin
viscut però per proximitat han escrit sobre els esdeveniments o altres
aspectes propis d’Alandalús.213 Una gran majoria dels textos que han
arribat fins avui estan signats i sabem que són autòctons, però també
constatem que hi ha una sèrie d’autors que són forans, majoritàriament del nord d’Àfrica, els quals, per proximitat territorial i política,
van escriure tractats sobre Alandalús. Una altra qüestió preocupant
que cal abordar sobre la documentació àrab és la cronologia en què
es redactà, donat que són autors tardans que descriuen esdeveniments
molt anteriors al temps que visqueren.214 Clar, això ens fa plantejar
212. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 18-31.
213. Bàsicament els autors que han escrit sobre Alandalús són procedents del nord d’Àfrica,
els quals per pròximitat geogràfica i política amb la Península, tenen una visió de conjunt molt clara.
214. ’ABD AL-KARIM, G., “La España musulmana en la obra de Yaqut (s. XII-XIII). Repertorio
enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de al-Andalus. Extraído del Mu’yam al-buldan (Diccionario
de los países)”, Cuadernos del Islam, VI (1974), p. 60-307.
. IBN ’IDāRī, Mulūk al-tawā’if, DOZY, R., Histoire des musulmans d’Espagne: jusqu’à la conquête
de l’Andalousie par les Almoravides (711-1110), E. J. Brill, Leyde,1932 p. 294. LÉVI-PROVENÇAL, E., La
Péninsule Ibérique au Moyen Age d’après le Kitab Ar-rawd al-Mi’tar fi Habar Al-Aktar d’Ibn ’Abd Al-Mun’im
al-Himyari, Brill S.A. Publications de la Fondation de Groeje, Leiden, 1938, p. 153.
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seriosament la veracitat i precisió del relat, ja que no acabem de saber
com l’autor que ha escrit el document coneix les informacions. Per
tant cal plantejar si és una còpia d’un text anterior, la recopilació de
diversos relats orals passats a text escrit o estudis propis que l’autor
ha fet per saber el passat històric d’Alandalús.215 En aquest sentit, la
informació documental s’escriu en una etapa posterior, amb unes realitats que no es corresponen al moment que intenta explicar, cosa que
admet una més que possible interpretació particular partint de la seva
realitat social, política i econòmica, influint sensiblement en l’essència
del text. Tot això són factors que cal considerar a l’hora d’utilitzar la
documentació àrab tardana, i per aquest motiu cal tenir en compte la
corresponent evolució històrica com a eina comparativa que verifiqui
i aproximi el document.
Els textos s’encaixen en el marc cronològic des de la fitna de 1010
fins la derrota definitiva dels almoràvits i la consegüent pèrdua de la
Lleida musulmana el 1149.216 Els autors dels textos acostumen a ser
persones implicades en la vida política, social i econòmica d’Alandalús
com ibn Hayyàn,217 al-Himyarí,218 ibn al-Kaardabús219 i ibn Hazm,220
entre d’altres, els quals manifesten a través del text escrit les problemàtiques que té Alandalús. No obstant, tenim un ventall variat de textos
anònims sobre temàtiques força variades. D’aquests destaquem el mecenatge que practiquen els prínceps de taifes, els quals paguen escriptors
habitualment anònims per fer-se propaganda i així aproximar-se a la
societat andalusina, i també s’escrigueren textos anònims que critiquen
el moment històric que els tocà viure, rebel·lant-se contra la nova
conjuntura social i política dels segles XI i XII.221 A través d’aquests dos

215. Dolors Bramon avisa molt generosament en el recull documental quan un document
pot estar mancat de rigor. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo
Editorial, Barcelona, 2002.
216. Aclarir que l’àmpli espai cronològic que abarquen no vol dir que s’hagin escrit en
aquest espai temporal, com hem dit fins ara.
217. IBN HAYYāN, al-Muqtabis, eds. P., Chalmeta, F., Correinte, M., Subh, al-Muqtabas, Instituto
Hispano-Árabe de Cultura-Facultad de Letras de Rabat, Madrid, 1979.
218. LÉVI-PROVENÇAL, E., La Péninsule Ibérique au Moyen Age d’après le Kitab Ar-rawd al-Mi’tar
fi Habar Al-Aktar d’Ibn ’Abd Al-Mun’im al-Himyari, Brill, Publications de la Fondation de Groeje
Leiden, 1938), p. 153.
219. MAÍLLO, F., Historia de al-Andalus, Madrid, Akal, 1986.
220. HāRŪN, M., Ibn Hazm. Ğamharat ansāb al-’Arab, 5a edició, El Caire, 1982.
221. CLÉMENT, F., Pouvoir et légitimité en Espagne musulmane à l’époque des taifas (V e/XI e siècle).
L’imam fictif, l’Harmattan, Paris, 1997, p. 150-156.
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exemples constatem la riquesa literària, que ens permet detectar dues
realitats intel·lectuals a Alandalús: els nostàlgics del passat califal i els
que viuen el present i s’intenten consolidar en la nova situació política.
Per tal d’extreure la major informació possible, utilitzem una fitxa
d’inventari per cada document que aporti dades referents al nostre espai d’estudi. Aquesta fitxa s’ha elaborat partint del software File Make
Pro 8.5. Per mitjà del registre obtenim les principals dades que són
d’interès ben encasellades, i sobretot obtenir una plataforma digital per
elaborar el nostre treball de recerca en condicions de rigor i també de
gestió integral de la informació.222 Per tant, la metodologia de treball
de la documentació consistiria a tenir ben acotat cronològicament el
document, la tipologia, procedència, i a partir d’aquí intentar registrar
de la manera més ordenada totes les dades que ens són d’interès. De
fet, com ja hem dit, la documentació, tant àrab com llatina, no és
ni molt menys rica, sinó tot el contrari. Per aquest motiu cal que el
nostre mètode de registre i anàlisi dels documents sigui el més acurat
possible. Per això apliquem les dades sobre el territori de Castelldans
i del Mascançà en un mapa que correspondria al seu districte, per tal
de tenir tot el que ens aporta ben localitzat i passat a la cartografia.
No obstant, cal esmentar que els topònims que s’extreuen de la
documentació són en l’actual territori àrees molt grans. Similarment,
la informació sobre llocs i els seus límits resulta massa genera, poc
precisa per localitzar-los i per tal de verificar-los amb l’aplicació de
les altres disciplines que utilitzem.
Les fitxes d’inventari per a documents responen a les necessitats de
la present recerca, perquè interroguen el document des de la serietat
i el rigor mitjançant l’enquesta. Tanmateix, la combinació de les fitxes
tradicionals amb la introducció de la cartografia, aporta més claredat
i permet interrelacionar d’una manera més evident la informació del
document amb la realitat territorial. Per tant, és una metodologia de
treball dels documents que s’adapta a les nostres necessitats com a
model de recerca.

222. FRONZA, V., NARDINI, A., VALENTI, M., Informatica e archeologia medievale: l’esperienza senese,
All’insegna del Giglio, Firenze, 2009. Especialment consultar el capítol de Vittorio Fronza.
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1.3.2 La toponímia
Deixem enrere la documentació per inserir-nos en l’estudi de la
toponímia. Comencem afirmant que fins avui no s’ha dut a terme
una anàlisi completa i exhaustiva de la toponímia àrab a les terres que
formaren part del districte andalusí de Lleida. Per a l’historiador, la
toponímia és una dificultat, degut a la manca de formació acadèmica
en filologia. La complexitat de la toponímia, entesa com un indicador
històric, és evident perquè depenent del vocable i del seu context, la
terminologia pot ser confusible i tergiversar la recerca.223 Tot l’anterior
condueix a considerar la toponímia com una disciplina auxiliar, però
utilitzada amb molt de tacte, prudència i, sobretot, rigor per part dels
historiadors, degut als perills que comporten les deduccions fàcils. De
fet, atendre les arrels terminològiques d’una paraula procedents d’una
llengua o d’una altra canvia substancialment la investigació. En aquest
sentit, els historiadors que han utilitzat la toponímia en la recerca
altmedieval s’han vist influenciats per llatinistes o arabistes, i depenent
de l’opció escollida, el resultat de la investigació va vers uns indicis i
unes hipòtesis que podrien ser erronis.
Òbviament, l’absència d’un treball d’aquestes magnituds, s’ha anat
suplint amb les importants obres de referència dels principals filòlegs
que han treballat l’etimologia i la toponímia a Catalunya. Estem parlant
de Joan Coromines,224 Josep Maria Millàs i Vallicrosa,225 Pere Balañà,226
Dolors Bramon,227 Federico Corriente,228 i Xavier Ballestín.229 El treball
223. MARTÍ, R., “La primera expansió a ponent del Llobregat”, Catalunya Romànica, XIX,
Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1992, p. 33.
224. COROMINES, J., Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, Curial,
Barcelona, 1980-2001. Ibídem, Onomasticon catalanoiae els noms de lloc i els noms de persona de totes les
terres de llengua catalana, Curial, Barcelona, 1989.
225. MILLÀS, J.M., Textos dels historiadors àrabs referents a la Catalunya Carolíngia, Institut
d’Estudis Catalans, Barcelona, 1987.
226. BALAÑÀ, P., Els noms de lloc de Catalunya aproximació al coneixement geogràfico-històric dels
municipis i comarques del Principat, Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Secretaria
de Política Lingüística, Barcelona, 1990. Ibídem, Bibliografia comentada de l’Islam a Catalunya (7131153), Pagès Editors, Lleida, 1998. Ibídem, Léxic usual català-àrab, àrab-català, Generalitat de Catalunya,
Departament de la Presidència, Secretaria de Política Lingüística, Barcelona, 1998.
227. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans: textos del 713 al 1010, Eumo Editorial,
Barcelona, 2002. Ibídem, “Els Arabismes la Ràpita i la Múnia: més sobre toponímia penedesenca”,
Serra d’Or, (1993), p. 27-28.
228. Corriente, F., Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, Grados, Madrid, 1999.
229. BALLESTÍN, X., “Prosopografia dels fuqahā’ i ’ulamā’ de la zona oriental del Tagr ala’lā: Balagā, Lārida, Turtūšā (II)”, Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 1995, p. 489-532.
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d’aquests filòlegs, mitjançant una acurada anàlisi del vocabulari actual,
ha permès esbrinar i desvetllar les petges del nostre passat andalusí
a les terres lleidatanes. Segons l’anàlisi filològica, els resultats obtinguts poden allunyar-se de la realitat històrica, perquè segons qui fa
l’afirmació, pot considerar que els topònims són ibers, llatins o àrabs.230
En el nostre cas, la toponímia andalusina planteja diverses dificultats
degut a la tendència a arabitzar gran part dels noms, sense tenir, però,
una certesa segura sobre la possible veracitat dels topònims, degut als
escassos coneixements de la llengua.231 Tampoc podem fer càlculs ràpids ni deduccions immediates perquè tenim l’exemple del Penedès,
on consta l’abundància de toponímia àrab, però la seva impromta en
el territori mitjançant assentaments és ben minsa.232
D’altra banda, cal agrair les notables i innovadores aportacions233
dels filòlegs en el camp de la toponímia a Catalunya, donat que, a
través dels seus nombrosos estudis, han donat llum a l’etapa andalusina.
La producció bibliogràfica està formada per un bon nombre de volums
publicats per filòlegs que han treballat l’islam al nord-est peninsular, fet
destacable per mostrar la importància dels estudis lingüístics vinculats
a la història, però aquesta dada també denuncia l’absència d’estudis
d’historiadors especialitzats en l’etapa islàmica, tant a Lleida com a
Tortosa. Les anàlisis sobre les paraules són novedoses i altament suggerents, però deixen una mica oblidat el procés històric.234
Tot i la prudència que demana l’estudi de la toponímia, els estudis
toponomàtics cal tenir-los en compte i assumir-los amb interès, ja que
en la investigació d’Alandalús al nord-est peninsular, obre la porta per
inserir-se i temptejar la realitat històrica.235 La present recerca contempla
un recull de topònims que fins ara no s’han tingut en compte en el

230. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 32.
231. BRAMON, D., “El passat àrabo-musulmà a Catalunya: ni tan lluny, ni tan a prop, ni tan
aliè”, Revista de Catalunya, 61 (1992), p. 40-47.
232. BARCELÓ, M., “Els establiments àrabs i berebers de l’alt Penedès i els seus noms”,
Catalunya Romànica, XIX, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1992, p. 26.
233. BALAÑÀ, P., “Les “Cireres” en l’estratègia defensiva andalusina a la frontera superior”,
Revista d’Igualada, Igualada, 12 (2002), p. 7-11.
234. BRAMON, D., “La batalla de Albesa (25 de febrero de 1003) y la primera aceifa de
’Abd al-Malik al-Muzaffar (verano del mismo año)”, Anaquel de Estudios Arabes, VI (1995), p. 21-27.
235. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 33.
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món rural andalusí a Lleida degut a l’absència d’estudis dedicats a la
mateixa toponímia.
Cal reconèixer la connexió en l’anàlisi documental i cartogràfica
a l’hora de reconèixer la toponímia; d’aquí que el document ens incereix a la història per dues bandes: la primera, a través dels noms, i
la segona, mitjançant el propi context, el significat i els objectius que
planteja. Així doncs, reconeixent les limitacions que tenim per recollir
informació, la nostra recerca de topònims ha d’anar enfocada vers la
seva localització, la verificació a través del contrast bibliogràfic, i acte
seguit observar què ens indiquen i marquen sobre l’instrumental cartogràfic. Denotar la pervivència de noms procedents de l’etapa històrica
andalusina és una dada suficientment interessant com per adonar-nos
que realment la petja dels musulmans a Catalunya no fou ocasional
o transitòria, sinó que, ben al contrari, s’instal·laren, s’organitzaren i
visqueren prop de quatre-cents anys en el territori lleidatà i tortosí.
Els topònims, doncs, ens donen una primera idea orientativa sobre
la possible ocupació territorial, així com una primera cronologia relativa
dels assentaments, atès que la toponímia, a través de la seva localització
en la documentació, ens pot facilitar unes dades orientatives sobre la
cronologia del vocable.236 Per això, cal esbrinar els antropònims que
conserva la llengua actual que se situïn en el context islàmic medieval.
Bàsicament, els autors que han treballat l’islam a Lleida han localitzat
els antropònims en la documentació i la cartografia històrica. La seva
localització ha vinculat aquests mots a personatges importants del seu
moment, tant a nivell local com a nivell d’Alandalús.237 Però, a més,
s’han vinculat els antropònims a les almúnies i a les seves propietats,
establint un model d’ocupació que la historiografia tradicional no ha
deixat del tot clara, pel fet que s’associa a una almúnia com a una
entitat autònoma, com també es vincula a l’elit urbana lleidatana. A
236. Tenim diversos exemples d’estudis realitzats en el context històric musulmà de la península
Ibèrica que realment ens aporten dades interessants sobre la cronología de noms que troben en el
territori actual. Vegeu a ZOZAYA, J., “Fortificaciones tempranas en al-Andalus ss.VIII-X”, Mil anos de
Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Actas do Simposio Intrnacional sobre Castelos,
Ediçoes Colibrí, Camara Municipal de Palmela, 2001, Palmela, p. 45-58. Ibídem, “Toponímia árabe
en el valle del Duero”, Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (Sécs. VIII a XIII), Mário Jorge
Barroca, Isabel Cristina F. Fernandes (Coords.), Cãmara Municipal de Palmela. Facultade de Letras
da Universidade do Porto, 2005, p. 17-42.
237. ERITJA, X., De l’Almúnia a la Turris: organització de l’espai a la regió de Lleida (segles XIXIII), Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998, p. 71-76.
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aquesta situació encallada se li ha donat sortida a través dels recents
estudis de Flocel Sabaté, que vincula clarament aquests antropònims a
les elits andalusines, ja siguin a nivell local com d’Alandalús.238 Segons
el mateix Flocel Sabaté “la imatge de la correcta interpretació del
nom dels seus habitants, permet, tal vegada, afinar afirmacions que,
dutes potser pel context historiogràfic, s’havien avançat a una apamada
comprovació.”239
L’anàlisi de l’antroponímia pot deixar entreveure possibles emigracions de població àrab i berber en el nostre territori. Com sempre
la contrastació amb la història és clau per valorar el grau de validesa
d’aquestes afirmacions, així com entrar en aspectes d’estadística, per
valorar-ne els percentatges. Socialment, els antropònims i la toponímia
han aportat novetats interessants si s’aconsegueixen situar dins el mateix
context històric, perquè ens parlarien de barreges socials dins un mateix
espai temporal, la qual cosa afavoriria i complementaria l’estudi històric.
Tanmateix la toponímia no només serveix per localitzar petges
islàmiques evidents en el nostre territori d’estudi, sinó que també se
n’extreuen les genealogies familiars andalusines. Sabem que en el segle
XI i XII, després de la fitna, les famílies dels Banú Tugíb i els Banú Húd,
com també l’arribada dels almoràvits amb les seves cúpules dirigents,
es mogueren per tot el territori oriental d’Alandalús. La documentació
ens parla d’ells, i en el territori hi constatem les seves petges, com és
l’exemple d’Avinganya -l’almoràvit ibn Gàniya. Mitjançant els antropònims podem resseguir el seu efecte social i geogràfic. A més, en el
present treball aportem com el món andalusí aconsegueix estructurarse en una etapa força convulsa, i també com el món comtal, a través
dels diversos llinatges comtals, vescomtals, vicarials i baronials organitza,
ocupa i colonitza el territori del qual els musulmans n’havien perdut
el domini i la custòdia. També, a través de l’estudi de la toponímia,
esbrinem quina podria ser la procedència dels grups socials que trobem
assentats a les terres lleidatanes, així com el recorregut que realitzaren

238. SABATÉ, F., “Catalunya Medieval”, Història de Catalunya, L’Esfera dels Llibres, Barcelona,
2005, p. 149-155.
239. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 35.
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fins arribar-hi. Per això ens remetem un altre cop al que ja hem
comentat en línies anteriors.240
No s’ha efectuat cap treball enfocat vers les famílies dirigents a la
Lleida islàmica partint de la informació rebuda a través de la toponímia i l’antroponímia que recollim de la documentació i la cartografia
històrica. La historiografia no ha dedicat esforços a aquesta vessant de
la recerca, deixant de banda un cop més un important camp d’estudi,
que a través del rigor històric i la correcta anàlisi pot donar llum a
una etapa amb escassa informació. Probablement l’estudi de la documentació dels juristes musulmans de Lleida podrà aportar una mica
més de llum sobre la seva societat.
Tot plegat posa de manifest el paper de la microtoponímia
aplicada a l’estudi del districte lleidatà. Resumint, aquesta ens ha
introduït en la configuració del paisatge islàmic, ha delimitat àrees
destinades als espais de producció, ha ubicat assentaments rurals agropecuaris que pertanyien a un propietari i, a més, lligat amb l’anterior,
la microtoponímia ha obert una escletxa de llum en l’estudi de la
societat musulmana, deixant entreveure diversos segments socials de
l’elit lleidatana.

1.3.3 La prospecció arqueològica dels assentaments
L’arqueologia és la disciplina que ha plantejat més dificultats metodològiques. La importància que assoleix en la present recerca es tradueix en l’aplicació d’una metodologia de treball molt acurada, la qual
aconsegueixi el màxim rendiment de la informació obtinguda en els
treballs de camp. De fet, nosaltres hem aplicat la prospecció arqueològica
com a tècnica aproximativa al paisatge andalusí del districte islàmic de
Lleida, dedicant una especial atenció a la zona de Castelldans i al pla
del Mascançà. S’ha d’assenyalar que en el transcurs de les prospeccions
arqueològiques es confirma que la potència estratigràfica és escassa,
degut principalment a la forta erosió i les modificacions del sòls. Tanmateix, en una fase posterior al present estudi és totalment viable la
realització d’excavacions arqueològiques, les quals sens dubte aportaran

240. El topònim Menresana o Manresana és present al pla de Lleida i a les Garrigues i s’assocïa
al procés de conquesta d’aquests sectors, endegat pel comtat de Manresa vassall del de Barcelona.
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dades interessants que permetran aprofundir el coneixement del passat
andalusí lleidatà.
Sabem241 que Castelldans organitza i articula un terme propi,242 i el
Mascançà és una realitat territorial cohesionada. Tant a Castelldans com al
Mascançà hem esbrinat que s’hi instal·laren una diversitat d’assentaments
andalusins, els quals els localitzem mitjançant la toponímia i la cartografia.
Evidentment, la informació obtinguda abans del treball arqueològic és
molt valuosa a l’hora de plantejar l’estratègia d’intervenció i d’entrar a
prospectar el territori. Tanmateix, el territori d’estudi és extens i això
planteja un problema d’infraestructura pel que fa a la realització del
propi treball i també una dificultat en la mobilitat pel territori, cosa
que ens fa replantejar el mateix concepte de prospecció sistemàtica
del territori canviant-lo per prospecció per àrees, limitant i acotant al
màxim les nostres àrees d’estudi, ja que una és molt difícil que una
sola persona és pugui prospectar les Garrigues i l’àrea sud-est de la
comarca del Segrià243 i el Pla d’Urgell en un espai de temps tan curt.
El debat sobre la utilització de la prospecció sistemàtica o una
prospecció enfocada directament als jaciments andalusins, per inserirlos en l’estudi del paisatge andalusí del Mascançà i de Castelldans,
es planteja a partir de les premisses que el territori és molt gran i
presenta dues realitats orogràfiques molt evidents. Per una banda l’àrea
del Mascançà es caracteritza per ser poc accidentada si ens referim al
relleu,244 i on destaca la presència de turons dispersos enmig del pla.
Per altra banda, l’àrea meridional de Castelldans que correspon amb
el sector sud del riu Set i enllaça amb els primers sistemes muntanyosos marginals de la Serra de Llena, les Muntanyes de Prades, i el
Montsant, es caracteritza per la irregularitat orogràfica. L’alternança de
forts desnivells en el terreny amb valls profundes, i l’altura superior
als 650 metres sobre el nivell del mar, o fins i tot arribant als 700,
defineixen el relleu del sector meridional de Castelldans.

241. Mitjançant el buidatge de la documentació i de la toponímia i les publicacions d’estudis
sobre història medieval.
242. SABATÉ, F., “La castralització de l’espai en l’estructuració d’un territori conquerit (Urgell,
Pla d’Urgell, Garrigues i Segrià”, Urtx: Revista Cultural de l’Urgell, 11 (Tarrega, 1998), p. 7-40.
243. ZAPATERO, G., FERNÁNDEZ, V.M., “Prospección de superfície, técnicas de muestreo y
recogida de información”, Inventarios y Cartas Arqueológicas. Soria, 1991, Junta de Castilla y León,
Consejería de Cultura y Turismo, Valladolid, 1993, p. 88.
244. A una altura mitjana sobre el nivell del mar d’uns 280 m.
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Centrant l’atenció en l’estudi del paisatge de Castelldans, la problemàtica que planteja l’anterior estratègia és la següent: quan el document
i el topònim són insuficients per establir un discurs històric, què cal
fer? És evident que l’anterior mètode no és vàlid quan no localitzem
topònims245 i les dades documentals són escasses i disperses.246 Per tant
cal plantejar-se una segona estratègia per abordar el territori de més
enllà del riu Set.
La zona meridional de l’àrea de Castelldans és la més profunda
des d’un punt de vista geogràfic. El relleu es caracteritza per valls
que neixen en el mateix riu Set i discorren en direcció nord-sud. Els
topònims vall de Reig247 i vall de la Sisquella són indicadors suficients
per adonar-nos que es tracta de zones aptes per a l’agricultura degut
al predomini d’aigua, i actualment han rebut la categoria de zona
inundable ja que són considerades afluents fluvials del riu Set. Tot i
que avui no hi corre l’aigua en superfície,248 són perfectament irrigables, i en episodis de fortes pluges és possible que l’aigua brolli en
la superfície.249 Aquesta dada pot ser un indicador que és una zona
on la irrigació ha sigut possible al llarg de la història, i probablement
també en l’alta edat mitjana.250 Aquest indicador és interessant de
245. La toponímia que identifiquem en la zona meridional de l’àrea de Castelldans és
localitza a la vessant més oriental entorn a l’actual poble de Vinaixa, el qual també s’identifica com
a topònim del segle XII, així com el possible “coll de targa”. Pel que fa a toponímia comtal tenim
localitzem molt aprop de Vinaixa el topònim “quadra”, que és un dels exemples de la incidència
que té en el territori la conquesta comtal. L’actual pla de Lleida conserva gran part de la toponímia
i antroponímia andalusina fruit de l’organització social del Mascançà.
246. Sí tenim informació documental del migdia del Set, concretament en documents llatins
es constata els intents de repoblar les valls més aptes per la pràctica agrícola perteneixents als actuals
municipis de l’Albagés i Juncosa, In Dei nomine. Guilelmus Cervarie et coniux mea Ermessen facimus
cartam donacionis ad te Stephano et Bernard et Iohan et Tadbert, aliquod alaudum nostrum quem habemus in
termino Castri Asinis, in loco ub(i) dicitur valle Iuncosa, ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet
(anys 960-1177), vol. I, Abadia de Poblet, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1993, doc. 147 (p. 132).
247. El topònim Reig pot tenir la seva arrel en l’àrab i el seu significat seria “canal d’irrigació
llarg”. WHER, H., A Dictionary of Modern Written Arabic, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1966, p. 365.
248. Actualment les valls abans irrigables avui han perdut aquesta característica degut a les
obres de canalització que es dugueren a terme per evitar inundacions. Sens dubte que aquestes obres
el que provocaren és que aqueste valls fèrtils s’han convertit progressivament en espais erms, degut
a la desviació de la capa freàtica.
249. L’any 2008 després d’un episodi fort de pluges hi hagué fortes inundacions després que
el riu Set es desbordés a l’àrea de l’Albagés.
250. No tenim documentació andalusina respecte aquests territoris, però si que tenim
documents llatins del segle XII, just després de la conquesta, que colonitzen les dues valls dedicanthi considerables esforços. La dada interessant que ens pot servir, passa per utilitzar l’antecedent de
l’àrea de Vallseques, on nosaltres localitzem dos jaciments andalusins, i just després de la conquesta
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cara al nostre treball de camp per identificar possibles assentaments
andalusins en la zona. Morfològicament són valls molt amples de base i
que tenen una altura que oscil·la entre els 350 o 400 metres a la part
més fonda i uns 670 o 700 metres a la part més alta. La cartografia,
a més, proporciona dades sobre la seva llargada i on van a parar, i
constata que són interessants eixos viaris que uneixen els districtes de
Lleida i de Tortosa a través de l’àrea de Siurana.251 Per tant, si tenim
en compte aquestes premisses, les prospeccions prendran força primer
de tot en les principals valls i els corresponents vessants que tenen,fins
derivar, posteriorment, a altres valls més petites i tancades, i també als
tossals que destaquin per la seva altura com a possibles indicadors de
punts de vigilància.
Davant la diversa composició geogràfica, en la present recerca fem
ús de la cartografia. Utilitzem la cartografia perquè “l’utilità diretta di
una carta comprende infatti la sua primaria funzione di documento che rappresenta, attraverso segni, lettere, numeri e simboli convenzionali, la geografia
e la topografia. Con la carta ci si orienta nel corso della ricognizione, su
di essa si registrano i ritrovamenti, si propongono le congetture relative alle
trasformazioni dei paesaggi. La cartografia è dunque il mezzo fondamentale
per decifrare e scomporre la stratificazione dei paesaggi, altrimenti caotica, e
per avanzare le ipotesi sui modelli dell’insediamento attraverso il tempo.252 La
cartografia usada, és el mapa topogràfic, el mapa geològic, i la cartografia històrica, els quals permeten generar altres tipologies de mapes.
Així doncs, els mapes realitzats en el marc de les prospeccions són
creacions nostres a partir d’una base topogràfica, geològica i històrica.
Similarment, quan s’elabora el recull de vies de comunicacions, s’usa
el mateix tipus de bases cartogràfiques.
El mapa topogràfic l’obtenim del fons digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que ofereix online tota la topografia –a diverses
escales– del territori català. Aquest tipus de mapes reprodueixen, les
característiques reals del territori. Per una banda, la planimetria on
s’observen els elements del relleu mitjançant els elements gràfics; per
altra banda, l’altimetria, que reconeixem gràcies a les corbes de nihi localitzem el topònim “Manresana” que va associat a un mas actualment.
251. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), vol. I, Abadia de
Poblet, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 147 (p. 132).
252. CAMBI, F., TERRENATO, N., Introduzione all’archeologia dei paesaggi, Carocci, Roma, 2004
(6a edició), p. 45.
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vell. Per afrontar la recerca del paisatge andalusí de Castelldans i del
Mascançà es considera oportú partir dels mapes a escala 1:50000 i
1:25000. Aquests instruments garanteixen una visió global que permet
detectar els elements que conformen el paisatge natural, és a dir, les
conques hídriques, llacs, les depressions, sistemes muntanyosos, vies de
comunicació actuals, infraestructures i, finalment, les poblacions actuals.
Successivament, a mesura que la recerca avança, s’introdueixen els mapes
a escala 1:10000 i 1:5000, els quals obren un ventall d’opcions per
estudiar a nivell microespacial els assentaments i els recurssos naturals
aptes per a l’economia local. Aquests elements són les fonts, barrancs,
camins i, sobretot, permeten detectar les transformacions que han sofert
els elements d’estudi arqueològic, és a dir, els jaciments.
El mapa geològic és de gran importància per a la recerca entorn
el paisatge andalusí a Lleida perquè introdueix les varietats dels sòls.
Semblantment als mapes topogràfics, s’inicia l’ús d’aquesta cartografia
amb els mapes a escala 1:50000 i 1:25000 per posteriorment acotar
les àrees concretes tot usant les escales 1:10000 i 1:5000. L’avantatge
d’usar aquesta cartografia és l’elevada informació de les classificacions de
les formacions geològiques. Els canvis que els sòls han experimentat i
experimenten —per exemple, la pluviometria hi té un rol destacat— són
claus i determinants per a l’arqueòleg a l’hora d’analitzar el paisatge i
el jaciment. En aquest sentit, és de gran utilitat constatar els processos
d’erosió que es detecten arreu de l’àrea d’estudi.
La cartografia històrica és un instrument que aporta continguts
històrics, donat que incorpora dades força rellevants sobre les àrees
d’estudi. Depenent de la tipologia i l’escala del mapa –no tots tenen
el mateix tractament– gairebé es converteix en el mapa ideal per a
una prospecció arqueològica.
Sens dubte, el suport cartogràfic ha sigut clau en l’estudi del
territori. La possibilitat de gaudir de mapes actuals a escales 1:50000,
1:25000 i 1:5000, ja sigui en paper o en format digital, i també dels
ortofotomapes a escala 1:25000 i 1:5000, ha obert les portes per
efectuar una prospecció que no sigui a cegues. L’ús, doncs, dels ortofotomapes ràster com a instrument aproximatiu al territori és altament
valuós perquè ofereix una visió global del paisatge i les actuacions
de l’home en ell. També podem usar-los per localitzar jaciments arqueològics mitjançant la localització de les UE negatives. Sitges, murs,
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interiors de torres, vestigis arquitectònics per les vessants d’un turó,
entre d’altres, són la varietat d’estructures materials associades a un
jaciment arqueològic que podem observar gràcies a les UE negatives
que ofereix la imatge aèrea.
La cartografia georeferenciada té uns usos il·limitats per definir
relleus, calcular distàncies, àrees i polígons, etc. Dins aquest ventall innovador de cartografia digital cal prestar atenció als mapes cadastrals,
els quals ofereixen informació detallada de l’actual configuració del
paisatge. Aquests instruments obtenen una major potencialitat quan els
incorporem als software de sistemes d’informació geogràfica (SIG). Cal
destacar-ne les variades possibilitats d’anàlisi territorial, estudis socials,
econòmics, urbanístics, etc. En la present recerca hem usat el software
ArcGIS per recollir tota la informació apta per cartografiar i obtenirne anàlisis històriques.
El treball de prospecció arqueològica presentà altres problemàtiques:
la primera, la vegetació, la qual és abundant fora dels camps de conreu
i més en el sector meridional de Castelldans. Avui hi trobem matolls
baixos i abundant pi i alzina, els quals han configurat espessos boscos
i sotabosc, que dificulten evidentment la visió de possibles estructures
o restes de material arqueològic, com pot ser la ceràmica. Un segon
problema que cal tenir en compte és que tota aquesta àrea, durant la
Guerra Civil, va ser la rereguarda del front de l’Ebre, raó per la qual
probablement força jaciments estaven afectats pels efectes de la batalla,
o per la instal·lació d’elements defensius dels dos bàndols enfrontats.
Clar, en jaciments on es constaten els efectes de la guerra, gairebé no
es localitza cap estructura i tampoc ceràmica.253 En tercer lloc, l’acció
de l’agricultura moderna mitjançant la introducció del regadiu del Canal
d’Urgell i la reconfiguració del parcel·lari afegir els anivellaments del
terreny per guanyar terra conreable, fet que propicià la destrucció dels
jaciments ubicats al capdamunt dels corresponent turons.

253. En el cas concret de Cues Roges (Sunyer, Lleida), les restes arquitectòniques i ceràmiques
estaven en molt mal estat de conservació.
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Mapa del Canal d’Urgell extret de Germans Balagué i Salvia, Bellvís. Del
tossal de les Sogues al Canal d’Urgell, Balaguer, 1986, p. 260.

L’actual configuració del parcel·lari i el mateix territori de Castelldans no han sofert, encara, les grans transformacions que ha pogut
tenir, per exemple, tota la zona que rega el Canal d’Urgell, per cert,
una de les últimes àrees d’irrigació és precisament el nord de l’actual
terme de Castelldans. En aquest sentit, podem estudiar un espai molt
poc modificat per les grans transformacions agràries contemporànies.
No obstant, estem a les portes d’un futur canvi en el paisatge que
estudiem, degut a la construcció del canal Segarra-Garrigues. Tanmateix
més greu és l’activitat dels furtius que encara avui actuen arreu del
nostre territori, recollint i expoliant els jaciments arqueològics i la nostra
història. Així doncs, a resultes de l’activitat de camp hem detectat dues
problemàtiques de difícil solució. Per una banda, els jaciments que han
estat saquejats, han perdut gran part de la seva informació material que
ens permetria estudiar-los, ja que no s’han dut a terme estudis ni s’han
efectuat les recerques suficients per construir un discurs històric. Per
altra banda, també hem treballat uns jaciments que prèviament han estat
prospectats, els quals, després de les seves respectives fases de recollida
de material, han quedat més buits de material en superfície, la qual
cosa condiciona la nostra prospecció arqueològica, perquè ens trobem
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amb poc o gens material i ceràmica de poca qualitat per estudiar.254
A més, nosaltres, després del nostre treball, deixarem també una mica
més buits els jaciments islàmics. Realment ens trobem davant una greu
problemàtica, que cal afrontar amb el rigor i la serietat que demana la
situació. Les successives intervencions, els espolis, els efectes del pas del
temps i la naturalesa estan deixant jaciments pràcticament perduts o
irreconeixibles sense els vestigis que els identifiquen com a tals, i més
si tenim en compte que pràcticament no queden vestigis estructurals
que puguin demostrar la seva existència. Davant aquesta situació ens
cal plantejar quin tipus de prospecció arqueològica ens cal aplicar per
no deteriorar més els jaciments, no perdre el poc material que tenen
en superfície i plantejar seriosament quines actuacions caldria fer per
procurar i vetllar per la seva cura.
Aquesta situació condiciona la nostra estratègia i, per consegüent,
el mètode de treball de prospecció arqueològica va enfocat vers dues
premisses: la recerca i la conservació tant del material de superficie
com de les poques estructures visibles que es mantenen dempeus.255
Pel que fa a la recerca, que és la base del nostre treball, cal assolir
el màxim reconeixement del territori, analitzar a fons com afrontar
l’estudi dels jaciments islàmics i dedicar una especial atenció als que
estan en un estat de conservació més deplorable. Però, alhora, cal que
intensifiquem la prospecció arqueològica, acotant al màxim la informació
que obtenim dels materials de superfície. Evidentment, necessitem una
fitxa de registre per treballar-la en el mateix camp de treball com a
mesura preventiva per salvaguardar el patrimoni i alhora extreure el
màxim d’informació que necessitem per al nostre treball. La fitxa de
registre de la prospecció arqueològica és l’element crucial que ha de
permetre emmagatzemar totes les dades del treball de camp, per tal
d’analitzar-les en el corresponent treball d’estudi. També vol demostrar
l’estratègia global d’estudi del paisatge, prioritzant l’estudi del jaciment
abans d’inserir-se en el paisatge i les seves vinculacions amb el jaciment.
La fitxa conté 5 àmbits diferenciats:
254. Fem referència a ceràmica de poca qualitat i de tamany molt reduït quan parlem de
fragments informes, que tenen un estat de conservació deplorable on quasibé no és conserven els
vidrats, el manganès o les possibles engalbes que portéssin aplicades a la ceràmica.
255. Riccardo Francovich teoritza sobre les relacions entre arqueologia, conservació i
restauració del patrimoni a: FRANCOVICH, R., “Arqueología y restauración: un método común para
el conocimiento y la conservación de la materialidad de la historia”, La arqueología medieval: entre
la historia y la gestión del patrimonio, Editorial Universidad de Granada, Granada, 2008, p. 159-174.
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— En primer lloc les dades informatives i de localització del jaciment,
així com al corresponent número d’inventari, el qual es duu
a terme individualitzat.
— la part important de la fitxa de prospecció correspon a l’anàlisi
del nostre treball. En aquest apartat, s’inclouen els espais per
descriure la topografia del jaciment, la geologia, la utilització
del sòl en el moment de la prospecció, la descripció de la
visibilitat del jaciment respecte als altres més pròxims, l’altitud, la
superfície en hectàrees del jaciment, la morfologia del jaciment
i la seva ubicació en el terreny, constatar si existeixen elements
defensius i quins, així com assenyalar el tipus d’estructures
que hi apareixen. Pel que fa a l’estudi del jaciment respecte
al territori, introduïm com és el parcel·lari circumdant, la
presència d’aigua a prop, vies de comunicacions o carrerades,
així com la utilització del sòl antigament, la presència propera
d’un hàbitat actual i informacions orals respecte al conjunt.
— el material històric de superfície que recollim també l’anotem en
la fitxa de prospecció, per tenir un referent general del còmput
total de material recollit.
— la toponímia i la documentació són dos elements que utilitzem
abans d’elaborar la prospecció, però, degut a la seva imbricació
en el procés, creiem que és necessàri col·locar-les en la fitxa.
— la fotografia del jaciment o dels elements destacats i la cartografia
mitjançant mapes generals, altimetries i planimetries, complementen l’apartat gràfic de la fitxa d’inventari.
Finalment, un apartat destinat a les observacions, com espai on poder
introduir aspectes que en la fitxa de prospecció no es poden encabir.
Pel que respecta a la conservació del material de superfície, hem
aplicat una metodologia de treball que ha permès prospectar i, coherentment, s’ha tingut una sensibilitat especial amb els jaciments per
tal que no quedin més despullats de material històric en superfície.
Tenim diversos paral·lels de jaciments arqueològics dels quals avui
només coneixem la seva existència pel fet de tenir material ceràmic
en superfície,256 donat que la resta d’elements que el configuren estan
soterrats o han desaparegut, quedant pràcticament en l’oblit popular.
256. En el cas concret de Mas de Matxerri, l’acció indiscriminada dels furtius de la història
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Aquests jaciments es recullen degudament en cartes arqueològiques
dipositades en l’administració pública o en treballs elaborats en el marc
acadèmic.257 Per tant, és vital que la nostra prospecció arqueològica, a
part de realitzar una recerca intensa i amb rigor, cal que no desgasti
els jaciments perquè, com a historiadors, i per tant també com a professionals amb sensibilitat pel patrimoni, hem de vetllar per salvaguardar
els vestigis del nostre passat. Metodològicament, la proposta consistirà
en la necessitat d’estudiar el divers material arqueològic en el mateix
jaciment. La recollida d’informació s’efectuarà mitjançant la divisió de
la superfície del jaciment en quadrícules. D’aquesta manera podrem
estudiar i inventariar peça a peça tot el material arqueològic de superfície que es trobi. Això significa que caldrà netejar el material en el
mateix jaciment per valorar-lo i estudiar-lo, perquè, d’aquesta manera,
un cop analitzat, el podrem tornar a deixar en el mateix lloc, preservant el jaciment i el nostre passat. Tot i així, el material que tingui
una qualitat més apta per estudiar i representi possibles tipologies, el
seleccionarem i l’agafarem per estudiar-lo a la universitat; llavors caldrà
siglar-lo, dibuixar-lo, estudiar-lo i tenir-lo en dipòsit. Creiem que a
través d’aquesta aportació podem contribuir a compaginar la recerca i
la no destrucció i sensibilització del nostre patrimoni medieval.
En el cas concret del Castell de Castelldans, podem desplegar
una quadrícula per la superfície de l’assentament, però en els casos
d’assentaments on les estructures no són visibles i la densitat de ceràmica és baixa, no ho farem perquè no hi observem una clara relació
entre la tècnica i els resultats. Per completar la fitxa de registre, es
completarà tota la informació del treball de camp amb el registre
fotogràfic i les corresponents dades d’estructures o material de superfície que anem recollint a través de la prospecció. Per tenir un major
rigor, la cartografia és l’instrument que ens permet recollir els plànols
dels jaciments amb les quadrícules dibuixades, per tal de tenir ben
organitzat tot el treball de camp.
La prospecció arqueològica realitzada en el paisatge ha tingut en
consideració la realitat geogràfica. Així doncs, la zona meridional de
han despullat de material andalusí la superfície de l’assentament i, només queda ceràmica moderna
de tots tipus.
257. GONZÁLEZ, J. R., Aproximación a la Carta Arqueológica del Segrià estricto, Universitat
Autònoma de Barcelona, 1982 (memòria de llicenciatura inèdita).
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l’actual terme de Castelldans presenta una realitat paisatgística diversa,
que s’ha afrontat amb una metodologia de treball. El fet de no tenir
una perspectiva arqueològica com a conseqüència de l’escassetat de
treballs de camp, ha impedit obtenir primeres hipòtesis de l’ocupació
andalusina de tot aquest espai. Aquests fets han condicionat que hàgim
d’ampliar les quadrícules adequant-nos a les àrees que caldrà prospectar i analitzar. Probablement aquestes aniran d’acord amb el relleu, és
a dir, la zona més profunda de la vall tindrà una entitat i les dues
vessants en tindran una altra, i això ha de permetre d’aquesta manera
un registre més coherent, així com un treball més intensiu.
Pel que fa al relleu del Mascançà, aparentment és més senzill de
prospectar degut a les facilitats de mobilitat i al relleu poc accidentat. Tanmateix les seves dimensions i la configuració del medi natural
imperen a l’hora de decidir l’estratègia, donada la diversitat d’elements
naturals que condicionen la instal·lació d’un assentament islàmic en un
lloc determinat. Així doncs, es prospectarà d’acord amb els ecosistemes
que configuraven el paisatge del Mascançà islàmic i encara el configuren ara. En aquest sentit, els estanys són àmbits prioritaris a l’hora
de prospectar; també ho són les valls fluvials del Corb i l’Ondara i
els “cons de descàrrega” quan entren al pla de Lleida; i finalment la
diversitat dels sòls.
En un altre ordre, també hem estudiat la configuració del paisatge,
i en aquest sentit s’ha anotat quina era la vinculació del jaciment amb
el paisatge i viceversa, així com les interaccions que s’han identificat
entre els assentaments rurals. Finalment, s’ha analitzar quins vincles hi
ha entre els jaciments rurals i la capital, Lleida. Així doncs, l’estudi de
l’espai rural no es limita només a aplicar la metodologia de prospecció
arqueològica als jaciments que podem tenir més o menys identificats.
Així creiem que limitem en certa manera el camp d’estudi i la perspectiva històrica. D’aquesta manera la recerca quedarà com un treball
basat únicament en els jaciments arqueològics, els quals han donat uns
exel·lents resultats, per bé que cal renovar i ampliar els horitzons de la
recerca vers el territori. Cal doncs, estudiar l’espai i el paisatge conjuntament, amb les seves modificacions, perquè hi podem trobar petges
del passat andalusí,258 les seves mutacions d’acord amb cada context
258. El territori lleidatà conserva petits espais on sembla que hi perviuen petites parcel·lacions
o vestigis materials musulmans, per això és interessant i important salvaguardar-los, per primer estudiarlos i després recordar el nostre passat medieval.
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històric, la imbricació de la societat urbana en el territori, els espais
de producció, la creació d’infraestructures públiques i privades, com les
infraestructures d’irrigació i la xarxa de vies de comunicació. Gràcies
a l’estudi del paisatge andalusí se’ns obre un ventall de possibilitats per
analitzar l’aprofitament del territori per part de la societat andalusina,
i això també ens ajuda a entendre millor el treball i els resultats de la
prospecció de cada jaciment.
L’obtenció de dades respecte a l’extensió i els elements socials
que es detecten dins dels límits de les almúnies és un altre objectiu
que podem assolir mitjançant la metodologia de la prospecció arqueològica. Això es detecta per mitjà d’elements que formen el paisatge
actual combinats amb topònims i l’informació documental, o també
simplement per la perduració d’un parcel·lari força evident.259 Tot
plegat reflecteix les transformacions i l’organització de la societat andalusina en el districte de Lleida en els segles X-XII, tot observant les
seves adaptacions, particularitats, el paper de la capital, la força de la
centralitat omeia, i la cohesió taifa. Aquestes característiques canviaran
altre cop amb els almoràvits (arribaren 1102), ja que la seva percepció
d’organització d’Alandalús serà d’integrar-lo en el seu imperi africà.
La ceràmica andalusina localitzada en el transcurs de la prospecció
arqueològica és un apartat interessant que volem ressaltar perquè és el
material arqueològic que tenim amb més abundància. Fruit del treball
intensiu del territori i dels jaciments que el conformen, obtenim dades
del material arqueològic que en forma part i permet identificar-lo. En
el nostre cas, la ceràmica es presenta com el material més abundant
que localitzem en superfície, per davant de les restes arquitectòniques,
dels metalls260 o de qualsevol altre tipus d’atuell històric. Realment es
converteix en el principal element que podem estudiar i analitzar amb
rigor, del qual s’espera obtenir dades que permetin complementar la
documentació, la toponímia i l’estudi del territori, que conjuntament
permetin corroborar o desmentir les hipòtesis de treball que ens estem
plantejant.261 Tal i com hem esmentat en línies anteriors, la ceràmica
259. Per exemple la impromta de l’almúnia de Vencilló (terme municipal dels Alamús, el
Segrià) encara avui és visible en el paisatge.
260. Sobre els metalls, cal anotar que la metralla i armament en desús de la Guerra Civil
és el més abundant arreu del territori que em prospectat.
261. ROSSELLÓ BORDOY, G., Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Mallorca, Diputación
Provincial de Baleares, Instituto de Estudios Baleáricos, Consejo de Investigaciones Científicas, Palma
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de superfície planteja una sèrie de problemes metodològics, tal i com
expliquem a continuació. És un material extret de la superfície, i no
fruit d’una excavació arqueològica. En aquest sentit, cal plantejar-nos
una acurada anàlisi de cada fragment o peça, per esbrinar de la manera
més detallada la seva cronologia, ja que fàcilment podem confondre’ns
degut a les semblances tipològiques entre produccions de diferents
etapes històriques.262 La ceràmica de superfície esdevé un reflex i referent indicatiu de les diverses fases històriques del jaciment, i més si
la recollida es data en una única etapa històrica. Tot i així, com anem
indicant, només serà un indicador, que caldrà contrastar amb el que
ens diuen la documentació i la futura excavació arqueològica que ha
de permetre corroborar els resultats que s’obtenen de la prospecció, tot
presentant com complementaris els dos processos d’estudi del passat.
Tanmateix, el fet de trobar-nos amb material que ha estat exposat
als efectes de la naturalesa com també a l’acció de l’home en tots
els seus sentits, ens condueix a la prudència respecte els resultats que
en volem obtenir. La metodologia utilitzada per recollir i registrar la
ceràmica, així com el sistema que ha permès calcular percentatges i
densitats, han estat la distribució per àrees de la superfície del jaciment
arqueològic. El còmput per àrees de la ceràmica en superfície ens serveix com a indicador per identificar possibles espais dins l’assentament,
observar els processos postdeposicionals que indicarien molt genèricament
la possible cronologia del material depenent de la seva situació en el
terreny immediat al jaciment i intuir la delimitació de l’assentament.
Tanmateix, el fet que venim repetint sobre l’acció negativa de diversos
elements en els assentaments tot causant un perillós deteriorament, posa
de relleu la dificultat d’estudiar els processos postdeposicionals. Sens
dubte, ser conscients d’això ha obligat a acurar al màxim els objectius
i la metodologia de la present recerca.
L’estudi de les ceràmiques comença a partir del mateix moment
que realitzem el treball de camp. La ceràmica localitzada en la su-

de Mallorca, 1978. CARVAJAL, J.C., “Islamization in al-Andalus through Archaeology. The case of the
“vega” of Granada”, www.arqueologiamedieval.com.
262. ACIÉN, M., “Terminología y cerámica andalusí”, Anaquel de Estudios Árabes, V (1994),
p. 107-118. ÁLVAREZ, Y., “Cerámicas comunes con y sin decoración, siglo IX, Arcávica (Cuenca)”, II
Congreso de Arqueología Medieval Española, Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deportes,
Madrid, 1987, p. 403-412.
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perfície dels assentaments també s’ha comparat i contrastat amb el
material extret d’altres jaciments del districte de Lleida. En aquest cas,
el màxim referent és la mateixa ciutat de Lleida per a dos motius: el
primer és que és on tenim més material ceràmic gràcies a les contínues actuacions de la Secció d’Arqueologia de la Paeria, i el segon,
perquè des d’aquesta secció s’han impulsat publicacions dels resultats
de les recerques que s’han dut a terme en el marc de l’arqueologia
urbana a Lleida. També són referents les intervencions arqueològiques
d’assentaments andalusins dins del marc de la urgència i de les excavacions programades.263 A través de la contrastació del nostre material
amb el de les publicacions ja esmentades, pretenem constatar si les
ceràmiques que localitzem a Castelldans i en els altres jaciments són
de les mateixes tipologies que es produïren a la resta del districte
lleidatà o si, per contra, no tenen res a veure o només algun tipus
concret de tipologia. En aquesta línia el que intentem demostrar són
les vinculacions entre assentaments dins el mateix territori lleidatà, la
seva economia, el paper de la capital respecte al territori, el comerç
dins el districte i la vida quotidiana.
En un altre ordre, cal contrastar264 amb treballs ceramològics
d’Alandalús, ja que són nombrosos els estudis realitzats en aquesta línia.265
L’exercici de contrastació de les produccions locals amb les de la resta
de la península Ibèrica ha permès conèixer si la ceràmica lleidatana ha
rebut influències foranes, o si en canvi es produïren tipologies pròpies,
quines són les xarxes de comerç, quin és el dinamisme de l’economia,
d’on provenen els canvis estilístics que s’apliquen a les peces, etc.266

263. En aquest sentit estem parlant de memòries de les excavacions del Pla d’Almatà i altres
intervencions d’urgència disperses pel territori.
264. En la mesura de les possibilitats de la ceràmica que estudiem.
265. DELERY, C., Dynamiques économiques, sociales et culturelles d’al-Andalus à partir d’une étude de
la céramique de cuerda seca (seconde moitié du Xe siècle – première moitié du XIIIe siècle), Toulousse, 2006,
tesi doctoral inèdita. Ibídem., “Perspectives Méthodologiques concernant l’étude de la cerámique
de cuerda seca en al-Andalus (IX-XIVs.): d’un objet archéologique à un objet historique”, Arqueologia
Medieval, 8 (2003), p. 193-235. GÓMEZ, S., “La cerámica “verde y morado” de Mértola (Portugal),
Arqueología Medieval, 3 (1993), p. 113-132. BAZZANA, A., “Céramiques médiévales: les méthodes de
la description analythique appliquées aux productions de l’Espagne orientale”, Mélanges de la Casa
de Velázquez, XV (1979), p. 135-185. BAZZANA, A., GUICHAD, P., “Céramiques comunes médiévales
de la région de valencienne”, I Colloque International La céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale
(Valbonne, 1978), Paris, 1980, p. 321-334.
266. ROSSELLÓ BORDOY, G., “Introducció a l’estudi de la ceràmica andalusina”, Arqueologia
Medieval. Reflexions des de la pràctica, I, Flocel Sabaté (ed), Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 21-142.
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Realment l’espai cronològic correspon a moments d’alta tensió
degut als canvis polítics i socials dins d’Alandalús, però també des
de l’exterior assistim a l’avanç de la conquesta comtal del territori
fronterer i també de l’andalusí, ja ben entrats al segle XII. Per d’etectar
si en un espai fronterer i de difícil estabilitat en el context dels segles XI i XII com és el lleidatà encara tenim conexions amb la resta
d’Alandalús, ho podem saber a través de la ceràmica. Així doncs,
podem esbrinar si encara arriben produccions foranes per mitjà de
les vies de comunicació que mantenien unida l’àrea lleidatana amb
la resta del territori andalusí.
El sistema que utilitzem per tenir estudiades les peces de ceràmica
recollides en el treball de prospecció arqueològica partirà de la fitxa
de registre individual de cada peça que decidim estudiar. De la mateixa manera que es duu a terme en les excavacions arqueològiques, la
ceràmica que s’extreu passa un seguit de processos per a ser estudiada
amb deteniment. Per aquesta raó, nosaltres utilitzem el sistema habitual
de treball de la ceràmica, sense introduir cap aportació novedosa.
Així doncs, després de la selecció de la ceràmica es procedeix a
rentar-la per donar pas a la següent fase, registrar-la i incorporar-la a
la corresponent fitxa d’inventari que hem dissenyat. La fitxa d’inventari
presenta tres apartats:
— El primer va dedicat exclusivament a la informació del jaciment i
del registre, és a dir, hi trobem les principals dades de localització del jaciment, així com el corresponent número d’inventari
individualitzat per tenir la peça localitzada en tot moment.
— El segon és la part important de la fitxa de registre perquè conté els
elements d’anàlisi de la peça que volem estudiar. S’introdueixen
dades sobre la morfologia del fragment, la composició de les
pastes i, els gruixos que forma, per acabar esbrinant el tipus
de fragment de què es tracta, a quin tipus de peça correspon,
quines funcions realitza i quina cronologia té.
— I l’apartat gràfic introdueix totes les dades morfològiques i característiques de la peça. Es dibuixa a escala el corresponent
fragment amb tots els detalls del seu estat natural, tant els
possibles trencaments, els gruixos, morfologies, com la introducció d’elements decoratius que ens permetin identificar-la
amb més rapidesa.
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Finalment, el camp d’observacions deixa oberta la possibilitat
d’introduir aspectes que se’ns escapen en la fitxa i que creiem que
són rellevants per al seu estudi, així com els possibles paral·lels bibliogràfics que puguem trobar. La fitxa de registre de la ceràmica tanca
l’apartat destinat a la metodologia de treball i estudi de la ceràmica
que extreiem del treball de prospecció arqueològica.
Deixant enrere l’estudi de la ceràmica, passem ara a un nou
aspecte que introduïm en la nostra recerca: l’estudi de les estructures
muràries. Aquestes, ja siguin murs, forns, conductes d’aigua, sitges,
habitacions, elements defensius, entre d’altres, conformen un element
més d’identificació de la cultura material d’Alandalús.267 Conjuminar
l’estudi de la ceràmica amb l’anàlisi de les estructures obre les portes a
conèixer elements fins ara de difícil accés que permetran aproximar-nos
a la realitat territorial del districte rural lleidatà. De fet, la possibilitat
de vincular la ceràmica amb les estructures resulta enriquidor en la
present recerca, ja que la suma d’elements materials contextualitzats en
el període andalusí obre noves vies d’interpretació.
Sens dubte, la prospecció arqueològica és l’instrument clau per
accedir i aproximar-nos als elements arquitectònics que s’han conservat. La complexitat del treball de camp és evident, perquè les restes
d’estructures són de dimensions molt petites i estan força mal conservades. Cal, doncs, assegurar-se, amb tota la certesa d’esbrinar amb
coherència, de quin tipus d’estructures estem parlant, la cronologia, el
material268 i quina funcionalitat tindria. Per aquest motiu cal analitzar
amb cura els elements que intentem sotmetre a estudi, però alhora hem
d’ajudar-nos del corresponent registre de prospecció, on en l’apartat
destinat a les estructures caldrà incorporar-hi totes les observacions
amb detall que s’han efectuat.
Actualment, pràcticament no tenim un volum elevat d’estructures
muràries i en bon estat de conservació de les edificacions que en un
267. QUIRÓS, J. A., “La Arqueología de la Arquitectura y la Arqueología Medieval (por qué
hacer Historia a partir del registro arquitectónico de época medieval)”, Tendencias actuales en Arqueología
Medieval, Ángel Luis Molina, Jorge A. Eiroa (eds.), Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia, Murcia, 2007, p. 23-58.
268. Darrera la paraula genèrica “material” volem englobar-hi dos conceptes, en primer
lloc el propi material que forma l’estructura és a dir, si estem parlant de pedra, tàpia, morter, teula,
entre d’altres. En segon lloc darrera de material també cal entendre la procedència del mateix, si són
extraccions locals, si estem davant d’importacions, o si és donés el cas de reaprofitament d’elements
constructius procedents d’altres fases històriques.
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determinat moment desenvoluparen una funció dins el món rural islàmic lleidatà. Aquest fet dificulta enormement la possibilitat d’establir
tipologies dels jaciments, ja que sense unes estructures evidents i en
bon estat de conservació, no aconseguim esbrinar si ens trobem davant una almúnia, una torre o qualsevol altre element arquitectònic.
Paral·lelament, el reconeixement de tipologies constructives en els
assentaments també presenta dificultats. En aquest sentit, identificar-les
permetrà practicar l’exercici de posar-les en comú amb les tècniques
constructives estudiades a Alandalús, tot aconseguint un estudi global.269
Les estructures, com ja sabem, les podem trobar en superfície
en forma de murs, però també sota terra, com són les sitges, els
conductes d’aigua i les cisternes. Aquesta és la diferenciació bàsica i
elemental amb la qual s’inicia l’estudi d’identificació i caracterització.
Evidentment, les estructures, a partir d’aquesta primera diferenciació,
caldrà proposar-les en un primer intent de contextualització en un
marc històric. L’element més vinculant de què disposem és el material
ceràmic que hem localitzat a través de la prospecció arqueològica.270
Intentar vincular-lo a les estructures és un exercici força complex, atés
que sabem i assumim que es tracta de material de superfície i descontextualitzat, el qual, responent a la seva naturalesa, ha estat mogut
del seu lloc de dipòsit a causa d’uns efectes postdeposicionals. A més,
cal tenir en compte que en una superfície de jaciment arqueològic
podem trobar ceràmica de diverses fases històriques, la qual cosa genera
un dubte encara major.
Davant aquesta problemàtica, el rigor és l’objectiu principal que
hem d’assolir per tal d’avançar en la nostra investigació. Per això, és
molt important realitzar amb intensitat la prospecció arqueològica,
incidint en aquest cas, en l’observació sobre els materials constructius
i, la morfologia de les estructures, així com realitzar un treball gràfic
269. MALPICA, Antonio: “Las técnicas constructivas en al-Andalus. Un debate entre la
Arqueología y la Arquitectura”, en VAQUERO, Beatriz, PÉREZ, Francisco y DURANY, Mercedes (coord.):
Técnicas agrícolas, industriais e constructivas na Idade Media. Vigo, 1998, p. 277-336. TABALES, Miguel Ángel:
“Aportaciones de la arqueología medieval al conocmiento de las técnicas construtivas”, en GRACIANI,
Amparo (ed.): La técnica de la arquitectura medieval. Sevilla, 2001, p. 35-74.
270. MARTÍN, José Mª: “Ensayo de análisis comparativo de técnicas, materiales y tipos
constructivos en las fortificaciones medievales del Zenete (Granada)”, Miscelánea medieval murciana,
vol. 25-26 (2001-2002), p. 183-229. CABALLERO, Luis y UTRERO, Mª Ángeles: “Una aproximación a
las técnicas constructivas de la Alta Edad Media en la Península Ibérica: entre visigodos y omeyas”,
Arqueología de la Arquitectura, 4 (2005), p. 169-192.
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exhaustiu i detallat per tenir referències digitals. Per tant, creiem oportú
realitzar l’exercici de posar en comú les prospeccions individualitzades a
cada jaciment. A partir d’aquest punt podrem obtenir una perspectiva
global, és a dir, traslladar els estudis individuals de cada jaciment a una
anàlisi i un context general. D’aquesta manera, aconseguim detectar
quins tipus d’estructures tenen similituds i per tant quines probablement
puguin formar part d’un mateix context històric. Sens dubte, és bàsic
per confirmar i ajudar a aquesta identificació la recerca de paral·lels
arquitectònics dins el mateix districte de Lleida, i així intentar establir
unes sèries tipològiques, les quals, evidentment, caldrà contrastar amb
la resta d’estudis que s’hagin efectuat, principalment a nivell estatal.271
La identificació de les tècniques constructives andalusines dóna
resposta als dubtes respecte a l’arquitectura que es detecta en la superfície d’aquests jaciments. Per exemple, l’ús del carreu de pedra ben
esquadrat i formant un paral·lelepípede, la opera quadrata, es generalitzà
amb la fase islàmica arreu del territori lleidatà. Sobretot cal destacar
l’ús de la tècnica del llarg i través, la qual té diverses variants segons
el tractament que tenen els carreus en el mur: disposició irregular, disposició isòdoma i carreu encoixinat. Igualment cal tenir en compte la
maçoneria associada a l’ús del carreu; també els murs poden formar-se
exclusivament de maçoneria molt compacta, i evidentment la tàpia és
la tècnica més coneguda i difosa de l’etapa andalusina.
Si tenim en compte aquests elements, la detecció de tècniques
constructives andalusines és més senzilla perquè ens servim del rigor
d’un estudi previ. Ara bé, vincular la ceràmica de superfície, que genera
tants dubtes, a unes estructures que no coneixem pot elevar el risc de
cometre una equivocació greu. També cal comentar que la maçoneria
presenta problemes de detecció en el si del territori lleidatà, sobretot
quan sortim dels àmbits urbans de Lleida i Balaguer. Cal, doncs, aprofundir en aquest sentit, perquè probablement tenim a la nostra vista
tècniques constructives andalusines i en l’actual estat de la recerca les
associem a fases històriques que no pertoquen.
Les sitges i els desguassos presenten més problemes d’interpretació
perquè no disposem de paral·lels locals que ajudin a contextualitzar-los.
271. BRUFAL, J., “Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en
el distrito musulmán de Lleida”, Nuevas investigaciones de Jóvenes Medievalistas, EDITUM, Murcia,
1013, p. 69-80.
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D’entrada, no comptem amb material ceràmic associat a les estructures;
en aquest cas no ajuda a verificar amb certesa. Tot i així, els jaciments
tenen únicament una sola fase d’ocupació, i això ens aproxima a una
idea que engloba les sitges i els desguassos en el mateix moment. No
obstant, cal mantenir molta prudència; no estem en uns nivells que
garanteixin una veracitat molt alta i, per tant, les afirmacions cronològiques que utilitzem ens duguin a bon port.
L’acció de l’home és la principal causa del seu deteriorament, ja
sigui per una acció conscient o inconscient. La possibilitat de reaprofitar els carreus de pedra és la principal causa que els ha despullat, i
la gran majoria han servit per construïr marges de camins, completar
aterrassaments agrícoles i construir edificis destinats a un ús agrícola,
però també han servit per protegir-se en moments de guerra, com
segurament va succei en la zona que estudiem, per la proximitat del
front de l’Ebre. També podem entendre que l’acció destructiva i vandàlica ha tingut la seva part de culpa, principalment en els jaciments
més pròxims a nuclis urbans o a vies de comunicació.
Amb tot això, quan s’ha dut a terme la prospecció arqueològica
s’ha tingut cura de les estructures que la conformen. De fet, quan
prospectem ens adonem ràpidament que en les vessants dels turons
localitzem carreus de pedra dispersos i fora del seu àmbit natural, que
depenent del jaciment són més o menys grans, i el tipus de pedra
també pot variar. Aquest pot ser un indicador de localització d’un
jaciment i també de que conté estructures. De fet, podem fer-nos una
petita idea del tipus de murs que ens podrem trobar partint del que
veiem en els carreus dispersos al voltant del jaciment. No deixa de
ser un indicador relativament pobre, però interessant per assenyalar no
només que hi ha murs, sinó que a més esdevé un element que ajuda
al seu estudi. Observar si un mur conté algún tipus de morter o si
és en pedra seca, mesurar les dimensions dels aparells que el formen
i verificar el tipus de talla, són indicatius en de quin tipus de fase
històrica ens movem. Els murs defineixen la tipologia constructiva, i
de moment trobem només pedra que es construeix a llarg i través, i
en pedra seca, i també una altra tipologia formada per carreus regulars
en pedra seca.
Constatem clarament com un jaciment sense estructures limita
moltíssim el treball de recerca de l’investigador, fins al punt de deixar-
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lo quasibé a la meitat de les possibilitats naturals que té cada jaciment
per si sol. Les estructures, i principalment els murs, aproximen a la
realitat de cada jaciment, veiem com va ser la seva construcció, quina
vinculació té amb la resta del territori, però també quins materials
presenta i d’on els va extreure,272 així com la relació amb d’altres
assentaments andalusins, per comparar si els elements constructius es
repeteixen o no, i amb quin grau d’igualtat si es dóna el cas.
Entenem bé l’organització dels jaciments, la seva ubicació, la seva
imbricació i el seu paper dins el territori andalusí lleidatà dels segles
XI i XII, però l’espai de secà necessita un estudi més aprofundit, el
qual necessita més variables que no siguin només les obtingudes de
la prospecció arqueològica i la cartografia històrica. Cal, doncs, revisar
què ens diuen la toponímia i la documentació àrab i llatina, cosa que
implicaria llegir bé els autors musulmans que descriuen la geografia
peninsular, però també la documentació llatina posterior a la conquesta,
amb les aportacions de dades procedents de la repartició que es va fer
del territori recentment conquerit.

272. És interessant aproximar-nos a valorar d’on podrien provenir els carreus de pedra que
s’utilitzen com a material de construcció. De fet, en el nostre treball és relativament senzill, perquè
el predomini de la roca sorrenca arreu del territori, proporciona matèria primera elemental a tots
el jaciments. També considerar que la majoria de jaciments tenen vetes de roca sorrenca molt aprop,
o fins i tot és troben a sobre mateix. A través de la prospecció arqueològica podem veure possibles
retalls a la roca fruit probablement del retall de carreus per a construccions andalusines.

2

LLEIDA I EL CONTEXT
ISLÀMIC OCCIDENTAL S. XI-XII

La Lleida dels segles XI i XII deixa enrere l’esplendor califal de
Còrdova amb els omeies per encetar una nova etapa com capital taifa, en primer lloc, i després, com a ciutat almoràvit fins la conquesta
comtal, el 1149. S’inicià l’onzena centúria amb un context convuls, on
els canvis transformaren de soca-rel l’ordre tradicional dins d’Alandalús,
tot iniciant-se noves sinergies socials, econòmiques i polítiques.
El resultat de la caiguda del califat desemboca en una mutació de
l’ordre social on, en el cas concret de la vall de l’Ebre, despuntaren les
hegemonies de les famílies àrabs,1 com la dels Banú Tujíb i Banú Húd
i assistim a l’ascenció social de les elits urbanes,2 que monopolitzaran la
vida política i econòmica de les taifes i dels futurs districtes almoràvits.
Referent al territori, les capitalitats regionals de Saragossa, Sevilla i Toledo
continuaren mantenint gran part del protagonisme adquirit durant el
califat, però assetjades cada cop més per la pressió dels comtats i regnes
cristians. No obstant, hem de dir que, amb el nou context que ofereixen
les taifes, s’assisteix a la progressiva hegemonia de nuclis urbans que prèviament havien gaudit de poc pes en el territori, i amb l’arribada dels
almoràvits es poden transformar i prendre algunes capitalitats regionals.
València fou l’exemple més clarificador, ja que durant les taifes assolí
1. El llinatge àrab és de dubtosa legalitat malgrat que, intentin justificar a través d’avantpassats
gloriosos la seva ascendència pura. Gabriel Martínez-Gros, considera que aquests llinatges àrabs
emergents que localitzem a l’antiga Frontera Superior són clients d’àrabs que, intenten cercar una
legitmització en avantpassats per tal de sostentar-se en el poder taifal.
2. En el cas concret de Lleida, es detecta que a través de la consolidació de l’èlit social
urbana, la capitalitat sobre la regió és completa, degut a que les possessions d’explotacions tipus
almúnia en són l’exemple clarificador.
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un paper destacat en la política i, posteriorment amb els almoràvits,
esdevingué la capital de tot l’àmbit oriental andalusí, rellevant Saragossa
degut a la pressió i a la primerenca conquesta per part d’Aragó.3 Tot
plegat és el reflex de l’entrada a una nova dimensió política, econòmica
i social, que significaran les taifes i la posterior arribada dels almoràvits.
La historiografia que ha treballat l’àmbit estrictament lleidatà, ha
situat la Lleida taifa en una posició més vigorosa4 del que extraiem
de l’acurat anàlisi de les prospeccions arqueològiques, les intervencions
arqueològiques en l’àmbit urbà i rural,5 la interpretació de les fonts
islàmiques6 i els textos llatins,7 així com de la toponímia i la cartografia
històrica de l’àmbit del pla de Lleida.
3. València serà seu del govern del governador almoràvit ibn Gàniya, des de la qual governarà tota
la vessant oriental d’Alandalús, després de la conquesta el 1118 de Saragossa per Alfons el Bataller d’Aragó.
4. LLADONOSA, J., Historia de Lleida, Camps Calmet, Tàrrega, 1972.
5. Podeu consultar, OLIVER, A, “Intervenció arqueològica al pati d’en Miqueló, Lleida”,
Revista d’Arqueologia de Ponent, 1 (1991), p. 239-262. OLIVER, A., LORIENTE, A., L’antic Portal de
Magdalena, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1992. LORIENTE, A., “Un exemple de model urbà andalusí:
medina Larida. L’aportació de l’arqueologia urbana al món àrab”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 7
(1997), p. 77-106. Ibídem., “La vaixella andalusina de la primera meitat del segle X apareguda a la
ciutat de Lleida”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 10 (2000), p. 293-318. ROVIRA, J., GONZÀLEZ, J.R.,
RODRÍGUEZ, J.I., “Els materials musulmans de l’establiment islàmic del Tossal de Solibernat (Torres
de Segre, Segrià)”, Empúries, 45-46 (1983), p. 234-245.
6. ’ABD AL-KARIM, G., “La España musulmana en la obra de Yaqut (s. XII-XIII). Repertorio
enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de al-Andalus. Extraído del Mu’yam al-buldan (Diccionario
de los países)”, Cuadernos de la Historia del Islam, 6 (1974), p. 60-307. BRAMON, D., De quan érem o
no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial, Barcelona, 2000. GRANJA, F. de la., “La Marca
Superior en la obra de Al-Udrí”, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, VIII (1967), p. 447545. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986. IBN BATTUTA,
Els viatges, trad. Margarida Castells i Manuel Forcano, Proa, Barcelona, 2005. LÉVI-PROVENÇAL, E.,
La Péninsule Ibérique au Moyen Age d’après le Kitab Ar-rawd al-Mi’tar fi Habar Al-Aktar d’Ibn ’Abd AlMun’im al-Himyari, E.J. Brill, Leiden, 1938, p. 153.
7. BARAUT, C., “Les actes de consagracions d’Esglésies de l’antic Bisbat d’Urgell, segles IX-XII”,
Urgellia, X (1978), p. 11-182. Ibídem., “Els documents dels anys 1093-1100 de l’Arxiu Capitular de la
Seu d’Urgell”, Urgellia, VIII (1986), p. 7-149. Ibídem., “Els documents dels anys 1101-1150 de l’Arxiu
Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, IX (1988-1989), p. 7-312. Ibídem “Els documents dels anys
1151-1190 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, X (1990-1991), p. 7-349. CASTILLÓN, F.,
“El maestro de Coro de la Seu Vella de Lleida”, Revista Ilerda, XLVII (1986), p. 293-373. Ibídem.,“El
prepòsit de la Seu Vella de Lleida (1154-1225)”, Ilerda “Humanitats”, 49 (1991), p. 143-159. Ibídem., “El
tesorero de la Seu Vella de Lleida (1167-1224)”, Palestra Universitària, 5 (1991), p. 93-125. Ibídem., “El
prepòsit de la Seu Vella de Lleida (1154-1225) (III)”, Ilerda “Humanitats”, 51 (1994), p. 91-128. FONT
I RIUS, J. M., Cartas de población y franquícia, I, Consejo de Investigaciones Científicas, Madrid, 1969.
Liber Feudorum Maior: cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón, ed. Francisco
Miquel Rosell, Consejo de Investigaciones Científicas, Sección de Estudios Medievales de Barcelona,
Barcelona, 1945-1947. MIRET I SANS, J., Les cases dels Templers y Hospitalers en Catalunya, Impresió de
la Casa Provincial de la Caritat, Barcelona, 1910. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del
Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació Noguera, Barcelona, 1998. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa
Maria de Poblet (960-1177), Abadia de Poblet, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1993. VIRIGILI, A., Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193), Fundació Nougera,
Barcelona-Lleida, 1997.
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La feblesa del califat omeia de Còrdova (929-1031) ha estat estudiada a bastament per la historiografia, la qual ha originat una gernació
de treballs de recerca que contenen les principals innovacions referents
a les causes de la decadència i posterior desaparició.8
El califat, a finals del segle X i la primera dècada del segle XI, no
era capaç de donar resposta als problemes reals de la societat andalusina.
La institució, regida autoritàriament pels omeies, ha entrat en una crisi
després de gairebé setanta anys d’esplendor en les terres occidentals
de l’Islam.9 No és moment de debatre quines foren les premisses a
partir de les quals es forjà el califat de Còrdova, però sí que podem
incorporar el context a partir del qual es creà, com a element que ens
situa de forma immillorable per entendre la greu crisi social i política
que viu Alandalús després de la fitna de 1010.
Després de la mort de Mahoma, l’herència espiritual que deixà
a Aràbia fou recollida per la línia de sang pròpia del Profeta, la de
la tribu dels Quraysh.10 L’essència pròpia de la societat en què l’Islam
arraigà es basà en les relacions de la tribu. Així doncs, la família puixant
dels omeies de la Meca prenen el poder tot partint de la línia pura
de la descendència de sang del Profeta, i encapçalant el primer esglaó
de la societat musulmana. El nou cap espiritual de l’Islam a la terra
rebrà el nom de califa, que significa successor. A mesura que s’anaven
incorporant nous territoris a la doctrina islàmica, també es creaven
llaços clientelars entre els àrabs conqueridors i missatgers de la fe i
els nous musulmans recentment convertits. La jerarquia, doncs, quedà
dibuixada i palesa en una societat multicultural que absorbí l’Islam. La
geografia planetària parla per si sola, perquè els dominis englobaven
des de les terres més orientals, delimitant amb l’Índia, fins a l’extrem
occidental de l’Oceà Atlàntic, incloent la península Ibèrica i el Magrib.
El 750, però, el triomf dels abbàssides, ajudats per un contingent de tropes procedents de l’Iran, destrueix per complet el llegat
dels omeies, els àrabs purs del califat de Damasc. Un d’ells, de nom
Abd ar-Rahmàn, va poder escapar per refugiar-se a l’oest, a les terres
8. Podeu consultar: GUICHARD, P., De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad
de al-Andalus”, Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 2002.
9. PICARD, C., Le monde musulman du XIe au XVe siècle, Armand Colin, Paris, 2001, p. 5.
10. MARTÍNEZ-GROS, G., Identité andalouse, Sindbad, Paris, 1997, p. 11.
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d’Alandalús. Aquí, doncs, exiliat de l’ebullició que proporcionava el
centre del poder, s’instal·là el llinatge dels omeies, en una península
dirigida per l’èlit àrab.11
El clientelisme marcà a fons el devenir de la història de l’Islam.
El califat abbàssida, a principis del segle X, no podia fer front als
alçaments de les diferents tribus que, sota l’esguard de la religió musulmana, s’aixecaven en armes contra el seu poder. Mentrestant, dins el
mateix poder, perses i turcs prenien el protagonisme al mateix califa,
postrant-se en inferioritat davant l’hegemonia dels pobles que s’acolliren
a l’Islam. La complexitat de la societat islàmica, la diversitat de cultures i territoris i les lluites pel poder volgueren que, un cop el califat
abbàssida estigués afeblit fins al punt de garantir la incapacitat de donar
resposta a un acte d’independència, a l’est del nord d’Àfrica neix una
nova dinastia, els fatimís, que reivindiquen el califat. Sistemàticament,
dins d’Alandalús es forjà la idea que Abd ar-Rahmàn esdevingués
califa, reivindicant així el seu propi espai dins l’Islam. Sens dubte, la
lectura geoestratègica és necessària davant el temor d’un califat fatimí
contrari a les idees religioses omeies.12 El paper dels clients o mawālī,
a l’hora d’acollir els omeies desterrats a la península Ibèrica, va ser
clau des del primer moment. La bona relació va mantenir-se quan va
arribar el moment d’obtenir el poder suficient per consolidar un poder
àrab fort i, des d’aquest, pujar a l’esglaó, per proclamar el Califat.13
És, doncs, des d’un moment inicial, la interacció entre àrabs purs i
clients, una relació que va mantenir el poder en les quotes més altes
que mai havia tingut Alandalús, però no oblidem que aquests últims,
posteriorment, participaran activament en la seva desintegració.
Després d’haver revisat el context històric a partir del qual es forjà
el califat omeia de Còrdova, obtenim la base per tal d’afrontar amb
més rigor el moment històric i, per consegüent, obtenir una millor base
per dur a terme la recerca. Abans de donar per tancat aquest apartat,
cal atendre al context internacional de l’Islam medieval, per tenir en
compte tres aspectes que marcaran el devenir de les relacions dins els
seus territoris a les acaballes de la desena centúria i en l’onzena: el
11. A Alandalús emigrà una nombrosa colònia d’àrabs sirians que en el seu moment s’hi
tingueren que refugiar degut a una revolta dels berebers del Magreb en contra del poder del califat
de Damasc.
12. MARTÍNEZ-GROS, G., Identité andalouse, Sindbad, Paris, 1997, p. 13.
13. Ibídem, p. 14.
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primer, el territori de l’Islam es dividí en tres califats; el segon, els àrabs
han perdut progressivament l’hegemonia del poder; i el tercer, com a
conseqüència de l’anterior, els llinatges familiars clientelars assumeixen
cada cop més protagonisme dins els òrgans de poder.
Socialment, assistim a la desintegració de la unitat que representava la úmma; això comporta, en el cas d’Alandalús, la valoració dels
efectes que tindrà sobre la seva societat i la mutació que sofrirà en el
segle XI. Per tant, ens trobem davant una societat islàmica peninsular
que està evolucionant cap a noves formes de relacionar-se entre si,
però emmarcada en una conjuntura de progressiva decadència de les
estructures socials de poder musulmanes. La paradoxa de la situació
andalusina és la coincidència en aquest procés del màxim apogeu en
el camp cultural, intel·lectual i científic fins al segle XII.14
La historiografia ha destinat molts esforços a l’estudi de les causes
de l’afebliment, de la caiguda i de la desintegració del califat cordovès.
Sens dubte, l’anàlisi històrica del context que ofereix el conjunt de
l’Islam en el primer terç de l’onzena centúria no és el més òptim
per donar continuïtat a un projecte polític encapçalat per un califa
que hereta problemes en l’estructura política i social. Si ens remetim
a la situació a Orient, podem referir-nos al paral·lel que ens ofereix
el califat fatimí. Aquest, en el context del segle XI, es troba amb diversos problemes estructurals, legitimitat dubtosa, fragilitat del poder,
capacitat menguada d’acció del califa i complexitat dels territoris per
on s’estén, començant per la mateixa Síria i acabant al Magrib.15 La
dificultat per controlar l’últim territori esmentat s’exemplificà amb el
naixement de la reforma espiritual dels almoràvits, els quals s’erigiren
com a imperi a l’Occident de l’Islam. Certament, la decadència dels
califats musulmans a favor d’unes noves formes de govern encapçalades
pels clients, marcarà el devenir de la història de l’Islam a partir de la
segona meitat del segle X i el segle XI.
Els tres eixos que han servit per vertebrar la visió del context
internacional de l’Islam foren el problema de fons i on cal cercar les

14. Cal renovar la visió tradicional de la cultura islàmica basada amb la idea que a partir
del segle XI fins al XV el treball intelectual cau en crisi. Recentment s’ha comprovat que la tasca
dels escriptors i científics musulmans pot recollir-se en un alt nivell fins al segle XII. PICARD, C., Le
monde musulman du XIe au XVe siècle, Armand Colin, Paris, 2001, p. 10-11.
15. PICARD, C., Le monde musulman du XIe au XVe siècle, Armand Colin, Paris, 2001, p. 19-21.
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causes inicials de la desintegració del califat omeia de Còrdova. De fet,
indagar en el context global de l’Islam introdueix visions innovadores
en el si del debat historiogràfic que estem duent a terme.
El califat omeia de Còrdova es trobava aïllat a l’Occident de
l’Islam, amenaçat pel contínu perill que suposava el veïnatge amb el
califat fatimí al Magrab, ideològicament diferent al cordovès perquè era
xiïta. Aquest factor ha obligat tradicionalment a buscar suport en els
clients per sustentar el poder omeia. En el cas concret d’Alandalús, el
califat endega un ambiciós projecte amb l’objectiu de captar clients
que serveixin baix la seva sobirania; d’aquí naixeren els esclavons, dels
quals posteriorment sorgirà la tot poderosa família dels amirís.
La teoria de l’aïllament del califa Hixàm II ha estat aprofitada per
la historiografia com un factor de la política de tirania duta a terme
pels amirís.16 El teòric segrest del màxim representant del poder islàmic
a la península Ibèrica deixà en una posició feble el califat. Davant
això, s’ha considerat que la família dels esclavons, que rebran el nom
d’amirís, assaltà el poder justificant-se per la delegació dels poders de
govern. Evidentment, si seguim la documentació andalusina durant el
califat, ens adonem que les grans accions bèl·liques contra els territoris cristians, com també, les actuacions de govern dins d’Alandalús,
van sempre acompanyades del nom del califa i d’un membre de la
família dels amirís.17
L’aïllament o el segrest del màxim representant del poder islàmic
a la terra segueix els estereotips dels dos califats que conviuen en el
mateix context històric. Els esclavons, coneguts també com a clients,
són els qui prenen l’hegemonia del poder, tot substituint en aquest els
àrabs que l’havien forjat.18 El poder en el territori de l’Islam deixà de
ser una unitat, tot perdent-se enmig de cultures que en el seu moment
va islamitzar i que ara són les que l’estan modificant i redireccionant
vers els seus interessos territorials.
La desconnexió del califa respecte a la realitat andalusina no la
podem entendre des d’una visió mecànica de la seva reclosió, sinó
16. GUICHARD, P., De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus”,
Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 2002, p. 115.
17. La documentació andalusina a partir del 978 relata totes les accions de govern des del
primer gran amirí que fou Almansor fins la fitna de 1010, vegeu BRAMON, D., De quan érem o no
musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial, Barcelona, 2000, a partir de p. 328.
18. PICARD, C., Le monde musulman du XIe au XVe siècle, Armand Colin, Paris, 2001, p. 20.
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que és una qüestió política, que cal enfocar des de la perspectiva de
l’auge de la família dels amirís en el poder. El clientelisme s’imposa
com a sistema polític dins el califat omeia de Còrdova, ja que l’elit
social formada pels àrabs necessitava imperativament el seu ajut per
controlar el poder. És fruit d’aquest context que neix la família dels
amirís, precisament per forjar i consolidar l’hegemonia califal en el si
dels territoris omeies. Òbviament, la consolidació en el panorama polític d’aquest grup social implica una ruptura entre la tradició o, millor
dit, el desgast de les solidaritats entre els grups socials tradicionals que
fins ara havien marcat les pautes del devenir d’Alandalús19 i l’entrada
d’unes noves relacions socials que no es basen en el jund, sinó que la
professionalització de l’aparell de l’estat marcarà les pautes del califat.
L’ascens al poder dels amirís, també coneguts com la família dels
hàgibs, comportà efectuar reformes estructurals en el sí de l’organigrma
estatal. Aquestes, segons alguns autors, són les claus per entendre
l’important canvi social que es preoduí a Alandalús a finals de la desena centúria. Monés considera que la militarització de l’aparell estatal
a través de l’entrada a l’exèrcit de berbers i eslaus,20 vinguts amb un
caràcter mercenari,21 incideix de ple en la fragmentació social dels
andalusins, perquè l’exèrcit era una de les claus per entendre les solidaritats dels grups que formaven part de la societat islàmica peninsular.
No obstant, si analitzem la documentació andalusina referent al context
de l’últim terç del segle X, ens adonem que les reformes militars van
permetre consolidar el poder d’Alandalús enfront dels puixants regnes
i comtats peninsulars.22 Per tant, les reformes dutes a terme tingueren
a curt termini els objectius desitjats per consolidar el poder i aturar
les aspiracions territorials dels regnes i comtats cristians emergents.
19. CLÉMENT, F., Pouvoir et légitimité en Espagne musulmane à l’époque des taifas (Ve/XIe siècle),
Editions L’Harmattan, Paris, 1997, p. 63-66.
20. MONÉS, H., “Consideraciones sobre la época de los reyes de taifas”, Al-Andalus, XXXI
(1966), p. 305-310.
21. Els nouvinguts representen una nova onada migratòria vers la península Ibèrica musulmana.
Aquesta nova arribada deixà nous símptomes de barreja ètnica, que caldrà analitzar com s’integra
amb els andalusins àrabs, berebers, muladís, cristians i jueus que ja hi habitaven.
22. Des del 978 amb l’inici del califat d’Hixàm II, constatem a través de la documentació
andalusí com s’incrementen les algarades vers els regnes i comtats peninsulars, atacant principalment
les grans ciutats que tenen el poder polític i econòmic. Destaquem les següents algarades dirigides
vers l’àrea nord oriental del mateix any 978 extretes del recull documental de Bramon, D., De quan
érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010 , Eumo Editorial, Barcelona, 2002, docs. 439 (p. 328),
440 i 441 (p. 329), 442 (p. 330).

112

Jesús Brufal Sucarrat

Tradicionalment, Alandalús sempre ha rebut immigracions provinents del Magrib o d’Orient, com la vinguda, amb Abd ar-Rahmàn
III, de nombrosos mercenaris berbers per incorporar-se a l’exèrcit andalusí. En el context històric en què ens movem, la vinguda massiva de
berbers i eslaus, els quals foren incorporats en l’exèrcit, principalment
amb el govern d’Almansor,23 desencadenà un fet nou a Alandalús.
No fou res més que el procés de canvi social que s’endegà des del
califat, que consistí en una progressiva desmilitarització de la societat
andalusina deguda a la progressiva marginació del jund. La pèrdua de
l’element militar dins la societat conduí a tenir en compte una dada
i un fenomen poc corrents a l’edat mitjana, la de l’aparició d’una societat rural sense rol militar.24 Interessants són les paraules dedicades al
jund per a Ibn Hàwqal,25 per la seva connotació clarament favorable a
la tradició social i als seus vincles establerts, “... Le pays est suffisament
défendu dans les villes des Marches par les habitants de la péninsule...”,26
i dedica, per altra banda, unes línies prou dures contra la formació
del nou exèrcit mercenari, “... leurs soldats ne présentent pas un beau
spectacle à voir, parce qu’ils ignorent tout de l’art et des règles de l’equitation, malgré leur bravoure...”. Tampoc deixen de ser suggestives les forces
que acompanyaren l’aixecament contra Sanjúl “...convocó a sus gentes
para la guerra santa; entonces le respondieron todos los mercenarios y pocos
de los voluntarios...”.27 Clarament la referència que efectua el text als
voluntaris correspon al que queda del jund andalusí.
No obstant, no podem fer extensible, la idea que Christophe Picard
que constata al Garb Alandalús, que nosaltres estudiem als territoris
nord-orientals. L’espai fronterer de la Lleida islàmica en el context
immediatament posterior a la caiguda del califat omeia de Còrdova,
està fortament militaritzat. La fortificació de Balaguer, per mitjà d’una
densa xarxa de petites fortificacions tipus husún, és el reflex del lligam
23. IBN ’IDARI, Histoire de l’Espagne musulmane au XI siècle, III, Librairie Oriental Paul Geuthner,
Paris, 1930, p. 70.
24. PICARD, C., Le Portugal musulman: VIIIe-XIIIe siècle: l’Occident d’Al-Andalus sous domination
islamique, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000, p. 63.
25. Els comentaris de Ibn Hawqal s’enmarquen dins el context de crisi, discòrdia i desencís
de cara al nou estat en què es veurà immersa Alandalús. La reacció és dura contra els elements que
han suposat la ruptura de la tradició marquen i de fons la literatura pública del gènere.
26. IBN HAWKAL, Configurations de la terre (Kitāb surat al-ard), ed. G.H.Kramers, Commission
Internationale pour la traduction des chefs-d’oeuvre, Maisonneuve et Larose, Beirut-Paris, 1964 , p. 112.
27. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, 1993, p. 44.
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Mapa de les cores que conformaven la Frontera Superior i l’espai fronterer
amb el món comtal a principis del segle XI. Sabaté, F., Història de Lleida.
Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003

entre la societat i els elements defensius que conformen el territori,
en punts estratègics per fer front a l’enemic comtal. De fet, l’exemple
de la resistència fins al 1115 dels husún d’Ós de Balaguer, Algerri,
Castelló de Farfanya i Ivars de Noguera, quan Balaguer ja havia estat
conquerida el 1105, constata com les fortificacions rurals tenen capacitat
defensiva.28 Paral·lelament a l’espai septentrional, l’àrea de Castelldans
també desenvolupà fortificacions en les quals la societat rural hi tingué
el seu paper com a part integrant de l’element humà defensiu. Vinaixa
en fou un exemple extrem a tenir en compte.
28. SÉNAC, P., La Frontière et les hommes (VIIIe-XIIe siècle). Le peuplement musulman au nord de
l’Ebre et les débutsde la reconquête aragonaise, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000.
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Com a conseqüència de la fitna de 1010, Alandalús es desintegrà
en diverses unitats territorials un cop l’exèrcit califal no serví a un
líder sinó que el caràcter mercenari prengué verdaderament la seva
pròpia impromta i s’escindí en faccions. Aquest canvi estructural deixà
afeblits els districtes petits com Lleida, els quals es veieren obligats
a cercar suport militar a l’exterior del seu propi espai per guanyar
credibilitat i pes, per sostenir el futur immediat. Els comentaris d’Ibn
Hàwqal s’emmarquen dins el context de crisi, discòrdia i desencís de
cara al nou estat en què es veurà immers Alandalús. La reacció dura
contra els elements que han suposat la ruptura de la tradició marca
de fons la literatura pública del gènere.
La historiografia que ha estudiat el califat i la seva desaparició
constata unànimement la fractura social. La migració de població berber
i eslava fou un dels factors socials que incidiren en la crisi a Alandalús.
En el fons, s’ha referit al clientelisme com la clau per la qual s’optà
per aquest sistema organitzatiu i trencar així amb la tradició, que fins
llavors havia afeblit els intents de consolidar un poder fort i centralitzat a Alandalús o, segons la interpretació de Gabriel Martínez-Gros
de l’obra d’Ibn Hazm El Collar de la paloma, es presenta com (...) La
Péninsule n’est que la scène d’une guerre civile où se représente peut-être le
destin des Arabes (...),29 i per això cal mantenir la fermesa de l’Estat
musulmà davant la dissidència.
El xoc dels nouvinguts i l’estatut social que adquireixen, crearen
un desencís en la societat que fins llavors havia mantingut l’hegemonia
social, àrabs, berbers i muladís que ja portaven gairebé tres segles convivint. La delegació de poders del califa, màxim exponent de l’Estat,
s’efectuà a un hàgib que procedia de la recent arribada, però altament
consolidada, família dels amirís. Aquesta governà i dirigí l’estat omeia
amb plens poders, condicionant el califa perquè progressivament
s’allunyés de la realitat andalusina. Aquesta darrera qüestió agreujà la
divisió social, afeblint la societat notòriament des del moment que,
abans de l’accés al poder dels amirís, les famílies aristocràtiques àrabs
formaven part dels principals organismes de decisió de l’organigrama
estatal califal, les quals més tard, a través de la política amirí, quedaren
excloses de les principals àrees influents en el si d’Alandalús.30 Amb
29. MARTÍNEZ-GROS, G., Identité andalouse, Sindbad, Paris, 1997, p. 25.
30. PICARD, C., Le Portugal musulman: VIIIe-XIIIe siècle: l’Occident d’Al-Andalus sous domination
islamique, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000, p. 63-64.
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el seu allunyament, fruit d’aquestes noves decisions, aparegué un odi
creixent juntament amb la desconfiança entre els sectors socials més
tradicionals i els nouvinguts. Tanmateix, s’ha vist com, per mitjà de la
progressiva marginació dels llocs de poder de l’aristocràcia tradicional,
aquesta caigué en una mena de descrèdit social, ja que els seus valors
de preeminència social es podien posar en entredit.
Endemés, en aquest context històric, s’assistí socialment a un fenomen nou que anà entrelligat a la situació complexa que es visqué
a Alandalús. Es detecta el naixement dels llinatges familiars que es
vincularen als poders locals andalusins, fruit d’escissions de grups familiars més nombrosos, els quals, davant la desarticulació duta a terme
pel califat, han de desenvolupar-se en altres medis. Des dels llinatges
familiars, les aristocràcies tradicionals s’escindeixen i apareixen diverses
ramificacions, les quals aniran a la recerca de la puresa de llinatge familiar
àrab com a element legitimador per mantenir-se com a referent dins
el mateix llinatge, però també com un sistema d’ascensió en el si del
poder andalusí. Categòricament, a partir d’aquest context, els llinatges
podran ascendir o no fer-ho depenent de la seva vinculació i dels
serveis que ofereixen al califa. Creiem que aquesta idea s’accentuarà
en ple segle XI amb les taifes i les seves polítiques hegemòniques, les
quals basen les seves relacions a partir dels llinatges.
La tensió política i social dins d’Alandalús és considerable, d’aquí
que en qualsevol acció política, econòmica i quotidiana es podia encendre l’espurna definitiva que desencadenés una crisi amb uns costos
polítics i socials força elevats i probablement inimaginables per als
propis actors històrics.
Si recuperem el fil del context històric, certament el punt
d’inflexió de la situació tensa que es visqué a Alandalús esclatà després de la mort d’Abd al-Màlik (1008),31 quant al seu germà Abd
al-Rahmàn Sanjúl,32 deixant de banda la recerca d’una legitimació
omeia, s’autoproclamà successor d’Abd al-Màlik amb el consentiment
del califa Hixàm II, el qual recordem que no tingué descendència.33
31. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 42-43.
32. El nom de Sanjúl vindria pert part de la seva mare, Abda filla de Sanç Garcés II rei
de Navarra (970-994).
33. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 43-45.
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Sanjúl, no obstant, trencà el que el seu pare i el seu germà havien
mantingut amb fermesa: l’equilibri entre el poder efectiu i el poder
teòric, però “legitimador”34 del califa omeia.35 El punt de vista que
adoptà Sanjúl no fou fruit d’una aspiració individual, sinó que fou la
confirmació de la inversió de les jerarquies de poder que s’inicià a
partir de la proclamació d’Almansor com a hàjib del califa. L’assalt del
poder legal i legítim per l’usurpador culminà el procés de confusió
que hi havia en el poder d’Alandalús des que els amirís obtingueren
el monopoli de l’acció de govern del califat.36
Aquesta interessant aportació és una línia innovadora en la recerca
sobre el període del primer terç del segle XI, donat que Sanjúl representa ni més ni menys que la culminació d’un procés de desintegració
i fatalisme en què Alandalús es veié immersa a partir del moment en
què l’estat intentà forjar una nova realitat social i política tergiversant
la tradició, un concepte que gairebé ratllava el sagrat.
El procés de culminació de la desfeta califal endegà un nou
procés i proporcionà una nova continuïtat en l’evolució històrica dels
territoris occidentals de l’Islam. Per aquest motiu analitzem els fets
que succeïren a partir d’aquest punt d’inflexió. La proclamació com a
hereu únic (wàli al-ahd) del califa Hixàm II provocà que l’aristocràcia
vinculada a la dinastia omeia perdés el seu paper influent en la cort i
en el poder d’Alandalús. La cúpula dirigent religiosa considerava que,
seguint la tradició establerta en l’Islam sobre els califes, només ho podien ser els successors directes de Mahoma. Per tant, el califa hauria de
ser de la descendència de la tribu dels Quràyx, però en canvi Sanjúl
provenia de la dinastia amirí, la qual buscava la seva ascendència en
una altra tribu, els Ma-àfir. I, finalment, el poble cordovès s’oposà a

34. Sanjúl és nét de Sanç Garcés II de Navarra, per tant ell ja formaria part de la noblesa,
i per aquest motiu, probablement ell és considerava suficientment legitimitzat per accedir al califat
andalusí. Tot i això, també cal recordar que Sanjúl accedeix al càrrec de hàgib a través de la via
femenina. Aquesta dada és interessant a tenir en compte ja que la societat islàmica permitia l’accés al
poder per via femenina com per via masculina. Veure Ibn Hayyan, dins de IBN ’IDARI, La caída del
Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad
de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 47.
35. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 44.
36. MARTÍNEZ-GROS, G., Identité andalouse, Sindbad, Paris, 1997, p. 40.
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aquest nomenament per la seva tradició legitimista, tan arrelada en la
societat andalusina.37
La historiografia ha caracteritzat el govern de Sanjúl com a feble,
fet que condiciona el seu fracàs com a governant. No obstant, no
podem fer extensiva la idea de ser un mal governant a l’estratègia
d’assaltar el poder. Si ens remetem altre cop a les paraules de Gabriel
Martínez-Gros, cal reflexionar que l’estat de confusió i distorsió de
l’acció de govern en el califat de Còrdova, conduïren per naturalesa
al desenllaç ja conegut.
Per la seva banda, les fonts andalusines, probablement contràries a
la figura del nou califa, el tracten de la següent forma: “...tras conseguir
la herencia del califato para sí, se dedicó a la búsqueda de placeres, a beber
continuamente y a salir de diversión y de caza en compañía de los hermanos perversos que eligió para eso entre sus hombres. Así compró, a trueque
de la complacencia de ellos, la mala disposición de su señor y la pérdida de
su poder...”.38 El nou procés que anunciàvem començà ben aviat, un
cop Sanjúl va tenir el poder. El 1009, és derrocat del seu càrrec, en
tornar d’una campanya desastrosa a Lleó,39 degut a l’aixecament popular a Còrdova i dels berbers.40 Sanjúl perd el seu càrrec, i amb ell
el califa Hixàm II, el qual serà succeït per Muhàmmad al-Mahdí,41
besnét d’Abd ar-Rahmàn III. El vincle entre califat i família amirí es
trencà, donat que l’equilibri de forces que s’havia aconseguit mantenir
deixà d’existir, i la confusió que fins ara s’havia denotat evolucionarà
cap al partidisme i la consolidació de múltiples poders.
La historiografia parla de crisi política i social dins d’Alandalús.
El desencadenant, un gest d’autoproclamació del càrrec més important
a nivell d’Alandalús, el de califa. Els amirís, amb les seves reformes,
foren vistos per la societat civil andalusina com els culpables, els quals
ja abans de la fitna eren observats amb una visió negativa. No obstant,
és interessant anotar que per a una gran part de la població andalusina
el califa Hixàm II sortí de tot aquest procés amb una impunitat con37. GUICHARD, P., De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus”,
Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 2002, p. 117.
38. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 52.
39. Ibídem, p. 53
40. Ibídem, doc. 31 (p. 90-91).
41. Ibídem, p. 56.
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siderable. De fet, ell representava la legitimitat, la tradició i la religió,
mentre que Sanjúl és vist com l’usurpador, el tirà que assaltà el poder
per quedar-se’l. Certament, la visió negativa dels amirís fou un factor
ràpidament aprofitat per les elits andalusines, que a partir d’ara pugnen
per aconseguir el tron del califa per mitjà dels seus pretendents.
La brutal repressió a què va estar sotmès el govern de Sanjúl,
tot iniciant una nova etapa d’Alandalús, serví de precedent per al nou
califa, al-Mahdí, el qual durà a terme una dura política repressora
contra els amirís, amb l’objectiu d’eliminar-los del terreny del poder i
intentar restaurar la legitimació omeia. L’agitació social i el rebuig als
amirís provocaren, a més de destronar Sanjúl, que Madínat az-Zahrà’
fos destruïda per complet42 i, per altra banda, l’execució del mateix
Sanjúl. Els esdeveniments històrics confirmen l’inici d’una nova fase
històrica, amb el destronament dels amirís després d’haver assolit el
poder, i la ràpida transició dinàstica vers una altra vessant. La historiografia ha vist, en aquest context tan convuls, la recerca per part de
la societat civil andalusina d’un llinatge familiar que oferís estabilitat
per seguir el govern califal. Així mateix es constata que, davant aquestes pretensions, els grups socials pròxims entre si s’organitzen per fer
front a la situació de tensió i inestabilitat. Els amirís foren expulsats
del poder i s’endegà una forta repressió pel que han representat dins
d’Alandalús. Altrament, els berbers, per la seva banda tot i intentar
cercar un substitut al califat, també van buscar la consolidació de les
seves pròpies àrees d’influència partint de la divisió administrativa de
les cores andalusines.
La venjança i el retorn a una legitimització omeia marcaren els
següents anys polítics a Alandalús. Certament, es demostra com els califes imposats per les armes a partir de la fitna de 1010 cerquen en la
història una legitimitat que els proporcioni l’assegurança de mantenir-se
al poder i crear uns llaços que els permetin romandre en el poder. La
recerca que tant preocupava als omeies per demostrar el seu passat àrab,
descendents de la família dels Quràxy, es reprèn a partir d’ara amb els
nous califes. La necessitat de mantenir el record dels origens, així com,
de readaptar l’èxode a què van estar sotmesos quan foren expulsats del
42. Els treballs que s’estan realitzant a Madínat az-Zahrà només han permès recuperar una
petita part de l’antiga ciutat califal, la qual es troba en un estat de conservació molt delicat degut
a la destrucció, abandó i nombrosos saquejos que ha tingut al llarg de la història.
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poder a Damasc pels abbassís, és un tret característic del pensament
43
andalusí que ha marcat autors com ibn Hazm.
̣
No obstant, a partir
d’estudiar els textos d’aquest autor, s’encetà un intens debat sobre la
provinença dels omeies. Claudio Sánchez Albornoz,44 tot partint del
següent fragmen: Je les ai vus, j’en ai connu qui les avaient vus, depuis le
début du règne d’al-Nâsir jusqu’à nos jours. Tous étaient blonds, en hommage
à leurs mères. C’en est devenu un trait naturel, cercà la hispanitat dels
omeies, tot aproximant-los cap al nord europeu, per desvincular-los de
la tradició islàmica africana.
La disgregació, degut a la persecució oberta pel nou califa Muhàmmad al-Mahdí, dels eslaus i berbers apadrinats pels amirís, provocà
que aquests es veiessin obligats a dispersar-se pel territori andalusí, en
concret per les diverses cores. Aquest fet, junt amb la pèrdua de poder
que tenia l’Estat vers el 1009 i 1010, feia que els emigrats construïssin,
dins les cores ja esmentades, poders locals forts amb una clara tendència a aconseguir progressivament una autonomia de Còrdova. Aquests
dos factors marquen l’inici de la nova fase històrica, coneguda com
les taifes. El context polític andalusí era favorable a l’objectiu pretès,
d’aquí que progressivament el poder de les cores anava a parar a mans
de grups socials pròxims, com fou l’exemple dels eslaus, que cerquen
mantenir veïnatges amb cores també eslaves per crear una entitat forta,
cohesionada i contrarestar el ja feble poder califal. El Llevant peninsular
és on es constata més clarament aquest ràpid procés, on la presència
eslava és total arreu de l’administració de les cores, fruit també de
la inexistència d’una base sòlida de poders locals que hagin permès
impedir aquest procés iniciat.45
Davant aquesta tendència d’organització territorial, una escola
historiogràfica proposà que gran part dels nous governs autònoms
impulsats a partir de l’estructura de les cores, estiguessin ocupats per
berbers i eslaus, i no per andalusins, els quals serien una minoria

43. MARTÍNEZ-GROS, G., Identité andalouse, Sindbad, Paris, 1997, p. 70-82.
44. SANCHEZ ALBORNOZ, C., “El Islam de España y el Occidente”, L’Occidente e Islam nell’alto
medioevo. Settimani di Studi del Centro Italiano di studio sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1965, p. 149-308.
45. GLICK, T., From Muslim fortress to Christian castle. Social and cultural change in medieval Spain,
Manchester University Press, Manchester, 1995, p. 53. MONÉS, H., “Consideraciones sobre la época
de los reyes de taifas”, Al-Andalus, XXXI (1966), p.317. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba
y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 1993, p. 104-105.
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demogràfica.46 Tanmateix, aquesta hipòtesi ha estat refusada al·legant
una interpretació excessiva de la crònica Mulúk al-tawà’if,47 la qual
és interpretada com una font parcial a causa de la seva antipatia vers
els berbers i els eslaus, i perquè reclamava un retorn a la legitimitat
omeia.48 De fet, és complex considerar que existia una consciència
nacional de pertinença a un mateix territori i a uns trets comuns,
malgrat compartir la religió i que la llengua vehicular era l’àrab. Cal
atendre a la tendència iniciada a agrupar-se d’acord a la proximitat
de llinatge o grup social. Això s’entrelliga amb el que proposa Pierre
Guichard49 que és lícit, fins a un punt, considerar les solidaritats de
grup com una resposta al context bel·ligerant de l’onzena centúria.
De fet, el debat que anunciàvem anteriorment es constata quan
la nova conjuntura política d’Alandalús es capgirarà ben aviat davant
el descontent dels nous berbers, els quals recordem que ocupaven alts
càrrecs en el si de l’exèrcit califal. El seu pes dins la societat, tant en
nombre com en càrrecs, influeix directament en l’evolució política;
d’aquí que l’organigrama estatal quedà alterat pels seus objectius com a
grup social. Sens dubte, diferenciem els berbers instal·lats des del segle
VIII i IX dels nous berbers, cridats per servir a l’exèrcit en temps del
califat, i en concret durant els governs amirís.
Així doncs, aquests proclamen un nou califa, Sulaymàn al-Musta’ín50
el qual venia de la línia legítima omeia, sent besnét d’Abd ar-Rahmàn III.
Altre cop la impromta de la política i la tradició omeia perdurà a
l’hora de designar un califa a Alandalús. El punt d’inflexió que suposà
la fitna de 1010 aconseguí crear una nova evolució política i social,
però persisteixen reminiscències del passat i, en aquest cas, la tradició
en fou un exemple excel·lent. La línia legítima segueix sent la omeia,
la considerada àrab pura, la dels descendents de la tribu dels Quràyx,

46. DOZY, R., Histoire des Musulmans d’Espagne jusqu’à la reconquête de l’Andalousie par les
Almoravides, III, E. J. Brill, Leiden, 1932, p. 3.
47. IBN ’IDĀRĪ, Mulūk al-tawā’if, III, p. 294, DOZY, R., Histoire des musulmans d’Espagne: jusqu’à
la conquête de l’Andalousie par les Almoravides (711-1110), E. J. Brill, Leiden,1932, p. 218.
48. PICARD, C., Le Portugal musulman (VIIIe-XIIIe siècle). L’Occident d’al-Andalus sous domination
islamique, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000, p. 69.
49. GUICHARD, P., Structures sociales “orientales” et “occidentales” dans l’Espagne musulmane,
Mouton, Paris, 1977.
50. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 57.
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més enllà del que s’ha intentat veure com un cert mestissatge dels
omeies.51
Arran del nomenament del nou califa, s’entreveieren les primeres
conseqüències de l’absència d’unitat territorial dins d’Alandalús. La
professionalització de l’exèrcit, durant el califat omeia, provocà que un
cop es perdés la solidesa del líder, el califa, l’organització militar no
complís els propòsits per als quals va ser creat. La disgregació social,
i l’absència de lligams dins seu, provocaren la desaparició de l’exèrcit
unitari a favor de diverses unitats al servei del millor postor, o que
també s’agruparen d’acord amb les vinculacions socials. Per aquests
motius, i ja ho havíem vist en les dates immediatament anteriors a
la caiguda del califat, s’obtà per pagar mercenaris cristians per tal de
defensar els interessos particulars dels reis de taifa. Era una nova forma
d’entendre la guerra i la protecció, però per a la historiografia aquest
gest s’ha vist com una despreocupació de la frontera, fruit de la crisi
social que vivia l’Islam.
L’evolució històrica dels esdeveniments assenyala precisament el
que s’ha indicat en les línies anteriors. El califa Sulaymàn va buscar
un suport extern i aliè a la política andalusina, i cercà l’ajut a Castella
per aconseguir un major suport militar.52 Paral·lelament, Muhàmmad
al-Mahdí, en molt poc temps, aconseguí enemistar-se amb les forces
que li havien facilitat l’accés al califat, i es quedà sol davant l’empresa
iniciada pels nous berbers i davant un nou pretendent a califa, altament recolzat.53 A finals del 1009, Sulaymàn fou nomenat califa, alhora
que expulsà de Còrdova al-Mahdí. La situació implica que Sulaymàn
controlava Còrdova i al-Mahdí hagué de fugir i, lògicament, es va
veure obligat a refugiar-se en una capital important, però a la vegada
allunyada de Còrdova, que va ser Toledo. Al-Mahdí pactà l’ajut de
diversos caps militars i governadors de les cores frontereres, així com
va aconseguir el suport del comte de Barcelona, Ramon Borrell, i
del comte d’Urgell, Ermengol I. Al-Mahdí, es veurà reinstal·lat un
51. SANCHEZ ALBORNOZ, C., “El Islam de España y el Occidente”, L’Occidente e Islam nell’alto
medioevo. Settimani di Studi del Centro Italiano di studio sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1965, p. 149-308.
52. Recordem que la seva mare segons les cròniques és una esclava cristiana, dada interessant
a tenir en compte per tenir una bona relació amb el món comtal. Vegeu IBN ’IDARI, La caída del
Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad
de Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 86.
53. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 86-89.
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altre cop a Còrdova el mes de maig del 1010, amb la participació de
deu mil mercenaris catalans, els quals rebrien quantioses gratificacions
econòmiques a canvi dels seus serveis militars.54
Constatem una dada molt interessant: Al-Mahdí és ajudat pel comte
de Barcelona Ramon Borrell, i també, tot i que no ho hem esmentat
anteriorment, per tropes d’Urgell55 i Besalú, amb el suport andalusí dels
eslaus. Per contra, Sulaymàn es ajudat per les tropes castellanes i els
nous berbers. Sigui com sigui, per una banda s’accentua la greu divisió
social i política dins d’Alandalús, on eslaus i berbers es disputen el
poder, quedant relegats a un segon terme, momentàniament, els àrabs.
Cal apuntar, també, com ambdós grups es veieren obligats a cercar
un suport extern, un suport de qui ha estat el seu enemic militar i
amb el qual Alandalús limita, que foren els comtats de confessió cristiana. La ingerència externa en la política andalusina, el 1009 i 1010,
afavorí l’afebliment i fragmentació de l’Estat califal i delegà cada cop
més el poder en els governs autònoms, amb l’emigració, per exemple,
dels eslaus cap a les cores llevantines. Endemés els comtats peninsulars
disposaven d’una capacitat militar superior a la de les forces andalusines,
dada força interessant, perquè les taifes d’Alandalús han perdut el seu
caràcter militar amb la desarticulació del jund en segons quines regions,
la qual cosa provoca que els comtats puguin dur a terme les seves
fases d’expansió vers territori andalusí en el segle XI.56 La historiografia
espanyola57 ha vist en aquests fets l’inici de l’anomenada "reconquesta",
lloada fins al màxim extrem i símbol de la recuperació de l’essència
hispana perduda per l’arribada de l’infidel musulmà.
No obstant, cal remarcar les interessants aportacions efectuades en
els anys noranta del segle XX respecta l’acció i les relacions entre el
54. WASSERSTEIN, D., The rise and fall of the Party-Kings. Politics and society in islamic Spain.
1002-1086, Princeton University Press, Princeton, 1985. BALAÑÀ, P., Bibliografia comentada de l’Islam
a Catalunya (713-1153), Pagès Editors, Lleida, 1998, núm. 1621. IBN ’IDARI, La caída del Califato de
Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca.
Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 90-91.
55. En aquesta expedició va morir el comte d’Urgell Ermengol I (992-1010) fruit de
l’escomesa duta a terme pels berebers favorables a Sulaimàn. Vegeu: IBN ’IDARI, La caída del Califato
de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de
Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 89.
56. GAUTIER-DALCHÉ, J., DEFOURCQ, CH. E., Historie économique et sociale de l’Espagne chrétienne
au Moyen Age, A. Collin, Paris, 1977, p. 80-81.
57. SANCHEZ ALBORNOZ, C., “El Islam de España y el Occidente”, L’Occidente e Islam nell’alto
medioevo. Settimani di Studi del Centro Italiano di studio sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1965, p. 149-308.
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món andalusí i els cristians. La superioritat militar cristiana és vista com
un element per obtenir diners, degut que l’organització de l’exèrcit
califal, amb els amirís, apostà per contractar mercenaris amb l’objectiu
de suplir l’absència d’efectius. D’acord, doncs, amb la tradició amirí de
contractar els soldats, les taifes andalusines demanaren ajut militar als
diversos comtes a canvi d’elevades quantitats de diners. Arran d’aquests
pactes, els comtats venen la seva capacitat militar per defensar els interessos58 de determinats posicionaments andalusins.
Tot i així, tant al-Mahdí com Sulaymàn, i tots els personatges
que es succeïen en el si del poder del califat, dóna la sensació que
foren simples actors a mans d’uns propòsits que superaven, i de llarg,
les seves inicials aspiracions.59 La greu equivocació política de Sanjúl
va desencadenar un ràpid procés, que ja s’havia iniciat abans del fet
inicial. Arribats a aquest punt, s’observa clarament com el preu de la
pau durant el califat es pagà amb la seva desaparició, així com la dels
trets identificatius inicials d’Alandalús, fet que contínuament realcen
autors com Ibn Mardaníx o Ibn Hazm. Els relats dels intel·lectuals
musulmans són la gran font d’informació de la qual l’historiador pot
nodrir-se a l’actualitat, ja que la intencionalitat que busquen en els seus
textos demostra certament l’evolució que seguí la societat andalusina.
L’evolució política és força confusa a partir d’aquests moments.
Mentre que al-Mahdí és reemplaçat per Hixàm II,60 el califa destronat
un any i mig enrere, ell mateix serà assassinat pels cordovesos uns mesos
més tard, els quals lliuraren definitivament la capital a Sulaymàn.61 Aquest
es va mantenir al poder durant tres anys, però si cal caracteritzar el seu
govern, amb Sulaymàn s’accentuaren i es multiplicaren els nombrosos
poders locals, i sorgiren governadors amb total impunitat respecte al
califa. A més, el califat es degradà com institució i es perdé el seu
58. Evidentment que els comtats no busquen unicament els diners provinents de les pàries,
sinó que a més van a la recerca d’establir aliances interessants amb els diversos llinatges andalusins,
com per exemple el comte de Barcelona estableix diverses aliances amb la taifa de Lleida, i Saragossa
ho fa amb Castella. Veiem doncs uns interessos que van molt més per damunt de la simple obtenció
de diners.
59. GUICHARD, P., De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus”,
Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 2002, p. 118.
60. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 93.
61. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal bolsillo, Madrid,
1986, p. 90-91 (doc. 31).
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paper com a eix vertebrador de la política i del poder d’Alandalús.
Els tugíbides, a Saragossa, Lleida i Osca són l’exemple més clarificador
d’aquest procés de consolidació.62 L’absència, o millor dit, la dificultat
d’articular un poder central a Alandalús afavorí l’afermament dels llinatges
familiars en el poder en determinades regions tradicionalment unificades.
Mentrestant, a Còrdova s’intentava començar un nou projecte
d’unificació d’Alandalús, en part herència dels omeies, però encapçalat
pels hammudites63 i posteriorment consolidat amb els almoràvits i almohades. A l’extrem occidental de l’Islam va forjar-se un llinatge considerat noble, no igualable als omeies, però sí suficient per tenir-lo en
compte, els membres del qual tenien al Marroc el nom d’idrisís i eren
descendents del Profeta. La seva situació dins el panorama occidental de
l’Islam era força complexa, degut que es trobaren enmig d’una disputa
entre dos califats, el califat omeia i el califat fatimí. L’absència d’una
tercera força que pogués contrarestar l’efecte influent d’un o altre califat, va fer que els idrisís, en determinats períodes, haguessin estat sota
la tutela d’un o altre califat. La conquesta, per part dels omeies, del
Magrib va afectar els idrisís, els quals van ser engolits dins del mateix
califat. La seva presència dins de la cort cordovesa és demostrable per
la seva descendència del Profeta i el seu marcat caràcter aristocràtic, el
qual podia ser influent en les altes esferes cordoveses.64 Degut al seu
origen nord-africà, durant el conflicte entre Sulaymàn i al-Mahdí, els
idrissís es van col·locar al costat de Sulaymàn, el protegit dels berbers.
Sulaymàn, hàbilment, però també seguint la línia marcada i obligada
per les circumstàncies polítiques del context, va donar el govern de
Ceuta, Tànger i Algesires als hammudites, els quals, d’aquesta manera,
assolien un control absolut de l’estret de Gibraltar, punt neuràlgic de
la navegació entre la mar Mediterrània i l’Atlàntic, però, a més, lloc
de pas entre el continent africà i l’europeu o, vist d’una altra manera,
nexe d’unió entre dos entitats geogràfiques diferents de confessió musulmana.65 Assistim, doncs, al primer mandat d’una dinastia procedent
de l’exterior d’Alandalús, en aquest cas del nord d’Àfrica.
62. Ibn Al-Kardabús, Historia de al -Andalus, ed. Flipe Maíllo Salgado, Akal Bolsillo, Madrid,
1986, p. 90-91 (doc. 31).
63. Podeu consultar, LÉVI-PROVENÇAL, E., Histoire de l’Espagne musulmane, I-III, E.J. Brill,
Paris-Leiden, 1950.
64. MARTÍNEZ-GROS, G., Identité andalouse, Sindbad, Paris, 1997, p. 58-59.
65. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 105.
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Ciutats i fortificacions de la cora de Lleida el 1010. Sabaté, F., Història de
Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003.

Paral·lelament a aquest procés, iniciat amb els hammudites al sud
peninsular, els tugíbides de la vall de l’Ebre, mitjançant pactes profitosos
amb les diverses branques de la seva família, assoleixen una plena consolidació a Saragossa, Calataiud, Lleida i Osca. El refermament d’aquesta
idea hegemònica dels tugíbides arriba el 1016 amb Muhàmmad ibn
Àhmad ibn Sumàdih, el qual desplaça els Banú Xabrít de tota l’àrea
d’influència ja citada. Així doncs, en el nord-est d’Alandalús una sola
família controla el territori i es veu beneficiada pel caos polític i la
fragmentació territorial andalusina. Amb l’arribada de Sanjúl al poder
cordovès i la següent sublevació i inici del desencadenament de la
fitna, el llinatge tugíbida s’aferrà al poder mitjançant la seva capitalitat
de la regió, Saragossa, que abraçaria el que era abans l’antiga Frontera
Superior. Cal destacar que els tugíbides no s’oposaren obertament als
amirís, tal i com feren altres llinatges àrabs de la mateixa ciutat cordovesa. Ells adopten una postura de vinculació i fidelitat, però, al mateix
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moment, de legitimitat vers els omeies,66 és a dir, juguen en ambdues
idees, ja que no oblidem que els tugíbides són àrabs. La fidelitat al
grup defineix les relacions entre els dos llinatges.
Sulaymàn al-Musta’ín, durant el seu govern, participà plenament i
intervingué en la consolidació del llinatge tugibida, recolzant la capitalitat
de Saragossa en tota la regió. Aquest gest dels amirís desencadenarà,
amb l’assassinat d’al-Musta’ín el 1016 i la conseqüent substitució del
seu llinatge per un altre de nou,67 els hammudites, en la persona d’’Alí
ibn Hammúd, governador de Ceuta.
El context polític i territorial que hem anat veient des del 1009
fins al 1016 deixa Alandalús fragmentada: Còrdova no té poder més
enllà de l’espai immediat, i vers l’àrea occidental pròxima a Sevilla,
Niebla, Ocsonoba i Beja; per contra, els poders regionals assoleixen
ràpidament una maduresa institucional que farà inútil la reforma que
pretenen dur a terme els hammudites.68 Encara no podem parlar
pròpiament de regnes de taifes, però les cores, antic sistema organitzatiu del territori emiral i califal, serviren com a punt de partida de
les futures entitats administratives, on els nous berbers, eslaus i àrabs
forjaren els seus petits regnes.
És en aquest context de creació de les entitats autònomes, on
progressivament entrem en dues característiques que marcaren i es
repetiren al llarg del segle XI: per una banda, la independència de
les taifes, i, per una altra banda, l’enfrontament entre elles per causes
d’hegemonia territorial, així com per disputes entre les diverses ramificacions familiars o ètniques. Podem observar l’exemple que ens indica
l’any 1016, quan Múndir de Saragossa entra en combat contra Labíb
de Tortosa i Mubàrak de València,69 amb un objectiu que centrà gran

66. SABATÉ CURULL, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 54
67. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),
ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993,
p. 108-109.
68. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 113.
69. Segons Ibn Haiiàn, l’eslau Mubàrak un cop desintegrat el califat s’apodera ràpidament
de la cora de València, on segons el text, van sotmetre a la població del seu districte a una forta
imposició tributària. LAGARDÈRE, V., Campagnes et paysans d’Al-Andalus (VIII-XVs), Maisonneuve et
Larose, Paris, 1993, p. 33.
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part dels esforços i la línia política de Saragossa al llarg del segle XI,
fins l’arribada dels almoràvits a finals de la centúria. Aquest objectiu
no fou ni més ni menys que l’expansió per la vall de l’Ebre, la qual
marcà el límit tradicional de la Frontera Superior, per arribar al mar
Mediterrani i obtenir una projecció més ambiciosa vers l’exterior. Tot
i així, no oblidem una altra qüestió respecte als objectius dels tugibides
respecte a la vall de l’Ebre, que consistí en la seva pròpia consolidació
i projecció familiar vers el territori, perquè, sense el control familiar
de la seva àrea d’influència, no gaudiren d’un poder consolidat. Així
doncs, Tortosa i València, situades al Llevant peninsular, i tal i com
havíem citat en línies anteriors, un cop esfondrat el poder dels amirís
en el califat i expulsats de Còrdova, es refugien en cores allunyades,
de les quals citàvem les del Llevant peninsular. Aquest assentament
amirí, doncs, propicia que Múndir de Saragossa, sent tugibida, vulgui
controlar dos enclavaments claus que permetin dur a terme i consolidar
la seva política hegemònica, a part que d’aquesta manera mantindria
allunyats els amirís dels seus nous dominis. Igualment, no oblidem que
la població andalusina culpabilitza els amirís de la debilitat i fragmentació del califat de Còrdova, fet que disminueix el seu suport popular.
Cal tenir en compte que tenen la dificultat de crear un clientelisme
suficient per consolidar la seva posició ja des de l’inici de les taifes70
i, per tant, això significa un valor afegit a les possibilitats i facilitats
de Múndir de conquerir Tortosa i València.
Si comparem la situació de València i Tortosa amb l’àrea del
Garb Alandalús, veiem com, a Badajoz, els berbers estan dotats d’un
fort clientelisme, fruit de la tradició, a través dels aftasides provinents
del Fahs al-Ballút.71 Evidentment, aquests llinatges locals neixen de la
jerarquia militar fruit de la política amirí durant el califat de Còrdova.
El 1018, succeeix un esdeveniment que ens indicarà clarament
quines són les projeccions de cadascuna de les famílies en el context històric del primer terç del segle XI. Tradicionalment el nord-est
d’Alandalús es caracteritzà per disposar d’una major representació de
les elits governamentals àrabs que de qualsevol altre grup ètnic, com,
70. GUICHARD, P., L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIeI siècles, Presses Universitaires
de Lyon, Lyon, 1990, p. 53-79.
71. PICARD, C., Le Portugal musulmans (VIIIe-XIIIe siècle). L’Occident d’al-Andalus sous domination
islamique, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000, p. 70.
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per exemple, es constatà al Xarq Alandalús amb els amirís o amb els
berbers a la zona sud peninsular. Aquesta dada és interessant per poder
entendre el posicionament general que adopten els diferents prínceps
de les taifes del nord-est d’Alandalús, els quals fins al 1030 duen a
terme esforços comuns per endegar un altre cop el califat omeia.
La fragmentació política i social d’Alandalús era massa profunda,
d’aquí que els hammudites als sigui difícil consolidar el seu territori
més enllà de les cores més pròximes. El 1018, tal i com dèiem, Múndir de Saragossa, els governadors berbers d’Almeria i Alpont, i també
el governador de Dénia, amb el suport de Berenguer Ramon I de
Barcelona, impulsaren un exèrcit comú per derrocar els hammudites
i reinstaurar un membre de la família dels omeies, al-Murtadà’, en el
califat.72 Foren els llinatges més allunyats de Còrdova els que prengueren
la iniciativa i es presentaren amb la idea originària de mantenir viu
l’autèntic i legítim poder omeia dins Alandalús. Però també es constata
com realment els tugibides al nord-est i el Llevant estan totalment
fora de control del califat hammudita. L’intent d’enderrocar el califa
al-Qàsim b. Hammúd va fracassar gràcies a l’ajut dels berbers dispersats per al-Musta’ín, durant el seu califat, en l’àrea que avui coneixem
com Andalusia. La derrota provocà un petit alleujament al califa, tot
propiciant noves relacions amb els tugibides de Saragossa i els amirís
del Llevant. A més, beneficià l’entesa el fet que Alandalús visqué un
petit període de tres anys de pau i calma relativa.
El 1021, al-Qàsim b. Hammúd fou assassinat pels seus nebots, i
els berebers que l’havien ajudat el 1018 es consideren discriminats en
la seva política d’apropament a les diferents faccions repartides arreu
del territori.73 Amb la mort d’al-Qàsim b. Hammúd es va perdre un
projecte d’intent de consolidació del poder califal i de retornar a una
certa legitimitat dins Alandalús, però la seva condició inferior i la greu
divisió política van fer que, des del 1021 fins al 1031, els successius
intents fessin tots fallida. L’últim, el 1027, encapçalat per un omeia, de
nom Hixàm d’Alpont, sota la protecció del governador de la ciutat
’Abd Al·là ibn Qàsim; però va ser una repetició dels anteriors intents,
72. BALANYÀ, P., Els musulmans a Catalunya (713-1153). Assaig de síntesi orientativa, Ausa,
Sabadell, 1993, p. 106. VIGUERA, M.J., Aragón musulmán, Librería General, Zaragoza, 1981, p. 174.
73. GUICHARD, P., De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus”,
Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 2002, p. 121.
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i fou expulsat de Còrdova el 1031.74 L’existència d’un califa a Còrdova ja no tenia cap mena de sentit perquè ja no governava Alandalús.
Les regions vigoroses, com la saragossana, o les ciutats puixants, com
Toledo, Sevilla, Granada i Tortosa, tenien el poder real fins al punt de
convertir-se en entitats independents, conegudes com a regnes de taifes.
Tornant a reprendre el fil de la Frontera Superior, el 1017, un
any després que Múndir de Saragossa s’enfrontés amb Tortosa i València, succeeix quelcom força interessant dins el nostre context històric.
Tenint en compte l’agitat moment, sorgeixen llinatges que proclamen
les seves arrels àrabs com a element legitimador75 i a fi d’obtenir el
tant preuat suport dels grups més populars, sempre fidels a la tradició.
Els iemenites76 Banú Hud fomenten, tant a Lleida com a Montsó, el
1017, la protesta contra el governador lleidatà, Abú-l-Mutàrrif at-Tujibí.
El seu derrocament i el nomenament de Sulaymàn ibn Hud enceta un
nou període a Lleida. Aquesta nisba, que deriva de la tribu dels Judàm,
ha aconseguit que siguin vistos com una de les famílies més àrabs
i pures de la zona. Tot i així, la dificultat per contrastar la veracitat
de la proposta ha permès més recentment posar-la en dubte, tot fent
referència a les manipulacions realitzades per tal de tenir una major
incidència en el si de la població i obtenir més propaganda política.77
Els Banú Hud són un dels llinatges familiars formats exclusivament per
clients dels àrabs que tenen la necessitat de cercar la seva legitimitat
més enllà dels seus avantpassats més immediats. Per això cerquen una
nisba llunyana, de línia àrab pura, que els proporcioni una base sòlida
a partir de la qual sustentar el seu poder.
Per aquest motiu apareixen personatges tan destacats com Sulaymàn ibn Hud, el qual governà amb total independència i, dins el
gran escenari geopolític, dugué a terme una estratègia d’equilibri vers
els tujibís de Saragossa i, a més, consolidà i augmentà el poder sobre

74. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 127.
75. La fórmula de recórrer a les arrels àrabs per ligitimitzar el llinatge per accedir al poder
ho veiem al llarg d’aquest vint anys següents a la fitna de 1009. Els hammudites hi recorren tal i
com hem vist, però també ho fan altres cabdills hegemònics però que degut a la seva descendència
no poden accedir al califat, i per aquest motiu busquen a descendents omeies per legimitzar el seu
poder i tenir una major projecció en el si del seu propi territori, com en el d’Alandalús.
76. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 55.
77. Ibídem, p. 55.
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el territori lleidatà, partint de la projecció de la ciutat de Lleida.78 Tot
i considerar en un primer moment que la relació de respecte entre
els Banú Tujíb i els Banú Hud pogué donar-se per les arrels àrabs
d’ambdós llinatges, ens adonem que realment són estratègies personals
sobre el territori i, sobretot, pretensions individuals, deixant de banda
cap tipus de solidaritat de grup.
El context històric de l’onzena centúria comportà introduir en
el debat historiogràfic l’evolució de la frontera amb els espais cristians
peninsulars, els quals comencen progressivament a conquerir-la davant
el desgavell organitzatiu andalusí. Posar en relleu els elements que
transcendeixen que les tropes cristianes unes vegades conquereixen
i d’altres només ocupen, es considera que forma part del treball de
l’investigador. En el cas de la frontera entre els comtats i el districte
de Lleida, ambdues societats comparteixen espai, i les relacions diplomàtiques o bel·ligerants influeixen de ple en la política, economia
i societat dels respectius territoris. En el segle XI, i seguint amb l’àrea
fronterera amb els comtats, les transformacions són substancials com
per provocar canvis que permeteren consolidar processos evolutius
antagònics segons la societat que guanyava o la que perdia.
El context històric referent a l’evolució de la frontera mostra que
ens trobem davant una situació que es capgira respecte l’etapa anterior,
el califat, on les ambaixades provinents del nord comtal eren força usuals
a Còrdova per acordar pactes permanents de pau amb el corresponent
califa.79 A partir de la primera dècada del segle XI, aquesta situació
es capgira i els comtats aniran prenent cada cop més les regnes del
poder i del territori peninsular. Aquest inicial plantejament que avui
és acceptat pels especialistes, cal contrastar-lo amb l’evolució que ha
experimentat l’embrionària historiografia del segle XIX fins a l’actualitat.
En tot aquest procés de canvis en l’evolució física de la frontera, cal esmentar que la intervenció dels comtats va lligada a un
pagament de paries80 per part dels reis de taifa andalusins que volien
78. És en aquest context que el territori lleidatà obté l’empenta definitiva com a entitat
autònoma, malgrat que la seva perduració sigui curta degut a l’avanç comtal i les lluites fratricides
amb Saragossa.
79. BRAMON, D., De quan èrem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial,
Barcelona, 2002, doc. 430 (p. 322 i 323).
80. La justificació de pagar pàries per part de les taifes rau en la defensa del seu territori,
i per aquest motiu cal demanar ajut a exèrcits comtals. EPALZA, Míkel de, “Descabdellament polític
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gaudir d’unes forces militars mercenàries. D’aquí que la participació
en la ja esmentada política i economia d’Alandalús no fou fruit de
l’atzar, sinó que s’hi observa un clar interès econòmic per part dels
comtats. A més, el progressiu enriquiment i el propi convenciment
que militarment eren superiors a les taifes andalusines, i en concret
a les de Lleida i Tortosa, facilità que s’iniciés, a finals del segle X
i primera meitat del segle XI, el segon període de conquesta de la
frontera, el qual territorialment abarcaria l’actual Penedès, l’Anoia, part
de la Conca de Barberà i la Segarra, i pel nord quasibé s’arribava a
la vall del Llobregós fins a tocar al Montsec.81 La conquesta, en el
segle XI, vingué caracteritzada per una nova forma d’aprisió fruit de les
noves necessitats baronials. Així doncs, la major capacitat dels senyors
els permet aprisiar més espais, els quals estaven encapçalats per una
fortificació, el castell termenat, que s’erigeix com a símbol del poder
nobiliari, de control del territori i de l’expansió vers Alandalús.82 Per
consegüent els qui dugueren a terme l’expansió foren els vescomtes
de Barcelona i Osona, les famílies vicarials, els bisbes de Vic, Urgell
i Barcelona,83 i les comunitats religioses o canonicals.84 Altrament, el
poder comtal veié reduïda la seva presència en el fenomen expansiu,
en propietats, rendes i jurisdicció,85 tot i gaudir del respecte teòric
sobre la seva potestat a tot el territori, i ser el comte qui gaudís de
la possibilitat de donar o concedir les noves adquisicions.
En aquest marc de reducció de la influència del comte, fou quan
es consolidaren les famílies vescomtals de l’interior, arribant al seu punt
màxim amb la conquesta, ja que s’estendran vers els territoris del sud,
recentment conquerits. També els ordes religiosos cercaven el seu espai

i militar dels musulmans a terres catalanes (segles VIII-XI”, Symposium Internacional sobre els origens de
Catalunya (segles VIII-XI), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991, p. 76-77.
81. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 68.
82. SABATÉ, F., “Estructura sòcio-econòmica de l’Anoia”, Acta historica et Archaeologica Mediaevalia,
13 (1992), p. 321.
83. FELIU, G., “El bisbe de Vives de Barcelona i el patrimoni de la catedral (974-995)”,
Miquel Coll i Alentorn. Miscel.lània d’homenatge en el seu vuitantè aniversari, Fundació Jaume I, Barcelona,
1984, p. 171.
84. PLADEVALL, A., “El poblament i la propietat de la terra als antics termes de Sant Hilari
Sacalm i de la Vall d’Osor (s. X)”, Quaderns de la Selva, 6 (1993), p. 54.
85. SABATÉ, F., “Estructura sòcio-econòmica de l’Anoia”, Acta historica et Archaeologica Mediaevalia,
13 (1992), p. 176.
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Mapa expansió dels comtats catalans vers els districtes andalusins de Lleida i
Tortosa (segles x-xii). Sabaté, F., Atles de la “Reconquesta”. La frontera peninsular
entre els segles viii i xv, Edicions 62, Barcelona, 1998

en aquest context de conquesta i de fanatisme religiós que es visqué
al llarg dels segles XI i XII.
Tanmateix, qui va facilitar dur a terme la consolidació efectiva
foren les emigracions internes de pagesos que, sota la protecció baronial, anaren colonitzant els nous espais aprisiats i conquerits en l’espai
fronterer, per tal de conrear-los86 i habitar-los, donant una cohesió al
nou territori, sempre articulat partint del castell termenat. Tot i així,

86. FONT I RIUS, J. M., Cartas de población y franquícia de Cataluña, I, Consejo de Investigaciones
Científicas, Madrid-Barcelona, 1969, p. 21. VILA, J., El món rural a Catalunya, Curial, Barcelona, 1973,
p. 24-25. MIRET, J., Les cases dels Templers i Hospitalers a Catalunya, Barcelona, 1910, p. 300.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

133

dins aquestes noves àrees colonitzades hi havia petits nuclis de poblament rural que estaven fora de la fase expansiva que estem citant. Es
tractava de grups de pagesos lliures que estaven instal·lats i conreant
les terres frontereres, fruit de pervivències anteriors87 o d’altres intents
impulsats pel comte.88 El propòsit senyorial era engolir aquesta població de frontera sota els seus dominis, per tal d’organitzar el nou
espai. Interessants són les notícies que es reben sobre la naturalesa de
la població que estava assentada en aquest territori de “ningú”, i la
caracteritzen de gentem paganam i perversos christianos89 ja que localitzen un tipus de poblament que ha pogut conviure entre musulmans
o cristians, aliens a les preocupacions polítiques del moment. Dins
aquests grups humans, formats per muladís principalment, es constata
la interacció social entre dues religions que forgen ambdues societats
i civilitzacions que comparteixen l’espai fronterer i s’hi desenvolupen.
La fase expansiva dels comtats anà afavorida del fet, que ja hem
comentat, de la desmilitarització de la societat andalusina a favor d’un
exèrcit mercenari que no pot respondre a les noves necessitats polítiques
d’Alandalús en els segles XI i XII.

2.1.1 Les taifes a Alandalús
Després que el 1031 la institució del califat de Còrdova deixés de
ser efectiva en el si d’Alandalús i “les gents de Còrdova” prenguessin
consciència que realment era així, que el califat ja no tenia cabuda
dins el nou panorama social i polític d’Alandalús, nasqueren arreu del
territori quasi una trentena de petits regnes, coneguts com els regnes
de taifa.90 Tal i com s’ha assenyalat, en els vint anys posteriors a la
fitna de 1010, progressivament sorgiren entitats autònomes que seguien
el patró territorial de les antigues cores. En aquestes, i fent referència
87. ENRICH, J., “La Torre de Claramunt. Prehistòria i món antic”, Història de l’Anoia, Parcir,
Manresa, 1988, p. 298-299.
88. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 68.
89. JUNYENT, E., Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba, Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona, 1992, p. 204-208.
90. Les principals taifes andalusís fruit de la fitna de 1010 són: Dénia i Alpont el 1010; el
1011 València, Arcos; 1013 Albarracín, Almeria, Huelva-Saltés, Granada, Carmona, Morón, Badajoz; el
1014 Silves; el 1015-6 Ronda; 1016-7 Shantanariyya al-Gharb; 1017-8 Saragossa; 1018-9 Toledo; 1020
Mértola i Tortosa; 1021 Málaga; 1021-22 Jaén; 1023 Sevilla i Niebla; 1031 Còrdova; el 1035 Algesires.
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al que ja hem comentat, s’aglutinen per mantenir el poder les famílies
d’un mateix grup social, tot procurant que les cores veïnes siguin també
properes a les mateixes tendències. Múndir de Saragossa intenta monopolitzar, el 1016, tota la vall de l’Ebre fins arribar al mar Mediterrani,
tot condicionant que Lleida, Osca i Tortosa siguin properes als tugibides.
A partir de 1031, la tendència autonomista de les famílies que
es mantenien en el poder es legitima mitjançant els regnes de taifa.
André Clot apunta que l’ascens al poder de les diverses faccions ètniques es pot considerar com una usurpació del poder.91 L’evolució
política d’Alandalús, a partir de 1009-1010, fou clarament d’un continu
desafiament al poder califal, tensant cada cop més una situació que
conduís a crear diverses entitats autònomes regides per un governador, el qual associés el seu llinatge al govern. Davant aquesta situació,
s’ha explicat com el califat intentà respondre als esdeveniments, però
no ho va fer amb suficient fermesa i autoritat, donat que les elits
àrabs no ocuparen el poder i aquest s’anà desintegrant en les diferents faccions ètniques que componien Alandalús. Potser afirmar una
usurpació del poder no seria l’expressió més adequada, perquè en el
cas concret de Múndir de Saragossa, tot i que cercà de consolidar
l’hegemonia tugibida a la vall de l’Ebre, i fins i tot arribà a lluitar
amb Tortosa, també dugué a terme temptatives per col·locar un califa provinent del llinatge omeia o, fins i tot, procurà desenvolupar
una entesa de col·laboració amb els hammudites. De manera que els
governadors de les taifes sempre imposaven un candidat, que anés
en contra de l’essència original del califat. No obstant, es constata
que l’ideari del califat no desapareix amb aquestes noves autoritats,
sinó que l’intenten imitar per cercar la legitimitat que els consolidi
en el control de la taifa.
El poder en les taifes se sustentava en la figura del príncep, però
també qui podia atorgar el poder de la taifa podia ser la ciutat, a
través de “les gents de la ciutat”, tal i com succeí a Toledo i Sevilla.
En l’exemple de Còrdova, s’organitzà un consell de notables, el qual

91. CLOT, A., L’Espagne musulmane

VIIIe-XVe

siècle, Perrin, Paris, 2004, p. 189.
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Mapa de les taifes andalusines i els regnes i comtats peninsulars en el segle xi.
Sabaté, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003

posà fi al califat, i després es passaren a denominar consell de visirs,
dirigit per un líder sòlid.92 Sigui com sigui, l’accés al poder procedia
o de mans reials, on l’aristocràcia de les famílies influents podia ascendir i legitimitzar-se en el poder, o via un consell en el qual s’hi
representaven també les famílies amb més projecció a la ciutat, les quals
podien tenir una ascendència aristocràtica, científica, religiosa (alfaquís)
o comercial. El poder de les taifes reflecteix clarament quina ha estat
l’evolució de cadascun dels territoris d’Alandalús, mentre que a la
Frontera Superior els llinatges muladís primer, i després, àrabs —amb
els tugibides—, s’han mantingut en el poder i s’han legalitzat en ell. En

92. GUICHARD, P., De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus,
Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 2002, p. 133.
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el sud de la Península, en canvi, degut a l’anorreament de les famílies
aristocràtiques, les pugnes internes provocaren que no despuntés un llinatge
aristocràtic clar. D’aquí que “les gents de la ciutat” poguessin assaltar
el poder de la taifa i fossin elles les que es mantinguessin en el poder.
Les cores són la base territorial a partir de les quals les taifes
s’organitzen. Tot i així, a la pràctica, qui tenia l’articulació del territori
eren les puixants ciutats andalusines. Lleida, Tortosa, Saragossa, Tudela,
València, Dénia, Toledo, Lisboa, Silves, Sevilla, entre d’altres, tenien la
capacitat suficient per alimentar els engranatges socials i econòmics
de cada taifa. Així s’ha de considerar, d’entrada, que el 1010 les cores
que anaven vinculant-se a una dinastia tenien dos tipus d’extensió: hi
havia les més petites i vinculades a una ciutat i el territori circumdant,
com per exemple Còrdova i Dénia, i les taifes que tenien sota la seva
supremacia una regió sencera, com per exemple Toledo o Saragossa.93
Un fragment del pròleg escrit per Pierre Guichard94 al llibre de
François Clément resumeix clarament les taifes (...) Alors qu’en Orient
le transfert de l’autorité effective du califat abbasside aux différents émirats
s’était fait de façon en quelque sorte empirique, l’Occident musulman, qui
s’était doté de son propre califat avec les Omeyyades, connaît, avec la crise et
la disposition du califat de Cordoue, une secousse politique violente, qui met
brutalement les musulmans d’al-Andalus face au problème de la multiplicité
des souverainetés effectives et de la rupture de l’unité de la Communauté
(...).95 Aquesta situació extrema és un clar reflex de la feblesa política
de l’Islam, lligada a una marcada incapacitat de legitimació dinàstica.96
Paral·lelament, el vigor econòmic permet a Occident l’aparició de les
taifes, les quals, amb una inicial bonança econòmica, mantindran petites
corts en el si del fragmentat territori d’Alandalús. Igualment, l’eclosió
d’una etapa esplendorosa a nivell cultural, les arts literàries, la ciència
i el coneixement i el sorgir de llengües autòctones deixaren en un
espai marginal la llengua tradicional, l’àrab. Però, a més, a nivell global,
el fet que l’Islam s’anés fragmentant progressivament desplaçà els àrabs
del poder a favor de llinatges regionals, i aquí potser rauria un motiu
pel qual costava tant mantenir un poder legítim.
93. CLOT, A., L’Espagne musulmane VIIIe-XVe siècle, Perrin, Paris, 2004, p. 189.
94. CLÉMENT, F., Pouvoir et Légitimité en Espagne Musulmane à l’Époque des Taifas (Ve/XI e
siècle). L’Imam fictif, L’Harmattan, Paris, 1997, prefaci.
95. CLÉMENT, F., Pouvoir et Légitimité en Espagne Musulmane à l’Époque des Taifas (Ve/XI e
siècle). L’Imam fictif, L’Harmattan, Paris, 1997, veure el pròleg.
96. PICARD, C., Le monde musulman du XI e au XV e siècle, Armand Colin, Paris, 2001, p. 11.
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2.1.2 D’on prové el poder de les taifes?
Les taifes, a Alandalús representen un nou tipus de poder i govern
sobre el territori. La fragmentació del conjunt unitari que formava el
Califat fou la causa més destacable d’aquest canvi amb el mode de fer
política a Alandalús. L’etimologia de taifa és tà’ifa en singular, tawà’if,
en plural,97 amb un significat aproximat de “grup d’individus”. La
connotació d’aquest vocable dins de l’Alcorà és clarament pejoratiu i
negatiu per a la úmma, perquè el concepte equival a grup d’individus
i, per tant, no fa referència a tota la comunitat, tal i com manen els
principals preceptes de l’Islam. Això provocà que el poder es fragmenti
i aquest, de retruc, s’endugui una part dels fidels musulmans abanderats
al voltant de diversos llinatges. Fins ara el califa, que era el màxim
representant a la terra d’Al·làh, tenia tota la comunitat sota un únic
poder, amb què els creients es podien sentir protegits i relacionats.
L’esgotament de l’ideari del califat ha conduït les elits socials a mantenir petites hegemonies territorials per tal de monopolitzar el poder
i la religió, però, això sí, havent de fragmentar la comunitat.
La pròpia etimologia del vocable taifa és un reflex de la poca acceptació popular que tingueren les taifes en els grups socials populars
d’Alandalús i també en el conjunt d’alfaquís i homes de lleis,98 tot i que,
aprofitant aquesta citació dels últims, cal dir que en el cas dels governs
municipals de Sevilla, una part d’ells hi participaren activament. Però,
endemés de reflectir la poca acceptació popular, l’ètim taifa, extret de
l’Alcorà, fou un pretext utilitzat pels grups reaccionaris enfrontats amb els
governs de les taifes per desligitimar-les i també per oposar-se a la seva
rutina administrativa, perquè consideraven que la ruptura de la comunitat,
tal i com s’ha apuntat en línies anteriors, era il·legal per a la llei sagrada,
perquè en l’Alcorà està escrit que la comunitat mai no es pot dividir.
L’escàs suport dels grups socials més humils vers les taifes no
era un element suficient perquè aquestes no seguissin endavant i els
diversos poders locals o regionals s’hi consolidessin. Homogèniament

97. L’Alcorà català, ed. Míkel de Epalza, Josep Forcadell i Joan Perujo, Proa, Barcelona, 2002;
El Corán, ed. Julio Cortés, Herder, Madrid, 1995, III, 69, 72, 122, 154; IV, 81, 102, 113; VI, 156;
VII, 87; VIII, 7; IX, 66, 83, 122; XXIV, 2; XXVIII, 4; XXXIII, 13; XLIX, 9; LXI, 14; LXXII, 20.
98. Per tenir més informació sobre el paper que jugaren els alfaquí durant les taifes consultar,
BENABOUD, M., “El papel político y social de los “ulamā”, Al-Andalus durante el período de las
taifas”, Cuadernos de Historia del Islam, (1984), p. 1-46.
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totes les taifes tenien un comportament polític uniforme99 i, si tenim en compte la diversitat de famílies ètniques que les ocupaven,
podríem pensar que cadascuna va tenir una evolució diferent degut
al seu origen divers, però no és així. De forma progressiva anaren
ocupant els òrgans administratius i fiscals dels poders de les taifes fins
aconseguir el control absolut en la figura del príncep. La uniformitat en el procés d’accés al poder només deixà de ser igual en una
qüestió, el territori. Les taifes es caracteritzaven, a nivell del territori,
en dos grups: les grans taifes d’abast regional i les petites taifes que
es localitzaven al voltant d’una ciutat i la seva àrea d’influència més
immediata. Aquesta inicial divisió marcà el devenir del poder sobre
el territori i els llinatges que monopolitzaven els poders locals, ja
que les disputes i la violència entre les veïnes o les hegemòniques que
es visqué durant el segle XI, provocaren que les petites taifes sempre
estiguessin a mercè de les grans, fins al punt de desaparèixer, malgrat
que poguessin gaudir d’un dinamisme econòmic i d’una productivitat
cultural destacables. L’ús de la força, i poder mantenir-la, foren unes
de les claus que permeteren sobreviure a les grans taifes fins a la
primera dècada del segle XII, quan els almoràvits retornaren al poder
imperialista propi de l’antic califat i posaren fi a poc més de setanta
anys de petits regnes andalusins.
Les famílies que s’encavalcaren en les lluites pel poder buscaven
diverses formes legals de legitimar la seva candidatura i, de passada,
de tenir el màxim de suport social, tot i que aquest, en el context
del segle, ja hem vist que era força complex d’obtenir. La recerca
en el món clàssic grec portà els filòsofs musulmans del segle XI a la
figura neoplatònica del príncep, que fou “l’excusa legal” que permeté
a aquests llinatges l’accés al poder, donat que invocaren una severa
jerarquia social.100 Hàbilment, no vincularen la figura del príncep a la
descendència del Profeta, sinó a la d’un llinatge familiar. Per tant, només
estem parlant de política, tot i l’evident teocràcia que visqué Alandalús
amb els omeies, fruit de l’arribada i enfortiment de les idees malikís.
L’obra d’Ibn Hayyàn és un instrument interessant que serveix per
entendre les lluites i disputes entre partidaris del califat i detractors de
99. CLÉMENT, F., Pouvoir et Légitimité en Espagne Musulmane à l’Époque des Taifas (Ve/XIe siècle).
L’Imam fictif, L’Harmattan, Paris, 1997, p.15.
100. En l’esglaó més alt només hi havia el príncep com a últim home representant del poder.
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les taifes contra els governs de les taifes. El cronista considerava que
cada taifa també era homogènia en el pla social. Podem afirmar que
els governs de les taifes sí que són compactes en el sentit que una
família regenta el poder i l’autoritat, però això no implica que totes les
gents que viuen sota l’àrea d’influència de la taifa siguin exclusivament
del mateix grup social que la família que governa. Lleida en fou un
exemple prou significatiu, atès que hi atalaiem als anys trenta del segle
XI la pugna pel poder entre els tugibides i els Banú Hud. François
Clément101 critica la suposició que dóna la teoria d’Ibn Hayyàn quan
afirma que dins de cada taifa es mantenen les especificitats culturals
d’origen, manifestant que els esclavons o eslaus (saqàliba) eren completament aculturats i que, dels berbers nouvinguts, és possible dubtar de
la seva cultura pel que fa als posseïdors del poder. Però la seva crítica
no acaba aquí, sinó que segueix amb la qüestió de la solidaritat ètnica,
la qual, segons la teoria d’Ibn Hayyàn juga, un paper determinant en
les relacions entre les taifes.102 Múndir de Saragossa, l’any 1016, intentava homogeneïtzar tota la vall de l’Ebre sota la capitalitat saragossana
per cercar el recolzament de les ciutats que controlaven els tugibides.
L’última crítica de Clément a l’últim punt de la teoria d’Ibn
Hayyàn, apunta al fet que els sistemes d’organització del poder havien
de diferir segons l’origen ètnic o etnicocultural dels diversos estaments
dirigents, considera que es manifesten iguals arreu de la Península i
també que els comportaments polítics són igualment uniformes.103
El poder taifal gaudeix d’una complexitat molt gran, la diversitat
de grups socials i llinatges familiars que sorgeixen un cop el califat
entrà en crisi irreversible denotaven que Alandalús era un mosaic força
complex per mantenir una homogeneïtzació territorial. Les taifes són
altament criticades pels autors del moment, Ibn Hayyàn o Ibn Hazm en
són un exemple prou clar, però l’auge econòmic i intel·lectual denoten
que, probablement, la imatge tan negativa que ens n’ha arribat a través
de les fonts documentals potser amaga una realitat on uns grups socials,
101. CLÉMENT, F., Pouvoir et Légitimité en Espagne Musulmane à l’Époque des Taifas (Ve/XIe
siècle). L’Imam fictif, L’Harmattan, Paris, 1997, p.15.
102. Sobre la qüestió de les solidaritats ètniques entre taifes, és interessant el treball realitzat
per BENABOUD, M., “Asabiyya and social relations in Al-Andalus during the period of the Taifa
States”, Hespéris-Tamuda, XIX (1980-1981), p. 5-45.
103. CLÉMENT, F., Pouvoir et Légitimité en Espagne Musulmane à l’Époque des Taifas (Ve/XIe
siècle). L’Imam fictif, L’Harmattan, Paris, 1997, p.15.
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independentment de les lluites i pugnes socials per ascendir i mantenirse al poder, van crear i consolidar petits regnes amb un envigoriment i
una projecció vers el territori més potents que els viscuts amb el califat.
A més, van impulsar la cultura i la ciència d’Alandalús per situar-la a
un altíssim nivell dins del món musulmà, des d’on també foren prou
conegudes en els àmbits dels regnes cristians peninsulars i europeus.

2.1.3 La Lleida taifa en el context històric des del 1017 fins al 1102
Recordem que, el 1016, Múndir de Saragossa, partint del seu
ideari d’expansió tot abastcant el marc geogràfic de la vall de l’Ebre
fins arribar a la mar Mediterrània, va assolir el control de la taifa de
Tortosa, immersa en una profunda crisi política. La divisió dels grups
socials hegemònics era evident: per una banda hi havia els partidaris dels
saqàliba i de mantenir una bona entesa amb València, que, recordem-ho,
també estava sota el mandat d’esclaus i ambdues eren taifes veïnes i,
d’una altra banda, el que propugnaven “les gents de la ciutat” era buscar
un suport forà als eslaus i entrar en contacte amb llinatges àrabs com
els tugibides de Saragossa. Aquesta dicotomia tortosina fou hàbilment
aprofitada per Múndir per tal d’entrar en la disputa del control de
la taifa tan preuada per Saragossa i vital per València. El conflicte es
resolgué quan Tortosa que entrà a formar part de l’òrbita del llinatge
àrab dels tugibides i conformà un conjunt unitari que s’allargava des de
Tudela, passant per Saragossa, Osca i Lleida, fins arribar a Tortosa, amb
el riu Ebre com a canal principal de comunicació, comerç i alerta.104
L’excel·lent política dels tugibides es trencà tot just l’any següent,
el 1017, quan Sulaymàn ibn Hud prenia el poder a la ciutat de Lleida
i el seu territori, tot derrocant els tugibides instal·lats allà. Però el cop
moral infligit per aquest nomenamen fou més que un simple canvi de
príncep: suposà la ruptura tan sols un any després que Múndir aconseguís el control de la vall de l’Ebre fins a la mar Mediterrània.105 El
monopoli tugibida es truncà a favor d’un altre llinatge àrab, els Banú
Hud. Tanmateix, sabent que la tensió en la regió era alta, i per evitar
104. BÀSSOLS, S., “Una línea de torres de vigía musulmanas: Lérida-Tortosa”, Al-Qantara.
Revista de Estudios Árabes, XI (1990), p. 127-154.
105. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),
ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 185.
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Mapa del districte andalusí de Lleida en el segle xi fins l’arribada dels almoràvits.
Sabaté, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003

enfrontaments molt abans de la seva plena consolidació en el poder
lleidatà, Sulaymàn ibn Hud adoptà, tot just després del seu nomenament a Lleida, una política de prudència, per no crear-se enemistats.
La proclamació, favorable al legitimisme àrab, ideari propi de Múndir
de Saragossa, fou una de les principals jugades del lleidatà per tal de
consolidar-se en el poder.
Per a Sulaymàn ibn Hud fou favorable l’evolució política d’Alandalús,
perquè assistim a l’accés al califat cordovès de la dinastia hammudita
amb el primer ’Alí ibn Hammúd. La proclamació proàrab dels dos líders
de la Frontera Superior els féu anar d’acord en els intents restauradors
del califat de Còrdova. D’aquesta manera, a part de tenir una política
única relativa als interessos d’Alandalús, s’evitava que es desviessin esforços en lluites internes per recuperar el control de la regió a mans
d’una o altra dinastia familiar. En aquest sentit, el 1018, saragossans i
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lleidatans donaren ple suport a un besnét d’’Abd ar-Rahmàn III, dit
’Abd ar-Rahmàn IV al-Murtadà, a les hores resident a la ciutat de
Xàtiva, llavors controlada pels amirís.
L’assassinat del primer califa hammudita donà alè a les intencions
dels partidaris de la legitimitat omeia per tal de restaurar-la, i conduir
a bon port la situació tan complexa d’Alandalús. Per aquest motiu li
donaren suport Múndir I de Saragossa, Sulaymàn ibn Hud de Lleida,
l’eslau Hairàn d’Almeria i Múrcia, Ibn Qàssim d’Alpont, Labíb de Tortosa i els fatàs Mubàrak i Muzàffar de València-Xàtiva.106 Tot i aquesta
bona voluntat dels avaladors d’’Abd ar-Rahmàn IV al-Murtadà, cal
tenir en compte que el germà del difunt ’Alí ibn Hammúd, de nom
al-Qàssim, també aspirava a ocupar el califat cordovès.
Com va sent habitual en el context andalusí posterior a la fitna
de 1010, les dues pretensions acaben amb enfrontament militar. Així
doncs, Múndir encapçalà un exèrcit format per tropes comtals molt
ben pagades, i amb la col·laboració dels lleidatans Banú Hud, per tal
de recolzar i protegir la possessió d’’Abd ar-Rahmàn IV al-Murtadà,
que sortí des de Xàtiva.107 Recordem que Xàtiva era partidària del
besnét d’’Abd ar-Rahmàn III i de la legitimitat omeia. Probablement,
el fet de no traslladar-se directament a la capital, Còrdova, i anar primer a Granada, va decidir el futur d’’Abd ar-Rahmàn IV al-Murtadà.
Tal i com dèiem, l’expedició va anar cap a Granada per aconseguir el
suport del berber Sanhàja Zàwi ibn Zîrí, però dins els dominis foren
atacats pels berbers partidaris d’al-Qàssim, que li causaren nombroses
baixes, i el fracàs de l’expedició, fins al punt que Múndir s’hagué de
refugiar a Almeria i el pretendent a califa, ’Abd ar-Rahmàn IV alMurtadà, a Guadix, on fou assassinat. S’acabaren les aspiracions omeies
i hegemòniques dels tugibides.108
Aquesta desfeta corrobora la dificultat que existia per recuperar
el poder del califat sobre la resta de territoris d’Alandalús, els quals,
progressivament, adoptaren un manifest posicionament independent.
D’acord amb el context, Múndir I de Saragossa, el 1018, s’aferra al
poder i s’erigeix com a veritable sobirà de la Frontera Superior i,
106. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),
ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 112-117.
107. Ibídem, p. 114.
108. Ibídem, p. 114-115.
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seguint els mateixos passos que, Sulaymàn ibn Hud de Lleida, també
busca consolidar-se en el poder i mantenir una bona sintonia amb
Saragossa per tal de no crear cap tipus d’inestabilitat en el si de la
vall de l’Ebre. També, a partir del 1018, els dos principals sobirans
conceben el califat com un projecte llunyà, però tot i així no deixen
de mantenir una voluntat arabista per recuperar el que fou la institució.
S’extreu una altra lectura de la fallida del nomenament d’’Abd
ar-Rahmàn IV al-Murtadà que consisteix en el bon funcionament i
la bona salut que tenen les solidaritats entre les futures taifes del Llevant peninsular. Les proclamacions de pertinença a la solidaritat àrab
per part dels tugibides i els Banú Hud, així com la invocació a la
fidelitat amirita, han permès entendre’s perfectament amb les futures
taifes saqàliba de Tortosa, València, Dénia i Tudmir.109
En aquest sentit, entenem que, el 1019, l’elit social de Tortosa
ofereixi el poder a Múndir de Saragossa, ja que el fatà de Tortosa, Labíb, tenia prioritat per relacionar-se amb València, també sustentada
per un govern fatà. Saragossa, doncs, partint del seu ideari d’unitat de
la vall de l’Ebre fins arribar al mar, imposà el seu poder. Tot i així,
foren un altre cop amb les solidaritats, en aquest cas entre els eslaus,
i la intervenció del fatà de Xàtiva, que Labíb es guanyà el favor dels
dos eunucs que regien València, Mubbàrak i Muzàffar, els quals faciliten que Labíb recuperi el poder perdut a mans dels saragossans.110
La inestabilitat política no deixà cap pausa, i poc després dels
esdeveniments de 1019 i posteriors, la mort dels dos eunucs de València, Mubbàrak i Muzàffar, deixà un buit de poder considerable a
la taifa. Un altre cop seran les solidaritats eslaves les que proposaran
a Labíb de Tortosa, també eslau, que accepti la regència de la taifa de
València. Amb aquest gest, s’uní clarament l’arc mediterrani de Tortosa
i València, creant una taifa amb una clara projecció vers el Mediterrani. Aquest fet, la unió de Tortosa i València, despertarà una notable
preocupació a Dénia, perquè considerava que es posaven en perill les
seves aspiracions d’obrir-se al Mediterrani. No oblidem que el 1013
els musulmans aconseguiren les Illes Balears i poc després, el 1015,
s’intentà conquerir l’illa de Sardenya, però aquest assaig fracassà. Tenint
109. SABATÉ CURULL, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 107.
110. Ibídem, p. 108. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan
al-Mugrib), ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 138.
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en ment la menor possibilitat que Labíb de Tortosa també governés
València Mujàhid de Dénia, reaccionà i arribaren a una entesa de
cogovern en el període 1019-1022.111
L’acord entre ambdós coregents de València es féu difícil, fins a
tal punt que Mujàhid acusa Labíb d’afavorir el comte de Barcelona,112
fet que fou l’excusa per destituir el segon del seu càrrec a València,
i deixar lliures les portes del poder de la taifa valenciana per al de
Dénia.113 El nostre interès per aquesta controvèrsia recau en el fet
que, amb l’intent de destituir Labíb, es proposa el càrrec de l’anterior
a Sulaymàn ibn Hud de Lleida, el qual, sense dubtar-ho, accepta i
incorpora València al districte lleidatà.
Les pretensions marítimes de Lleida no són merament ocasionals.
A mesura que avança el segle, Lleida mira vers el sud cap a la veïna
Tortosa, i busca per una necessitat social i econòmica la sortida al
Mediterrani per tal d’assegurar-se la seva supervivència i l’hegemonia
sobre el territori davant una progressiva pressió dels comtats catalans
i de la veïna Saragossa.
El poder sobre València venia dictat pels amirís de Xàtiva, els
quals mantenien una excel·lent relació amb el rei saragossà. Fruit del
bon veïnatge, proposen que un descendent directe d’Almansor, ’Abd
al-’Azíz, fill de Sanjúl, i curiosament refugiat a Saragossa, obtingui el
poder de València en detriment dels Banú Hud de Lleida.114 Amb
aquesta estratègia, Saragossa desplega un arrelament vers el Mediterrani,
fet que anteriorment, amb els fatàs valencians, hagués estat impossible,
hauria aïllat Tortosa del tradicional suport de la veïna València i també
hauria deixat Lleida en un marc extrem, a cavall de Saragossa i dels
comtats catalans.
Certament, a partir del anys vint del segle XI, l’avanç dels comtats
es consolidà amb la conquesta de Montmagastre, el 1018, i es reblà
amb la conquesta de Guissona, el 1024,115 que fou una de les forti111. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),
ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 135.
112. Ibídem, p. 142.
113. Ibídem, p. 142.
114. Ibídem, p. 142-143.
115. Guissona s’està poblant gràcies a l’impuls del bisbe d’Urgell en el context del 1024,
VERDÉS, P., “Estudi d’una zona de frontera al segle XI: la Plana de Guissona”, VII Jornades d’Arqueologia
Medieval de Catalunya, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993, p. 24-33.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

145

Mapa de les possessions territorials de Sulaymàn ibn Hud de Lleida el 1024.
Sabaté, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003.

ficacions de referència per a la conquesta del pla del Mascançà i de
la ciutat de Lleida.116 Amb aquest avanç, la taifa lleidatana veié reduït
el seu territori, heretat del califat, i això ocasionà que dur a terme
una activa política d’entesa amb els comtats pirenaics pugués marcar
un lleuger respir per a la seva supervivència. Altrament, Lleida no pot
oblidar-se del món andalusí i, intel·ligentment, segueix amb interès
els esdeveniments del califat cordovès, que no ho oblidem, tal i com
hem accentuat a l’inici del treball, es trobava en una fase pràcticament
terminal. Tot i així, l’escomesa comtal, aquest cop, no es tractaria ja
d’una apropiació per part dels senyors d’un espai de frontera erm i
116. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 76.
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sense el control efectiu del comte o d’Alandalús, sinó de la conquesta
de territori pròpiament del districte lleidatà, així com de fortificacions
andalusines. Per tant, entraríem en el tercer període de l’expansió dels
comtats vers Alandalús.117
Des de la vessant comtal, s’assistí a una etapa en què l’evolució
de la feudalitat, de la seva riquesa118 i de la feblesa militar andalusina,
afavoriren que s’iniciés la conquesta militar del territori musulmà.
Davant aquest avanç pel nord i nord-est, els comtats es trobaren amb
una organització del districte lleidatà en diverses línies d’assentaments
tipus húsun,119 alqueria i almúnia, els quals estructuraven i organitzaven
tot el territori defensiu. Una primera línia de fortificacions radicava
a Calassanç, Montmagastre, Àger i la zona de Ponts fins a la vall del
Llobregós. La segona línia actuaria d’acord amb l’articulació que ofereix
l’emplaçament de Balaguer, a partir de la qual s’estructurava la tercera
línia, que seria la defensa efectiva de Lleida mitjançant els importants
enclavaments militars de Tamarit de Llitera, Alguaire, Corbins, Barbens
i Palau d’Anglesola. Altrament, no ens hem d’oblidar de les zones més
meridionals, les quals estan també molt ben organitzades a través de
Castelldans, amb el seu districte ben cohesionat, la ciutat de Fraga i
la fortificació de Mequinensa.
Després dels fets de 1026, amb la matança de berbers, es buscà
mantenir un cert control, dins el desgavell, tot cercant un califa que
tingués la legitimitat omeia. La figura elegida serà Hixàm, germà
d’’Abd ar-Rahmàn IV i, per tant, besnét del sempre referent ’Abd
ar-Rahmàn III. Hixàm vivia refugiat a la petita taifa d’Alpont, sota
control dels Banú Qàssim. Hixàm fou cridat per les elits cordoveses
per tal d’esdevenir califa, i així succeí el 1027, intitulant-se Hixàm III.
Però el gran desinterès, la irreparable fragmentació territorial i l’escassa
117. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 76-80.
118. Cal tenir en compte que en aquest context de formació de les primeres taifes, els
comtats participaren activament mitjançant l’ús dels militars com a mercenaris, a canvi d’unes quantitats
econòmiques força substancioses, i també cal tenir en compte que en aquest context entre el 1010 i
el 1031 hi ha hagut diverses expedicions a Còrdova, amb un substanciós botí pels comtes i barons
que hi participaren.
119. SCALES, P., “La red militar en el Tagr-Al-’Ala en los siglos X y XI: Cataluña”, Actas del I
Congreso de Arqueología Medieval Española, III, Diputación General de Aragón, Huesca, 1985, p. 225-226.
SÉNAC, P., “Notes sur les husun de Lérida”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XXIV (1988), p. 61.
GIRALT, J., “Fortificacions andalusines a la Marca Superior: El cas de Balaguer”, Setmana d’Arqueologia
Medieval, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1986, p. 178.
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emoció davant d’un califat feble i sense pretensions clares de futur,
el deixaren ben sol en el seu últim i agònic intent. Còrdova buscà
recolzaments amb pes sobre Alandalús, com, per exemple, Mujàhid de
Dénia o Hairàn d’Almeria, però aquests tenen més preocupacions a
consolidar-se en el seu territori i d’allí expandir-se, que creure en un
califa. Altrament, Sulaymàn ibn Hud de Lleida, des d’un bon inici,
reconegué Hixàm III, seguint la seva idea de no sentir-se sol i marginat per l’acció de Saragossa.
L’escassetat de recolzaments de Hixàm III i el desencant vers el
califat faran que, el 1031, les mateixes elits cordoveses decideixin abolir
el califat i designin un notable de la ciutat per regir el territori que
li quedava a l’antiga ciutat califal de Còrdova.120 A partir de la destitució de Hixàm III, hi ha una certa incertesa sobre quin fou el seu
refugi fins a la seva mort. Hom considera que retornà a la taifa d’on
provenia, Alpont. Però cada cop més es dóna crèdit a la hipòtesi que
Lleida, mercès a Sulaymàn ibn Hud, acollí Hixàm III a la seva Suda
fins a la data de la seva mort, el 1036.121
Els moviments diplomàtics realitzats per Sulaymàn ibn Hud són
un reflex de l’estabilitat interior de la taifa en uns moments difícils i
la seva percepció d’uns veïnatges força complexos per les seves pretensions. També no oblidem que el llarg recorregut iniciat per Sulaymàn
a Lleida, l’ha portat a ser un destacat personatge dins l’àmbit de les
taifes peninsulars. D’aquí que, probablement, Hixàm III es pogués refugiar a la ciutat i tenir la protecció del lleidatà. Tot això desemboca
en els anys trenta del segle XI, on Sulaymàn ibn Hud segueix tenint
un bon veïnatge amb Saragossa, ara ja sota el regnat de Múndir II,
des del 1029, que continua buscant l’hegemonia sobre la vall de
l’Ebre i també un equilibri de forces perquè, a partir de 1031, ja no
pot cercar ajuts atenent a la legitimització omeia o amirí. Lleida, en
conseqüència, serà l’única entitat autònoma de Saragossa dins l’antiga
Frontera Superior.122

120. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),
ed. Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 131.
121. BALAÑÀ, P., Crónica política de la pre-Catalunya islàmica, Rafael Dalmau Editors, Barcelona,
1992, p. 63.
122. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta Edat Mijtna, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 109-111.
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La mort, el 1039, de Múndir II de Saragossa, canvia inesperadament la situació política dins l’àmbit lleidatà i en el conjunt de la vall
de l’Ebre.123 Els tugibides són expulsats del poder saragossà a causa de
la seva inestabilitat interna i de les pugnes familiars. Aquesta situació,
la va aprofitar ràpidament Sulaymàn ibn Hud per entrar a Saragossa i
expulsar-ne del poder els tugibides, per imposar-se ell i el seu llinatge familiar.124 Així doncs, fou des de Lleida que s’assalta el poder de
la capital de l’antiga Frontera Superior i s’unificà a partir d’aleshores
el conjunt de la vall de l’Ebre, contemplant, això sí, l’impuls lleidatà.
Tanmateix, Sulaymàn continuarà mantenint la capital a Saragossa, i
això provoca un trasllat del poder que deixa enrere Lleida però sense
abandonar-la.125 A partir d’ara un cop més s’unifica el territori del
nord-est de la península Ibèrica, el qual continuarà amb les seves
projeccions vers el Mediterrani, tal i com ho confirma l’acció de
mantenir Tortosa i les intervencions en el Llevant com, per exemple,
en el marc de la guerra entre Dénia i València, el 1041. Mitjançant
la seva interposició en l’anterior conflicte, Sulaymàn intentà mantenir
allunyats els monarques de Castella i Toledo d’una àrea d’influència
saragossana, en la qual ell, mentre regnava a Lleida, ja havia mantingut
estrets llaços quan acceptà València a principis dels anys vint del segle
XI. L’estratègia, però, no acabà aquí, sinó que Sulaymàn proposà un
matrimoni entre els fills dels valencians i deniencs per arribar a un
acord de pau.
El lleidatà també va seguir amb les seves polítiques de matrimonis
i casà la seva filla amb el primogènit de Dénia, el qual, el 1045, amb
el nom d’Iqbàl ad-Dàwla, va ascendir al poder de la taifa llevantina.126
La importància de Sulaymàn fou tal, que va encunyar moneda a la
seca d’Hellín i una altra moneda en que les invocacions foren únicament Sulaymàn ibn Hud i Alandalús. Per mitjà d’aquest cop d’efecte,
s’entreveuen les clares aspiracions de Sulaymàn al reconeixement dins
el territori talifal andalusí i a preservar les seves aspiracions d’àrbitre
en el procés de fragmentació d’Alandalús.

123. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 153.
124. Ibídem, p. 155.
125. Ibídem, p. 183.
126. IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, València, 1963, p. 130.
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Sulaymàn ibn Hud va morir el 1046 deixant com a herència les
ciutats de Saragossa, Lleida, Balaguer, Calataiud, Tudela, Daroca, Osca,
Barbastre, Medinaceli i Guadalajara.127 La seva successió es preveia força
complexa per la dualitat que es presentava, ja que, per una banda, hi
havia els seus quatre fills, amb intencions de fragmentar el que el seu
pare havia unificat, i, de l’altra, el gendre, a Dénia, que reclamava el
tro al·legant la qüestió de les monedes encunyades i també invocant
la fortalesa que tindria la taifa en erigir-se com la més important en
la zona oriental d’Alandalús. El 1049, però, els quatre fills acceleren
la fragmentació del territori en les següents adjudicacions: Àhmad a
Saragossa, Muhàmmad a Calataiud, Lubb a Osca i Yúsuf al-Muzàffar, el
primogènit, a Lleida.128 L’estratègia dels Banú Hud va clarament enfocada
a controlar les principals capitals de la vall de l’Ebre, establir bones
relacions amb les respectives elits urbanes, i consolidar el seu llinatge
familiar en el poder i evitar que els seus contrincants, els tugibides,
puguin tenir oportunitats per usurpar el poder taifal.
La repartició del territori aconseguit per Sulaymàn fou motiu de
dures pugnes entre Lleida i Saragossa. Recordem que a Lleida residia
el primogènit de Sulaymàn, el qual tenia una alta acceptació a la capital política de la vall de l’Ebre, Saragossa.129 Fins a tal punt arribà la
distinció de Yúsuf al-Muzàffar,130 que Tudela li demanà ajut perquè la
socorrés. Tant el reconeixement com a primogènit, com el fet d’ajudar
Tudela, no foren ben acceptats pel seu germà Àhmad, el qual intentà
boicotejar-lo. Per exemple, l’expedició de Yúsuf cap a Tudela passà per
territori aragonès, perquè prèviament s’establí un pacte amb Ramir I
perquè aquest els deixés passar per les seves terres i evitar així entrar
en el districte de Saragossa. Immediatament després d’aquest acord
diplomàtic, Àhmad subornà a Ramir I amb més diners per tal que
aquest ataqués el lleidatà i li causés nombroses baixes.131
127. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 185.
128. Ibídem, p. 186.
129. Ibídem, p. 186.
130. Àhmad, rei de Zaragoza, no gaudeix del suport popular tal i com veiem en la següent
font, (...) las gentes(...) (...) lo aborrecieron por aquello y le negaron obediencia, traspasaron su gobierno a su
hermano Yús·suf y llevaron a cabo su proclamación, y no le quedó a Àhmad sino Zaragoza(...), IBN ’IDARI,
La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. Felipe Maíllo Salgado,
Universidad de Salamanca. Estudios Árabes e Islámicos, Salamanca, 1993, p. 186.
131. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, p. 122123. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. Felipe
Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 187.
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Durant els anys cinquanta del segle XI, les tensions entre Lleida
i Saragossa foren habituals, fins al punt que, finalment, el 1058, arribaren a un acord diplomàtic de bon veïnatge. Aquesta situació tensa,
i alhora inestable, condueix Yúsuf a cercar noves aliances i refer els
acords del seu pare amb el món comtal. A mesura que avançava la
centúria els comtes no es limitaven a cobrar un impost abusiu a les
taifes en forma de paries, sinó que, a més, s’anaven apropiant del seu
territori a un ritme accelerat. Per aquest motiu, Yúsuf ha de pactar
uns acords entre ambdues potències per tal que no l’afebleixin més i
ha de cercar que l’ajudin en cas d’un atac exterior.
Les paries seran la gran moneda de canvi, una notable injecció
de diners que fou motiu suficient perquè els comtes assetgessin cada
cop més els reis de taifa i els seus territoris. Aquesta interessant dada
demostra el paper que significaven les paries en el si de l’economia i
la política, ja que s’utilitzaven com a moneda de canvi per aconseguir
objectius estratègics.132 Aquest fet, avançant-me en el text, ens apunta
com eren les societats andalusina i comtal. Ambdues porten convivint
quasibé quatre segles, temps suficient per haver creat llaços entre ambdues
realitats en els camps de la política, l’economia i la vida quotidiana.133
Tanmateix, les relacions no sempre són pacífiques, sinó que s’alternen
amb períodes bèl·lics. Així doncs, aquests moviments diplomàtics ens
donen a entendre la naturalitat de les relacions entre els dos mons,
independentment de la seva confessió religiosa. Els pactes i les aliances
són ben usuals al llarg d’aquesta centúria. Tot i l’evident avanç dels
territoris comtals en direcció a la capital lleidatana, la solidesa de la
taifa lleidatana encara li permet mantenir la cohesió del territori que
posseeix i establir vincles entre el món urbà i el món rural.
El ple segle XI fou un període on el sistema feudal es consolidà
arreu dels territoris comtals cristians i emergí una societat piramidal
molt ben definida, que podem extrapolar a diferents nivells del món
comtal. Davant aquesta situació, Lleida manté diplomàcia amb els dos

132. LACARRA, J. M., Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Anubar, Zaragoza, 1981,
p. 48- 76.
133. Cal anotar, i seguint en el marc de les relacions entre el món comtal i l’andalusí, com
’Alí ibn Mujàhid Iqbàl ad-Dàula de Dénia va cedir l’any 1058 la jurisdicció sobre els seus súbdits
cristians al bisbat barceloní administrat pel bisbe Guislabert, vegeu VIGUERA, M.J., Los reinos de taifas
y las invasiones magrebíes (Al-Andalus del XI al XIII), Mapfre, Madrid, 1992, p. 83-86.
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comtats emergents, Barcelona primer, i en segon lloc, Urgell. Altrament
Saragossa establia forts llaços amb Castella. Aquestes aliances veurem
que donaren fruit en les diverses pugnes que més endavant analitzarem
entre les taifes de Lleida i Saragossa i les institucions feudals.
Els acords de pau assolits pels dos germans, el 1058, permeteren
reprendre després de la mort del seu pare Sulaymàn, les aspiracions
mediterrànies de Saragossa. Tortosa tornà a ser la clau. La mort de
Sulaymàn la féu independent una altra vegada, i governada pels saqàliba
sota l’òrbita de València. Com es constata al llarg de la centúria, la
desconnexió entre l’elit social tortosina i la saqàliba era evident, fins al
punt que un altre cop la primera ofereix el regnat de la taifa a Àhmad de Saragossa, el 1059.134 En el Llevant també es constata que els
descendents dels amirís i els nous berbers no acabaven de consolidar-se
en el si de les elits locals municipals, probablement a causa de la seva
culpabilitat pel fracàs del califat. Altrament, els saqàliba, molts dels quals
són eunucs no poden establir una dinastia pròpia, la qual cosa dificulta
el seu assentament i la consolidació en un poder taifal.
El 1063-1064, Àhmad derrotà Aragó a la batalla de Barbastre135 i
recuperà aquest important bastió per defensar els seus territoris septentrionals, ja que, fruit de la croada impulsada pel Papa Alexandre
II, ja l’havia perdut anteriorment. De fet, Ibn Hayyàn considerà la
recuperació de Barbastre com un acte de jihàd davant l’infidel,136 per
la participació de cinc-cents genets procedents de la taifa de Sevilla.137
En el mateix context bel·lic, Àhmad derrotà en poc espai de temps
Aragó en un altre enfrontament, a la batalla de Graus, on, segons la
crònica d’Ibn al-Kardabús, hauria mort Ramir I d’Aragó, el 1063.138
134. MAÍLLO, F., Crónica anónima de los reyes de taifas, Akal Universitaria, Madrid, 1991, p.
42. MONÉS, H., “Consideraciones sobre la época de los reyes de taifas”, Al-Andalus, XXXI (1966),
p.319. IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. Felipe
Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 188.
135. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, doc.
33 (p. 94). IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 188.
136. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, doc.
33 (p. 94). IBN ’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed.
Felipe Maíllo Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 188-189.
137. SÉNAC, P., La Frontière et les hommes (VIIIe-XIIe siècle). Le peuplement musulman au nord de
l’Ebre et les débutsde la reconquête aragonaise, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000, p. 391-417. VIGUERA,
M.J., Aragón musulmán, Librería General, Zaragoza, 1981, p. 191-200.
138. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Madrid, Akal, 1986, doc.
34 (p. 95).
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Assistim a un decenni amb diversos canvis en la política taifal.
Per una banda, és evident l’avanç dels comtats i regnes feudals vers
els territoris andalusins, i també es consolida l’ofec que infligeixen els
primers sobre els segons. Per l’altra, dins la política andalusina, s’assisteix
a una curta etapa de morts estratègiques: el 1069 mor al-Mú’tadid139
de Sevilla, i al-Ma’mún de Toledo, el 1075.140 Moren dos rivals directes
de la taifa saragossana, la qual competia amb ells per l’hegemonia dins
Alandalús i també per qüestions territorials entre taifes. Amb aquest
buit, Àhmad s’erigeix com a líder sòlid de la taifa de Saragossa i líder
emergent en el conjunt andalusí.
La política andalusina, en el segle XI, no deixà ni un petit sospir. El 1076, un any després de la mort del sobirà toledà, amb qui
Saragossa mantenia una llarga pugna, Dénia s’aixecà contra el poder
saragossà. Aquesta taifa era important per mantenir les aspiracions mediterrànies de Saragossa perquè, a part de la seva privilegiada situació
en el Llevant, també posseïa les Illes Balears, fet que suposava gaudir
d’un ventall de possibilitats econòmiques i geoestratègiques destacables.
Ràpidament, Àhmad actuà i el 1077 conquerí amb l’ús de la força la
ciutat de Dénia.141 Aquesta conquesta militar suposà per a Saragossa la
pèrdua de Mallorca, illa que, ja des de l’any 1050, funcionava a títol de
govern quasi independent i que a partir d’ara ho farà completament. El
saqàliba Ibn al-Àglab es proclamà governador de Mallorca assumint el
títol d’al-Murtadà i podent encunyar moneda. Aquest domini aglàbida,
el 1093, tindrà com a successor un tal Mubàxir, conegut també com
Nàsir ad-Dàwla, el qual hauria nascut a Castelldans. Aquest, de jove,
hauria estat capturat pel comte de Barcelona i lluitant poc després als
aglàbides de Mallorca a canví del pagament d’un rescat. La seva bona
actitud i sabers mereixeren aquest rescat. Ell, posteriorment, va ocupar
el càrrec de governador de la taifa mallorquina.142
A la península Ibèrica, Àhmad continuava lligant políticament les
taifes llevantines. Fruit d’aquesta activitat, el 1077, després del sotmetiment
139. IBN
ed. Felipe Maíllo
140. IBN
38 (p. 99).
141. IBN
ed. Felipe Maíllo
142. IBN
83 (p. 148-150).

’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),
Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 172-176.
AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, doc.
’IDARI, La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib),
Salgado, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 191.
AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, doc.
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de Dénia, seguí València, la qual, tenint en compte l’antecedent de la
taifa veïna, reconegué Saragossa com a taifa emergent i s’incorporà a
la seva òrbita. Aquest gest de València va ser possible també gràcies al
factor que Toledo, sota el regnat d’al-Qàdir, un monarca feble,143 no
tenia la força suficient per adherir València i no deixar-la pactar amb
la taifa contrincant de Saragossa.
Mentrestant, a Lleida s’intentava sobreviure, observant atònita la
situació d’arraconament a què estava sotmesa degut a l’esplendor de
Saragossa i per l’angoixant pressió a què la sotmetien els comtats.
Tot i així, la ciutat s’aferra al seu territori, l’estructura i el vertebra.
Socialment, l’elit s’articulà al voltant de la cort, on es gaudia de tots
els plaers i luxes propis d’aquest moment en què ens movem. Malgrat això, i tenint en compte els gestos de diplomàcia entre Àhmad
i al-Muzàffar, una acció canvià el devenir de la política lleidatana. El
1079, Àhmad entrà a Lleida, tot provocant l’empresonament del seu
germà que, recordem, era el primogènit de Sulaymàn ibn Hud. Yúsuf
fou empresonat a Rueda de Jalón fins a la seva mort, el 1082, quan
pactava un aixecament popular a Saragossa, això sí, amb el suport de
Castella i no dels comtats. El mateix any morí el seu germà Àhmad per
causes naturals, deixant el tron de Saragossa a mans del seu fill Àhmad
Yúsuf Abú ’Àmir, i Lleida, Tortosa i Dénia, a l’altre fill, al-Múndir.144
Els successors d’Àhmad, ràpidament, aposten per les línies marcades
pel seu pare. Així l’ostentació reial, el luxe i el poder, es veieren ben
aviat en els respectius palaus, però també en les seves denominacions
com a reis, Abú ’Àmir adoptvà el títol d’al-Mú’tamin (“el que confia
en Al·làh”), invocant al prestigi del califat omeia i també erigint-se
com un sobirà poderós en el territori andalusí. El seu germà, en
canvi, en rebre les taifes de Dénia, Tortosa i Lleida, s’assegurava una
preeminència en el Mediterrani, amb una forta projecció comercial i
social. Tanmateix, no oblidem que l’interior estava molt ben connectat
via fluvial al llarg de l’Ebre, el Segre i el Cinca, rius que permeteren
que Lleida sempre tingués el recolzament dels veïns del sud.
El llinatge dels Banú Hud es manté en el poder amb la tercera
generació, però no només aconsegueix aguantar-se, sinó que, per ara,
143. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986,
doc. 40 (p. 100-101).
144. IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, València, 1963, p. 130.
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conserva els seus territoris pràcticament intactes davant l’avanç dels
comtats i dels regnes cristians. A més, governa una taifa sota la capitalitat de Saragossa, la qual ha desenvolupat una forta projecció sobre
el territori, ha forjat una àrea d’influència i dinamisme comercial que
només es pot equiparar amb les de Toledo o Sevilla. Realment, els
Banú Hud acaben i consoliden la idea unitària i unificada de la vall
de l’Ebre i del Llevant dels tugibides, els quals, per motius interns, no
pogueren assolir-la per complet.
Tot i així, els anys vuitanta del segle XI foren complicats per a
Lleida. Progressivament, el seu paper en el conjunt unitari ebrenc cada
cop era més secundari. Dénia i Tortosa tenien la possibilitat d’encunyar
moneda i fer-ne la distribució, en canvi, a Lleida, no ho constatem.
Els anys vuitanta, la pressió angoixant dels comtats que pugnen pel
territori lleidatà, en concret pel pla del Mascançà, on barcelonesos i
urgellencs topen per les seves àrees d’expansió, parant clarament l’àrea
natural de creixement d’Urgell a favor dels de Barcelona,145 però alhora
desnaturalitzant el conjunt unitari que el pla formava durant l’etapa
andalusina.
Referent a la conquesta del Camp de Tarragona, com ja hem vist,
adoptà un altre posicionament. Des de la segona meitat del segle XI,
es féu efectiva la colonització de pràcticament tot el camp de Tarragona.146 Les conquestes de la Fuliola,147 Anglesola, Belianes i Espluga
Calva, serviren com a puntes de llança per a la progressiva conquesta
de la taifa lleidatana, mirant sempre en direcció a la medina. En el
context de finals del segle XI, la frontera es situà sobre mateix de Ba145. L’avanç comtal restà aturat per la zona oriental vers Tortosa, sense apreciar-se cap avanç
substancial, probablement fruit de l’estrategia barcelonesa d’aturar l’avanç natural d’Urgell vers el
sud, i assumir així el principal protagonisme del comte de Barcelona en la conquesta de Lleida i
Tortosa. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions de
la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 79.
146. IGLESIES, J., La restauració de Tarragona, Rafael Dalmau Editors, Barcelona, 1963, p. 11.
147. La descripció de la Fuliola és un exemple del lent avanç de la conquesta militar vers
el pla de Mascançà, “ab omni habitatore desolata et in pastum ferarum bestiarum omnino dedita”. FONT I
RIUS, J.M., Cartas de población y franquicia de Cataluña, I-1, Consejo de Investigaciones Científicas,
Madrid- Barcelona, 1969, p. 62-63. BERTRAN, P., “Notes sobre els origents d’unes poblacions
urgellenques: la Fuliola, Boldú i Bellcaire als segles XI i XII”, Ilerda, XLII (1981), p. 256-257. Tot i
així el document pot ser enganyós i fer-nos creure que la Fuliola i el marc general de el pla de
Mascançà estigués totalment desolat, destruit i que per tant la demografia sigui ben baixa. El mateix
document contradictoriament més avall afirma que hi ha cases habitades i anteriors a l’arribada dels
nous pobladors, tot i el caire fronterer. LLADONOSA, J., La Fuliola, nou segles d’història (1080-1980),
Ajuntament de la Fuliola, Lleida, 1980, p. 21-22.
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laguer i gairebé tot el pla de Mascançà estava conquerit. S’evidencien
l’objectiu de conquesta per part dels comtats: la segona ciutat de la
taifa, Balaguer. Així, el 1082, el comte Ermengol IV d’Urgell conquereix la fortalesa de Gerb, a tan sols 3 km de Balaguer, i la Ràpita, el
1091,148 aproximadament a 4 km. L’avanç comtal va de conjunt amb
una colonització dels nous espais, d’aquí que puguem parlar, a la zona
de Verdú, d’una donació de terres el 1080.149 La voluntat de colonitzar
els nous espais recentment conquistats, amb l’impuls senyorial, atrau
pagesos vinguts d’altres parts de la geografia comtal per tal d’explotar,
estructurar i organitzar el nou espai, i més si tenim en compte la pròpia
morfologia del pla de Mascançà, descrita pels geògrafs andalusins.150 Tot
i així, la dinàmica colonitzadora i explotadora del nou territori posà
en evidència la saturació del model del castell termenat, ja que no
tenia suficient capacitat per jerarquitzar el seu terme. D’aquí neixen
les subdivisions que encara avui ens recorda la toponímia amb el nom
de quadres, les quals permetran organitzar i parcel·lar les noves terres,
juntament amb la població recentment establerta.151
Lleida sobreviu a aquest ofec i creiem que fou gràcies a que
manté la seva capitalitat sobre el territori, que encara controla amb
força i vigor, prestant una especial atenció al sud de la ciutat, és a
dir, mantenint vius l’àrea de Castelldans i el riu Segre per tal de tenir la connexió oberta amb Tortosa per mitjà de Siurana. Altrament,
també calia dur a terme pactes importants, i més tenint en compte
el context amb els comtats, tal i com ho certifica l’acord pactat el
1050 amb el comte de Barcelona, en què, a canvi del suport militar,
Lleida cedeix per complet el pla de Mascançà i una quantitat d’or.152
Aquest fet donà encara més protagonisme a la ciutat de Tortosa, la
qual, a part del tradicional dinamisme comercial gràcies al port marítim
i fluvial, a partir d’ara serà, a més, la seu d’al-Múndir, qui destinarà
148. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 80.
149. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet. 960-1177, Abadia de Poblet, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, p. 42.
150. LÉVI-PROVENÇAL, E., La Péninsule Ibérique au Moyen Age d’après le Kitab Ar-rawd al-Mi’tar
Fi Habar Al-Aktar d’Ibn ’Abd al-Mum’im Al-Himyari, E.J. Brill, Leiden, 1938, p. 208.
151. BERTRAN, P., “Notes sobre els origents d’unes poblacions urgellenques: La Fuliola,
Boldú i Bellcaire als segles XI i XII”, Ilerda, XLII (1981), p. 243. BERTRAN, P., Bellcaire, perfil històric,
Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, Bellcaire d’Urgell, 1982, p. 3-6.
152. BENET, A., L’expansió del comtat de Manresa, Rafael Dalmau Editors, Barcelona, 1982,
p. 57-58.
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dos governadors a Lleida i a Dénia, que s’erigirà com la capital de la
taifa. Aquesta situació sentencia definitivament la Lleida esplendorosa
de la primera i segona generació dels Banú Hud, fins al punt de ser
absolutament una ciutat i taifa de segona.
La situació presentada fins ara adopta un to bel·licós quan alMúndir demana al seu germà la unitat sota un sol rei de la vall de
l’Ebre ja que, en aquest cas, ell es convertiria en l’únic sobirà. Les seves
pretensions xoquen amb la negativa de l’altre, entrant de facto en una
cruel guerra entre ambdues posicions. La bona sintonia assolida pels
pactes dels seus predecessors es trencà absolutament, i la unitat de la
vall de l’Ebre mai més tornà a ser a mans dels musulmans.
Enfront aquesta nova situació, es detecten diversos posicionaments
força interessants: per una banda, al-Múndir estableix estrets lligams
amb Sanç Ramírez d’Aragó i amb Berenguer Ramon II de Barcelona,
mentre que Abú ’Àmir ho farà amb Rodrigo Díaz de Vivar, conegut
també com “el Cid”. Aquest últim es convertí, degut a la seva força de
combat, en el principal malson d’al-Múndir de Lleida, el qual sempre
perdrà les escomeses que els enfrontaran a favor del Cid i del rei de
Saragossa. El mateix 1082, a Almenar, es produí la primera topada
documentada entre el Cid i les tropes d’al-Múndir i Berenguer Ramon II de Barcelona. La victòria del primer fou molt més important
perquè, a part de derrotar els seus enemics, vencé també a Tamarit
de Llitera les tropes d’Aragó, i l’escomesa finalitzà amb el pagament
de rescats al Cid i al rei de Saragossa, que l’acull, per tal d’alliberar
ambdós sobirans, el lleidatà i el barcelonès.153
Una segona escomesa entre els mateixos actors tindrà lloc als Ports
el 1084. La finalitat d’aquest segon enfrontament rau a desestabilitzar
el nucli fort dels territoris d’al-Múndir i truncar l’eix mediterrani que
tant ha cuidat i que ha estat emblema de la seva política. Així doncs,
el 1084, el Cid pren Olocau i Morella, infligint una segona derrota
flagrant a al-Múndir i els seus aliats. A part del cost de la guerra, les
derrotes suposaven un gran desgast en l’economia d’al-Múndir, perquè
el saqueig que realitzaven les tropes del Cid, més l’obligació de pagar
els rescats dels presos fets per les seves tropes, deixaven en un estat
precari les arques del lleidatà.
153. Poema de Mio Cid, ed., Amancio Bolaño e Isla, Porrúa, México, 1993, p. 61.
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Un any més tard, el 1085, al-Mút’amin de Saragossa aprofità la
progressiva feblesa del seu germà tot pretenent posar mà en les aspiracions del poder saragossà cap a la Mediterrània. Ho féu a través del
matrimoni entre el seu hereu i la filla del rei de taifa de València.
No obstant, el mateix any, al-Mút’amin morí,154 i el succeí en el tron
de Saragossa el seu fill al-Musta’ín. Però, si cal recordar el 1085, és
degut a un fet que marcarà definitivament la política de les taifes fins
a l’arribada dels almoràvits, i que consistí en el fet que Alfons VI de
Castella conquerí Toledo.155 El castellà no conquerí només una plaça
militar sinó que, a més, l’antiga capital visigoda simbolitzava molt més
que l’avanç de la conquesta. Suposava la conquesta d’una de les tres
principals capitals de Frontera d’Alandalús i la caiguda d’una taifa important. Per la vessant cristiana, el fet de recuperar la ciutat del Tajo
fou altament simbòlic perquè, d’aquesta manera, es recuperava la capital
perduda a partir de l’arribada dels musulmans el segle VIII. Alfons VI
s’apropià d’aquesta simbologia i s’erigí com a màxim referent de la
política feudal de la península Ibèrica i emblema de la conquesta del
territori andalusí.
Els moviments geoestratègics realitzats pel castellà no acabaren
aquí: s’observa com, en el mateix moment de la conquesta de Toledo,
Alfons VI ajudà el seu aliat toledà, el destronat Yahyà ibn Isma’íl ibn
Qàdir a aconseguir un altre tron, en aquest cas, el de València. Vèiem
com, en el 1065 i 1075, les pretensions dels toledans s’abocaven vers
València, donat que la ciutat era un motiu de pugna amb Saragossa.
Fruit d’aquest moment, neixen vincles entre València i Toledo i, per
aquest motiu, Alfons VI posà el seu aliat en el govern d’aquesta taifa.156
D’aquesta manera s’assegurava també una marcada feblesa de Saragossa,
que perdé una part de la seva àrea d’influència, i l’aïllament de Dénia,
al sud, la qual, sense la unió amb Mallorca, va veure molt reduït el seu
territori en les proximitats de la ciutat i mirant vers el Mediterrani.
Retornant a l’entronització de Yahyà ibn Isma’íl ibn Qàdir a València, aquest gest no va ser gens fàcil de consolidar perquè una de les
primeres accions de govern fou accentuar la pressió fiscal, per poder
154.
155.
(p. 102-103)
156.

IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, València, 1963, p. 130.
IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, doc. 41
doc. 42, (p. 104-106).
Ibídem, doc. 43 (p. 106-107).
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pagar les despeses de guerra. Això provocà un gran descontentament
popular i una perillosa escletxa social, de la qual se’n féu ressò l’alcaid
de Xàtiva, que en el seu moment va traslladar les queixes a al-Múndir.
L’excusa ja estava servida per tal d’intervenir a València. L’aliança
Lleida-Tortosa-Dénia es posà en marxa i, el 1086, entrà als territoris
valencians i conquerí diverses fortaleses, tot vencent al-Qàdir i assetjant
la mateixa ciutat: “... Entonces salió de Lérida el hàgib Múndir ibn Àhmad
ibn Hud, bajó contra Valencia y la asedió, anhelando tomarla de manos de
al-Qàdir ...”.157 Les pretensions d’al-Múndir eren prou clares: mantenir ferm l’eix mediterrani i allunyar Castella i Saragossa de la seva
àrea natural d’influència. Aquest fou el motiu, pel qual al-Musta’ín de
Saragossa mobilitzà les seves tropes junt amb les del Cid, per marxar
cap a València i aturar el setge,158 tal i com succeí: “... Mas cuando eso
llegó a oídos de al-Mustaín, hijo de su hermano, pidió ayuda al Campeador,
maldígale Dios; entonces salió en su compañía con cuatrocientos caballeros y
el Campeador con tres mil. [al-Mustaín] emprendió con él la campaña personalmente, por el deseo que tenía de tomar posesión de Valencia. La condición
era que el Campeador tendría sus riquezas y al-Mustaín tendría la ciudad.
Cuando su tío, el hàgib oyó acerca de su venida, levantó el campo no habiendo sacado beneficio de ella. Luego [al-Mustaín] continuó asediándola hasta
que se hizo con ella.159
L’any següent, el 1087, de nou al-Múndir organitzà una forta
algarada per conquerir València per tal de vincular exclusivament el
Llevant sota el seu domini.160 Amb l’ajut del comte de Barcelona i del
seu oncle de Dénia, inclosos alguns alcaids de Morvedre, ja a València
van iniciar la campanya. Veient aquesta situació, al-Musta’ín de Saragossa,
amb l’ajut del Cid, acudiren a socórrer al-Qàdir de València, el qual
es trobava assetjat. L’escenari aquest cop és diferent, però els actors
són els mateixos. El resultat de la forta expedició d’al-Múndir fou el
de sempre: derrotat altre cop per la coalició de Saragossa i el Cid, de
nou ha de cedir a les seves pretensions sobre València.161
157. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, p. 121.
158. En aquest context observem com el Cid adoptava una posició preferent i proteccionista
vers la ciutat de València i també cap al seu rei de taifa al-Qàdir. Aquesta postura s’accentuarà més
endavant amb les pretensions expansives de Castella.
159. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, p. 121-122.
160. Poema de Mio Cid, ed., Amancio Bolaño e Isla, Porrúa, México, 1993, p. 71.
161. Ibídem, p. 75.
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Altrament, al-Musta’ín i el Cid entraren en conflicte degut a les
seves particulars estratègies territorials. Per una banda, el saragossà vol
integrar València als seus dominis, al·legant que el seu pare ja havia
posseït la taifa i la tutelava, però, per una altra banda, el Cid no permet que això sigui així, perquè suposaria engrandir Saragossa, eliminar
un bon aliat com és al-Qàdir i també aniria en contra dels interessos
generats pel rei Alfons VI, del qual, recordem, el Cid n’és vassall. No
oblidem tampoc que, amb al-Qàdir ubicat a València, el Cid tenia unes
possessions peninsulars prou estratègiques, motiu suficient per defensar
la situació tal i com estava, i impedir que els dos germans Banú Hud
s’apoderessin d’aquesta valuosa taifa. La privilegiada situació del Cid li
comportà que les accions agressives contra els veïns de València siguin
força contundents. Estem parlant un altre cop de les terres d’al-Múndir,
en aquest cas les més pròximes a Dénia, com Oriola, Xàtiva i Ondara,
les quals seran brutalment saquejades per l’acció rapinyaire del castellà.
Entrats ja en la dècada dels noranta del segle XI, el teatre d’acció
del Cid passarà de l’àrea meridional de València vers la més septentrional,
la qual limita amb la taifa de Tortosa, seu del govern d’al-Múndir.162
La lliure acció del Cid pels territoris llevantins posava en perill els
territoris del rei de Tortosa, Dénia i Lleida, que, el 1090, endegaren un
nou atac contra el castellà amb l’ajut del comte Berenguer Ramon II
de Barcelona. Aquest va obtenir unes quantioses paries i, aquest cop,
també l’ajuda al-Musta’ín de Saragossa, fruit de les evidents desavinences
amb el Cid.163 L’enfrontament tingué lloc a la pineda de Tèvar, a la
comarca del Matarranya, amb el resultat de nou favorable al castellà,
el qual féu presoner el comte de Barcelona, qui, a fi de recuperar la
seva llibertat, hagué de pagar vuitanta-mil mancusos d’or de València.164
Tota una fortuna. Les conseqüències de la batalla no s’acabaren aquí,
perquè al-Múndir va morir just després sense que en sapiguem del
tot les causes. Segons transmet la Primera Crònica General de España165
“quando el sennor de Denia et de Tortosa sopo esto, ovo ende muy grand
pesar, et tóvose por muy crebantado, de guisa que tan grand enfermedad cayó
en él, que luego fue muerto”.
162.
p. 559-564.
163.
164.
165.

MENÉNDEZ PIDAL, R., Primera Crónica General de España, II, Gredos, Madrid, 1977,
IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, p. 123-124.
MENÉNDEZ PIDAL, R., Primera Crónica General de España, II, Gredos, Madrid, 1977, p. 533.
Ibídem, p. 564.
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La mort d’al-Múndir, rei de Tortosa, Dénia i Lleida, deixava un
buit de poder que intentarà ocupar el seu fill Sulaymàn. L’última
dècada del segle XI suposarà per a la taifa de Lleida viure la realitat
de l’agonia i la pressió d’un territori que està adoptant una posició
decadent davant l’avanç dels comtes i el retrocés territorial per part
d’Alandalús. Estem a punt d’arribar a una nova etapa, que naixerà amb
un fil d’esperança, però que ràpidament s’esvairà, perquè la situació
no té volta enrere. El procés va començar molt aviat, i el remei, si
és que ho era, va arribar massa tard. Els almoràvits, amb la seva entrada, a cavall de l’onzena i dotzena centúries, representaran l’última
etapa islàmica de la taifa de Lleida i de les terres lleidatanes fins a la
seva conquesta el 1149. Altrament, iniciarem una etapa on s’accentuen
els idearis radicals del fervor religiós, incentiu utilitzat per defensar
i avançar en els territoris peninsulars i forjar un odi i un horror a
l’enemic força accentuats. N’és un bon exemple el text següent: “...
Los asuntos de los musulmanes se encomendaron a los judíos, entonces [éstos]
causaron en ellos el estrago de los leones, convertidos en chambelanes, visires
y secretarios. Mientras, los cristianos cada año daban la vuelta a al-Andalus
cautivando, saqueando, incendiando, destruyendo y llevándose prisioneros...”.166
No volem tancar aquest apartat sense afegir les següents paraules de
Dominique Barthélemy que presten atenció als cavallers de les cançons
de gesta que adopten una posició d’heroicitat envers l’enemic musulmà: “... La relation des chevaliers de chansons de geste aves les Sarrasins ne
se laisse donc pas définir en termes simples. La violence des batailles nous
effraie, et l’invective qui jaillit souvent à l’égard de l’ennemi mutilé ou mort
est un sarcasme cruel. D’un autre côté, une analyse attentive de l’image de
l’Infidèle et de certaines scènes avec lui donne au contraire le sentiment qu’on
y reconnaît un proche, qu’on a envie d’aller vers lui ...”.167

2.1.4 Última etapa. Els almoràvits 1090-1149
Després de la mort d’al-Múndir, el 1090, la situació que visqué
Lleida era de crisi absoluta. No era només la pressió angoixant que
provenia dels comtats catalans, àvids de conquerir el que quedava de
166. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, doc.
37 (p. 98- 99).
167. BARTHÉLEMY, D., Chevaliers et miracles: la violence et le sacré dans la société féodale, Armand
Colin, Paris, 2004, p. 388.
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Mapa de la Península Ibèrica després de l’arribada i consolidació de l’imperi
almoràvit a principis del segle xii. Sabaté, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana,
Pagès Editors, Lleida, 2003

la taifa lleidatana, sinó que es donava dins el mateix món andalusí. La
ruptura de l’aliança de la vall de l’Ebre i de l’arc mediterrani havia
deixat políticament aïllada la capital lleidatana, que només tenia comunicació per veïnatge amb Tortosa, ja que l’avanç d’Aragó i les tensions
amb Saragossa li havien tancat les portes d’auxili de la primera ciutat
de l’antiga Frontera Superior. La fugida de població del camp i de
la ciutat vers terres més segures, i també l’emigració d’intel·lectuals i
comerciants, deixen la que va ser la ciutat més septentrional d’Alandalús
a mercè dels comtats. Els almoràvits, com veurem, són l’última esperança, però no aturen el procés, que sembla que ja no té marxa enrere.
Trencat el projecte d’al-Múndir de mantenir Lleida, Tortosa i
Dénia, però amb la pretensió sobre València, deixà en inferioritat Sulaymàn, el seu fill, davant el nou perill, els almoràvits, i també davant
l’avanç comtal. Sulaymàn, a més, ha de conviure amb les derrotes
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infligides pel Cid al seu pare, el qual, a part de mantenir territoris,
ha desencaixat de socarrel el projecte mediterrani. Sulaymàn també
Sulaymàn hereta la càrrega impositiva que demana el Cid per tal de
no atacar les terres que governa ell. D’aquí que el Cid es permetés
de demanar paries altament costoses, les quals representarien al voltant
dels cinquanta-mil meticals.
Sulaymàn era l’hereu d’al-Múndir, però el 1090 encara era menor
d’edat. El poder sobre les tres taifes es repartí entre els tres germans
Banú Bàtir, els quals disgregaren encara més la poca unitat que quedava. Altrament, la capital política es traslladà a Dénia, ciutat situada
més cap al sud i allunyada de la pressió comtal.
El mateix 1090, l’emir almoràvit Yúsuf ibn Tâxfín pren Grana168
da. A partir d’aquest moment, la ràpida extensió dels almoràvits per
la península Ibèrica féu caure els diversos regnes de taifes, els quals,
recordem-ho, gaudien i, encara més en aquest context, de poquíssim
suport social. També l’arribada dels almoràvits169 suposava per a Alandalús la tercera gran immigració de població vinguda des del Magrib,
i no la segona,170 que, com veurem més endavant, tingué dificultats
per integrar-se en la vida quotidiana dels andalusins. Només en un
any tota la zona de l’actual Andalusia, el centre i l’oest de la península, Múrcia i Dénia estan sota l’esguard almoràvit.171 Amb la presa
de Dénia,172 Sulaymàn fou traslladat a Tortosa per mantenir els dos
únics territoris que li quedaven, el ja citat i Lleida. Tot i la proximitat
almoràvit i la feblesa latent de la dinastia, segueixen les discussions
sobre la successió i fou ara Tàjid ad-Dàwla qui, invocant la filiació
amb al-Múndir, reclamà Lleida.
Els almoràvits, prossegueixen el seu avanç pels territoris andalusins amb la incorporació, el 1094, de Badajoz i Lisboa.173 Però el
168. ABD ALLAH B. BULUQQIN, El siglo XI en 1ª persona. Las “Memorias” de ’Abd Allah, último
Rey Zirí de Granada destronado por los Almorávides, Alianza, Madrid, 1981.
169. L’etimologia almoràvit prové de al-murabitún “els qui viuen en les ràpites”, EPALZA,
Míkel de, “Toponímia àrab i estructura comarcal: el Penedès”, SOBI, XL (1990), p. 77-80. Tanmateix
l’etimologia ens obre els ulls davant l’ideari renovador de l’espiritualitat musulmana a Alandalús, els
quals aferrant-se a una radicalitat i intrasigència religiosa, van governar Alandalús prop de mig segle.
170. BALANÀ, P., L’Islam a Catalunya, Rafael Dalmau Editors, Barcelona, 2002, p. 49.
171. IBN ABI ZAR’, Rawd al-Qirtas, volum I, València, 1964, p. 331. IBN AL-KARDABÚS, Historia
de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Madrid, 1986, p. 114-115.
172. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, p. 126-127.
173. Ibídem, p. 117-120.
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seu intent de conquerir el que manca del Llevant i les taifes més
septentrionals queda aturat per l’aparició en escena, una altra vegada, del Cid.174 València, lògicament, fou la següent taifa en què els
almoràvits posaren l’ull. Aquest fet suposà la mort d’al-Qàdir a mans
del cadí Ibn Jahhàf,175 el qual pretengué, d’acord amb el suport de la
població andalusina del territori, lliurar la ciutat als conqueridors: “...
Cuando Ibn Āiša hubo tomado posesión en Denia, vino a encontrarle en ella
Ibn Yahhāf, cadí de Valencia, y le pidió que viniese en su compañía a ella;
mas no siéndole posible abandonar su puesto, le dio un ejército bajo el mando
de su general Abū Nāsir. Ambos, pues, llegaron a ella (a Valencia), fueron a
[donde] al-Qàdir y lo mataron...”.176 Automàticament, el Cid reaccionà
deixant enrere el setge de Saragossa per traslladar-se ràpidament a València i assetjar la ciutat durant dinou mesos, fins a conquerir-la i fer
matar el cadí.177 Un cop posseeix la ciutat tan desitjada, per la qual ell
havia disputat sovint amb al-Múndir, es queda el govern i n’és regent.
Mentrestant, els almoràvits aturen el seu avanç victoriós en la sagnant
derrota de Quart,178 on van ser vençuts escandalosament i veieren frenat
el seu ràpid avanç per les tropes d’un cristià, vassall del rei Alfons VI
de Castella, que posseïa una taifa envoltada de taifes islàmiques.179 El
Cid, amb aquesta victòria, consolida la seva fama i el seu mite. La
professionalitat dels seus militars, la bona preparació i l’enginy en les
tàctiques militars, permeten derrotar a un exèrcit massificat com era
el dels almoràvits. La seva reacció fou la presentació del propi emir
a la península Ibèrica, per tal de dur a terme personalment el jihàd
contra Alfons VI i el seu aliat, el Cid.180 La València del Cid, fins llavors enemiga tradicional de Lleida i Tortosa, es converteix de cop en
un coixí que permet sobreviure a les taifes septentrionals de Lleida,
Saragossa, Tortosa, Albarrasí i Alpont, les quals tenen una bona relació
de veïnatge amb el castellà.

174.
175.
176.
p. 126-127.
177.
p.127.
178.
179.
180.

IBN ’IDARI, Al-Bayan, Al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 66-67.
Ibídem, p. 67-68.
IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
IBN IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 68-75.
IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
IBN ’IDARI, Al-Bayan, Al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 82-86.
Poema de Mio Cid, ed., Amancio Bolaño e Isla, Porrúa, México, 1993, p. 99.
IBN ’IDARI, Al-Bayan, Al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 71-75.
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També contemplem, en un context global, un moment en què els
radicalismes intolerants de les religions islàmica i cristiana se sobreposen com a model a seguir. L’horitzó autèntic del primer Islam és la
bandera d’entrada dels almoràvits a Alandalús, amb l’objectiu d’acabar
amb les situacions de desigualtat social que havien generat les taifes
i, principalment, les de descontentament en el si dels musulmans. Ibn
Abí Zar’ escriu: “no se dio en sus dominios durante su tiempo decreto odioso
de impuesto auxiliar o de contribución territorial, ni en el desierto ni en poblado. Se hizo oración a su nombre en más de dos mil almimbares y fueron
sus días, días de bienestar, comodidad, baratura continua, salud y paz”.181 La
propaganda almoràvit no acaba només en el fervor religiós, sinó que
se sosté, i d’una forma impecable, en l’economia: “Llegó el trigo a venderse en su tiempo, cuatro awsād (cargas) por medio mizcāl, y la fruta ocho
awsāq por medio mizcāl, y las legumbres ni se compraban ni se vendían, y
esto fue continuo en todos sus días, y no hubo en ninguno de sus dominios
jarādj (contribución territorial)...”.182 Els cristians, amb l’afermament del
feudalisme i un major creixement de l’agressivitat, a part de les renovacions espirituals, fan que la tolerància vers l’infidel cada cop vagi
minvant,183 fins al punt que, l’última dècada del segle XI, el comte
d’Urgell assetja i reparteix els territoris de Balaguer, i el comte de Barcelona, des d’Anglesola, infeuda Sidamon, a tan sols una vintena de
quilòmetres de Lleida, amb què queda completament distribuït l’antic
pla de Mascançà andalusí. S’inicia, a partir d’aquest moment, el quart
període de la conquesta de Lleida.184
Paral·lelament, Saragossa ja no és la ciutat que calia témer, i
Lleida ja no pot demanar socors o establir pactes, perquè l’avanç
d’Aragó pràcticament impedeix una reacció o la simple comunicació,
atès l’avanç territorial. Lleida només pot mirar vers el sud tortosí, que
ara és la capital de la unió de les dues taifes sota el mateix llinatge
familiar. Tot i així, cal recordar que Lleida segueix sent secundària en
les pretensions de Tortosa, perquè la residència del rei de la ciutat de
l’Ebre és a la ciutat marítima i no a l’interior perillós. L’única via
d’escapatòria provoca que Lleida s’aferri al seu territori meridional,
181. IBN ABI ZAR’, Rawd al-Qirtas, I, Ambrosio Huici Miranda, (ed.), València, 1964, p. 326-327.
182. Ibídem, p. 327.
183. SABATÉ F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 82.
184. Ibídem, p. 86.
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capitalitzat per Castelldans i diversos husún que voregen les vies fluvials,
com són Fraga o Mequinensa, fortament assetjats pel rei aragonès. Les
veus populars reclamen la salvació almoràvit per aturar la conquesta
gairebé inevitable dels comtats dels seus territoris, en els quals han
nascut, treballat i viscut.
El principal maldecap dels almoràvits es diu “el Cid”, i no serà
fins a la seva mort, el 1099, a València, que despertaran altre cop les
esperances de la conquesta. El 1102, definitivament, València esdevé almoràvit gràcies a la conquesta de Mazdalí i la fugida de l’antic seguici
del Cid vers terres castellanes.185 El primer governador almoràvit de
València no serà aquest, sinó Abú Muhàmmad ’Abd Al·làh ibn Fàtima,
un prestigiós militar. Acte seguit, cal acabar la conquesta de la resta
de les taifes, i posen els ulls en Saragossa, la qual és, d’entre les que
queden lliures, la que té més franja territorial i més protagonisme com
a element cohesionador. Les altres taifes menors veuen que la seva
existència depèn merament d’un bon veïnatge, més que de la pròpia
sinergia social i econòmica. Així doncs, de camí cap a Saragossa, el
mateix 1102, Abú Muhàmmad ’Abd Al·làh ibn Fàtima obté les taifes
d’Alpont, Albarrasí, Tortosa i Lleida.
Tanmateix, són interessants les informacions que ens aporta la documentació àrab sobre Saragossa en aquest moment: “... Los almorávides
con su toma de posesión (de Valencia) se apoderaron de toda la Península
de al-Andalus, excepto de Zaragoza, ciudad de al-Musta’ín ibn Hud, que
permanecería por algún tiempo en sus manos, por su alejamiento y distancia,
y por estar protegido por sus vecinos los cristianos, [cosa] por la que él les
pagaba impuestos”.186 Veiem com, tot i ser una ciutat de referència dins
l’àmbit de la vall de l’Ebre, el nou ordre territorial almoràvit copsa
les taifes més septentrionals com a entitats llunyanes, ja que, a partir
d’ara, serà València la que assumirà un major rol en el marc estratègic
de l’imperi almoràvit a l’est de la península Ibèrica. En l’algarada de
l’emir Mazdalí, l’expedició militar almoràvit parteix i retorna a València,
que esdevé punt neuràlgic de la nova situació estratègica.187
185. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal bolsillo, Madrid,
1986, p. 135-136. IBN ’IDARI, Al-Bayan, Al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963,
p. 100-104.
186. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
p. 136-137.
187. “...Trajo campanas, cruces y vasos que estaban guarnecidos de plata y oro puro. Ordenó que se
puesiesen lámparas sobre aquellas campanas y que ardiesen en la mezquita aljama de Valencia...”, IBN ALKARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986, doc. 70 (p. 136-137).
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Tot i així, hi ha qui opina que Lleida no caigué a mans almoràvits
el 1102, sinó que fou més endavant, el 1111, després de Saragossa.
No sabem fins a quin punt és fiable considerar que el 1111 Lleida
és l’última taifa del nord-est que queda per conquerir, però sí que
es reflecteix clarament com, després de Tortosa, Lleida és la següent
taifa a ser conquerida, ja que la connexió entre una ciutat marítima
i una altra interior restava encara intacta.188 A més, observaríem la
preeminència de Tortosa per sobre de Lleida, ja que no oblidem que
la primera era la capital del conjunt que formaven les dues. Els almoràvits, tot just iniciat el segle XII, els tenim consolidats a Lleida, i
aturen amb molta eficàcia l’avanç del comtat d’Urgell. Per una banda
recuperen Balaguer, que ja era d’Ermengol V d’Urgell i, per l’altra,
frenen l’avanç pel pla de Mascançà. L’embranzida que suposa l’arribada
de la reforma islàmica és tan forta que, en aquest context, i a través
de nova documentació, tenim constància que el mateix Ermengol V
d’Urgell, el 1102, va morir a la zona de Mollerussa en el transcurs
d’una escomesa entre les seves tropes i les almoràvits.189
El brillant militar i estrateg Abú Muhàmmad ’Abd Al·làh ibn Fàtima
és qui aconsegueix conquerir Lleida i eliminar la taifa, així com consolidar una hipotètica frontera entorn de Lleida, però no considera que
la ciutat septentrional sigui un objectiu primordial en el nou concepte
d’imperi islàmic, sinó que els esforços han d’anar destinats a la capital
de l’antiga Frontera Superior, Saragossa. Així doncs, la percepció que
tenen els almoràvits de Lleida, Tortosa i Dénia, entre altres ciutats, és
la de ciutats de segona i, probablement, satèl·lits de les grans i influents
capitals, com havien estat Saragossa i, principalment, València. Per tant,
sí que s’atura l’avanç comtal, però el fet de marxar amb el gruix de
l’exèrcit vers Saragossa deixa altre cop Lleida a mans de pocs efectius
per defensar els seus dominis, així com per no desfer les línies més
extremes dels comtats, els quals pràcticament no notaren substancialment
l’avanç africà. Òbviament, l’estratègia militar dels almoràvits en aquest
context històric és superior a la dels comtats catalans. La capacitat de
movilització militar de què encara gaudien, provocà diverses algarades

188. SABATÉ, F., “Armengol V”, Diccionario biográfico español, Real Academia de la Historia,
Madrid, 2010, p. 447-449.
189. Ibidem, p. 170.
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contra Barcelona com la de l’emir “... Mazdalī, valí de Valencia, lanzó
una incursión a Barcelona, adentrándose en ella hasta un lugar al que nadie
había llegado, entonces derribó sus iglesias, arrasó sus campanarios, incendió
sus ciudades y dispersó sus ejércitos; mató, hizo prisioneros y se apoderó de
sus castillos a viva fuerza...”.190
Saragossa, però, ens prepara una sorpresa, fruit d’una hàbil jugada
del rei de taifa que encara sobreviu al setge d’Abú Muhàmmad ’Abd
Al·làh ibn Fàtima. Després de les ràpides conquestes de Lleida, Tortosa
i Dénia, més costosa fou la de València. Només quedava com a taifa
independent la de Saragossa. Al-Musta’ín envia el seu primogènit i
successor ’Abd al-Màlik a Àfrica, en concret a la capital almoràvit,
Marràqueix. Amb aquesta missió diplomàtica, al-Musta’ín intenta esquivar una negociació directa amb la primera línia d’avançada militar,
on probablement no obtindria uns resultats gents avantatjosos per als
seus interessos i, en canvi, creu que dialogant amb el poder real, l’emir
probablement treurà més benefici i aconseguirà els seus objectius. Parlant
d’aquests, evidentment, el que desitja al-Musta’ín és mantenir-se en el
poder de Saragossa i conservar la totalitat del territori que posseeix
en aquest moment, cosa que, si negocia directament amb Abú Muhàmmad ’Abd Al·làh ibn Fàtima, segurament no obtindria. Així doncs,
el seu fill i primogènit, ’Abd al-Màlik, arriba a Marràqueix en missió
diplomàtica, reconeixent i sotmetent-se a la voluntat de l’emir, Yúsuf
ibn Taxfín. La bona sort vol que l’arribada del primogènit del saragossà
coincideixi amb la proclamació com a hereu del fill d’Ibn Taxfín, de
nom ’Alí. La bona conjuntura afavorí que l’emir Ibn Taxfín acceptés
el sotmetiment dels Banú Hud de Saragossa com a governants d’una
entitat independent però aliada dels almoràvits. Ràpidament, el jove
’Abd al-Màlik marxa per arribar abanç de la capitulació de la ciutat
del seu pare, ben aviat per el pacte ensenyar a Abú Muhàmmad ’Abd
Al·làh ibn Fàtima, el qual, en veure la lletra i signatura de l’emir Yúsuf
ibn Taxfín, reconeix el tractat, es retira immediatament del setge de
Saragossa i la deixa lliure d’acord amb aquell tractat, per traslladar-se
fins a València, on residirà el poder fort del nord-est peninsular.191
No deixa de ser interessant que els almoràvits, tot i contenir l’avanç
190. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
doc. 70 (p. 136).
191. IBN ’IDARI, Al-Bayan, Al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 102.
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comtal, situen la seva base d’operacions i principal ciutat a València,
la qual està força lluny de Lleida.
La situació, per a Lleida, doncs, no és gaire millor que abans de
l’arribada dels almoràvits. Mentre que els esforços d’aquests continuen
focalitzats a derrotar Alfons VI de Castella, la regió lleidatana torna
a estar fustigada per l’avanç comtal, i més des que l’emir Yúsuf ibn
Taxfín cau malalt i perilla la seva continuïtat en el poder, així com
el moment d’incertesa que es produeix entre els almoràvits. La incertesa acaba quan, el 1106, l’emir mor i és succeït pel seu fill ’Alí.192
Davant aquesta situació, com dèiem, serà Pedro Ansúrez, tutor i oncle
d’Ermengol VI d’Urgell, qui definitivament sotmetrà Balaguer i gran
part de l’espai circumdant, el 1105. La conquesta de la segona ciutat
del districte lleidatà preocupa amargament a la capital, la qual veu
com, ara sí, perd una plaça militar important que permetria aturar
l’avanç d’Urgell. En aquesta nova conjuntura, Corbins i Alguaire seran
els husún encarregats de defensar Lleida pel nord i pel sud seran, fins
a la conquesta, el 1149, Castelldans, Fraga i Mequinensa. Malgrat la
complexa situació en què es troba Lleida, la medina continua mantenint
cohesionat el seu territori a través del suport de la població instal·lada
en diversos assentaments rurals, ja siguin tipus del torres defensives, com
Vallseca I, el Timorell I, almúnies, com Solibernat, Vimpèlec, Avinganya,
Matxerri, Vall de Melons, entre d’altres, o les alqueries de Castelldans,
Vinaixa, Palau d’Anglesola, Alguaire o Mequinensa. La possibilitat de
mantenir una estructura territorial amb població, creiem que és un
element que dificulta la progressió comtal.
Altrament, el comte d’Urgell mitjançant el seu regent, Pedro
Ansúrez, no pot anar més enllà del mateix límit que imposa la ciutat de Balaguer, ja que, per exemple, entre els dos no són capaços
de conquerir la vall del Farfanya fins gairebé onze anys més tard, el
1116, on Ós de Balaguer, Castelló de Farfanya i Algerri, finalment,
seran conquerits, tot permetent articular definitivament tota la franja
nord del districte lleidatà.
Institucionalment, i com anem repetint, Lleida compta amb un
governador militar designat per la família influent dels almoràvits, els
Lamtúna Banú Turjút. Aquest fet és un exemple del paper de ciutat
192. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
doc. 74 (p. 139). IBN ’IDARI, Al-Bayan, Al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 108.
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satèl·lit que representa en el conjunt andalusí. Tanmateix, Lleida segueix
vinculada a l’àmbit mediterrani via Tortosa, i les dues ciutats resten
lligades amb València, la qual s’erigeix, com hem dit, en la ciutat
hegemònica en la nova composició del nord-est peninsular. València
serà la que decidirà els governadors militars per a Lleida, i també la
que s’anirà despreocupant de Lleida i Tortosa per centrar-se en fer
retrocedir Alfons VI i els seus nous dominis més enllà de Toledo. Els
esforços dels almoràvits contra el rei castellà tingueren els seus fruits
el 1108 en la victòria de Uclés,193 la qual suposà, a part de la pròpia
derrota per a Castella, el fet d’escapçar l’elit aristòcratica i la mort
també del primogènit d’Alfons VI, Sanç.194 El mateix Ibn Abí Zar
escriu que la mort d’Alfons VI de Castella, poc després de la desfeta
d’Uclés, és causada per la pena produïda per la derrota i la pèrdua
del primogènit.195
Certament, les victòries infligides als castellans donen un bon
coixí i marge de supervivència als andalusins, però el gran descuit de
la zona més septentrional tingué els seus efectes, ja previsibles, quan
Aragó, per mitjà del nou monarca, Alfons el Bataller, acompanyat per
una retòrica de radicalitat religiosa vers l’infidel,196 conquereix Tamarit de Llitera el 1107, i posa setge al territori lleidatà, ja que Aragó,
per primer cop, tanca la pressió que infligeixen els comtats pel nord,
amb Urgell, i pel nord-est i est, amb el comtat de Barcelona. L’abast
de la conquesta iniciada, juntament amb aquest fervor religiós, suposa abastar un ampli front de conquesta que té com a objectiu final
Saragossa. Ben aviat, doncs, xoquen el rei aragonès i al-Musta’ín de
Saragossa, el qual intenta llençar una forta campanya contra el nord
cristià, però és ser derrotat a Valtierra, el 1110. Aquesta derrota implica
dues coses: primer, que Saragossa, sense l’ajut dels almoràvits, és feble,
i segon, que el sobirà saragossà morirà a causa de les ferides sofertes

193. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
doc. 75 (p. 140-141).
194. IBN ABI ZAR’, Rawd al-Qirtas, ed. Ambrosio Huici Miranda, I, València, 1964, p. 333.
195. Ibídem, p. 333.
196. El Papat proclama croades per foragitar els musulmans de la península Ibèrica, d’aquí
que exhorti a combatre’ls i que rebin ajuts exteriors els comtats i regnes que estiguin fent-ho.
MANSILLA, D., “La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216)”, Monumenta Hispaniae
Vaticana, I (1955), p. 79. KEMPF, F., “El cambio interno del Occidente cristiano durante la reforma
gregoriana”, Manual de Historia de la Iglesia, III (1970), p. 673-674.
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durant la batalla.197 Acte seguit, el substitueix en el seu càrrec el seu
primogènit, ’Abd al-Màlik, l’actor principal dels pactes establerts entre
l’emir almoràvit i la taifa de Saragossa. ’Abd al-Màlik, tal i com ve
sent habitual en els nomenaments de família, decideix seguir amb la
línia dura del seu pare. Tot i així, la fermesa del seu pare en el govern no és la mateixa que la del fill, presentat a priori com un hereu
feble que ascendeix al tron. Seguint amb el mateix context, Saragossa
encara és una taifa independent, però les veus crítiques amb aquest
fet i el que suposa que la societat no estigui a favor de la perduració
de la taifa, deixen el jove ’Abd al-Màlik en una situació compromesa.
Paral·lelament, la situació dins el regne castellà és de guerra civil entre la noblesa, degut a la successió d’Alfons VI i a la mort del
primogènit, Sanç. També, Alfons el Bataller no és acceptat per la noblesa castellana, fet que propicia un ràpid moviment d’’Abd al-Màlik
per pactar amb els castellans i fer front a la pressió que li infligeix
l’aragonès. Aquests possibles pactes entre ambdues parts signifiquen el
motiu suficient perquè la societat saragossana esclati en contra del rei
de taifa i ofereixi la ciutat i tota la taifa als almoràvits. Qui escoltà
aquesta petició fou, el 1110, Muhàmmad ibn al-Hajj, membre dels
Banú Turjút de la branca dels Banú Hajj.
Muhàmmad ibn al-Hajj fou governador de Granada, però la idea
d’estat dels almoràvits prioritzava la mobilitat dels seus governadors arreu
d’Alandalús amb l’objectiu de combatre la corrupció i no permetre que
s’assentés cap llinatge familiar en el poder d’un districte. Per tant, els
governadors que accedien al poder per via de família ocupen diversos
districtes, com, per exemple, el ja citat.
Retornant a Saragossa, el 1110 és el moment de finalització
de la conquesta almoràvit de totes les taifes peninsulars, la qual cosa
permet presentar Alandalús com un únic conjunt. En el cas concret
del nord-est, també es reflecteix la mateixa situació. Saragossa serà una
ciutat almoràvit, cosa que permetrà articular millor l’eix de l’Ebre. Altrament, el fet de tenir l’hegemonia sobre la vall de l’Ebre possibilita
que els almoràvits s’adonin que el perill real en aquests moments no
és tant Castella, immersa en els seus problemes interns, sinó que és
Alfons el Bataller. Muhàmmad ibn al-Hajj, a partir aproximadament
197. IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, València, 1963, p. 130-131.
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de 1112, tindrà els primers problemes seriosos per contenir l’avanç de
l’aragonès.198 En aquest marc, per tal de respondre a l’avanç aragonès
i al comtal, just abans del 1112, organitzà una algarada vers les terres
del Penedès i destruí Olèrdola.199 El governador saragossà encara té i
controla les principals ciutats: Lleida, Tortosa, Saragossa, València i Dénia,
fet que li permet encara moure fitxes per contrarestar els atacs comtals.
Lleida, tot i ser considerada ciutat de segona i trobar-se immersa en
una situació de declivi, és encara punt de partida d’expedicions per
castigar les tropes comtals, principalment les urgellenques situades a
la zona de Balaguer. En aquest context, Lleida també serà un punt
de concentració de captius,200 pels quals caldrà pagar altíssims rescats.
Malgrat l’estat d’immediata conquesta, Lleida és una ciutat que esdevé
un centre militar per damunt d’un centre econòmic o polític, ja que
aquestes activitats, més dinàmiques i de poder, s’han traslladat a València
i Saragossa, perquè la pressió comtal no és tan forta. Són ciutats amb
més vigor i dinamisme, i, dins l’organigrama administratiu almoràvit,
no són considerades ciutats de segona o llocs extrems. Tot i així, la
zona lleidatana és vista pels almoràvits sense la preocupació amb què
probablement la veien els seus pobladors. La caiguda de la segona ciutat
més important, el 1105, i la pressió angoixant que duen a terme els
comtats, són vistes des de Marràqueix com un mal menor dins del
vast imperi que dominen. Aquesta visió almoràvit precipita una feblesa
a les fronteres i deixa en entredit l’estratègia que intenten dur a terme
per aturar la conquesta comtal, així com el seu ideari de radicalització
religiosa, ja que recordem que en aquest context s’impulsen altre cop
els ribats i les ràbites, amb unes connotacions militars i de sacrifici,
per tal de lluitar i pràcticar el jihàd contra les terres d’infidels.201

198. IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, València, 1963, p. 131.
199. VIRELLA, A., RIBA, J., TORRAS, J.M., PLADEVALL, A., Gran geografia comarcal de Catalunya,
Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Anoia, 5, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1982, p. 75.
200. El 1110 Galceran d’Àger fou presoner a Lleida i alliberat després del pagament del
rescat, “tunc eadem captivitate detinebatur in Lerida”, “eadem cartam scribsit propria manu sua et signo suo
firmavit”, “per suos nuncios et per suam cartam”, “ut accomodaret ei CC solidos iachenses in redemptione
sui”. BARAUT, C., “Els documents dels anys 1101-1150 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”,
Urgellia, IX (1988-1989), doc. 1263.
201. BRUFAL, J., Les ràpites. Proposta de definició conceptual a partir del cas del nord-est peninsular,
Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2007.
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Malgrat tot, el 1115 assistim a un seguit d’esdeveniments força
interessants en el districte lleidatà. Tot aprofitant que, el 1114 i 1115,
Ramon Berenguer III de Barcelona és de campanya expansiva a les
Illes Balears, el governador, Muhàmmad ibn al-Hajj conjuntament amb
les tropes aportades per Muhàmmad ibn Aísa, germà del governador
general d’Alandalús, Tamím, ataquen els dominis del comte de Barcelona. Aquest cop l’algarada va passar per Cervera, la Segarra i altre
cop pel Penedès. D’aquest atac se’n deriven dos punts interessants. El
primer és que les tropes partiren des de Lleida, raó per la qual veiem
que la capital encara serveix com a base per iniciar expedicions de
càstig, i segon, que Urgell i Cerdanya barraren el pas a l’expedició,
probablement al congost de Martorell. És una dada molt interessant
constatar com, en l’absència del comte de Barcelona, els altres dos
comtes l’ajuden a defensar els seus dominis. En l’algarada de 1114
tenim notícia que hi morí un savi lleidatà fent el jihàd, Abú-l-Ualíd
Iahià ibn Muhàmmad al-Umauí ibn Qabrúq. Aquesta última dada és
interessant pel context històric, perquè a l’inici d’aquest apartat defensem que Lleida, a finals del segle XI i principis del XII fins a la seva
conquesta, assisteix a una progressiva emigració de la població que
l’habitava: artesans i intel·lectuals. Potser aquesta dada d’Ibn Qabrúq
pot ser interessant per constatar que la emigració no fou tan forta
com s’ha pogut suposar, i que encara hi residien persones de cultura
amb un clar afany de practicar el jihàd, d’acord amb l’ideari almoràvit.
El mateix 1115, Muhàmmad ibn al-Hajj desapareix del marc històric,
potser mort en combat a Martorell, o potser mort també en combat
quan intentava aturar els castellans quan es dirigien a Còrdova.202 L’àrea
pròpia de la ciutat de Saragossa i el conjunt que controlava estava en
en estat de desgovern.
El substitut de l’anterior serà el cunyat de l’emir ’Alí, Abú Bakr
ibn Ibrâhím ibn Tifilwít,203 el qual es veurà obligat a mantenir les línies marcades pel seu antecessor. Per una banda, aturar l’avanç comtal
i seguir amb la línia d’atacs i fustigaments i, de l’altra, mantenir la
idea d’estructuració del territori.204 Seguint amb el mateix context
202. Seguint el text de IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, València,
1963, p. 145, Muhàmmad ibn al-Hajj participà en la batalla de Cordova auxiliant als almoràvits, i
en la mateixa morí com un màrtir segons la crònica andalusí.
203. IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, València, 1963, p. 145.
204. BALAÑÀ, P., Els musulmans a Catalunya (713-1153). Assaig de síntesi orientativa, Ausa,
Sabadell, 1993, p. 118.
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dels esdeveniments de 1114-1115, en l’expedició del comte Ramon
Berenguer III a les Illes Balears, tenim una dada força interessant: la
participació activa en la flota comtal de les ciutats italianes de Gènova
i Pisa: “...se juntaron las gentes de Pisa y Génova, construyeron trescientas
embarcaciones...”,205 la cual cosa indica la projecció de les ciutats italianes vers la península Ibèrica, per tal de guanyar influència comercial
a canvi de suport logístic i militar, amb l’objectiu de dur a terme la
conquesta d’Alandalús. Les voluntats almoràvits no són suficients per
aturar el que realment estava succeint en els límits dels seus territoris.
I és que, el 1116, el vescomte d’Àger conquereix la vall del Farfanya
després de deu anys d’haver caigut Balaguer. D’aquesta manera, Urgell
engrandeix el patrimoni i l’homogeneïtza fins més avall del Montsec,
mentre que Barcelona arriba, a través del pla del Mascançà, fins les
mateixes portes de Lleida. L’àrea septentrional del districte lleidatà es
desintegra ràpidament, fruit de la caiguda de Balaguer, la pressió comtal
i els escassos ajuts provinents des del sud. Tanmateix, és força rellevant
la ràpida conquesta del pla del Mascançà que du a terme el comte
de Barcelona. El pla té una extensió considerable i tenim constància
de l’existència de nombrosos nuclis de poblament andalusins en el seu
territori. Cal posar de relleu que, en el context del primer terç del
segle XII, el pla del Mascançà no devia estar buit de població, la qual
hagués emigrat, davant el temor de la situació i la proximitat dels
comtats a les seves terres, vers terres més segures en zones meridionals
d’Alandalús. Malgrat, el malaurat context bèl·lic, que desfigura una
de les àrees més fèrtils de l’espai rural lleidatà, aquest estava altament
ocupat i explotat per la societat andalusina.
Seguint en el mateix context, és interessant l’estratègia que intenta dur a terme el rei d’Aragó, Alfons el Bataller, el qual, veient
les tàctiques dels comtats catalans, decideix d’aproximar-se fins als
límits d’ambdós territoris i situa la seva base d’operacions a Barbastre.
L’aragonès és plenament conscient que Lleida i Saragossa són febles
i que la seva caiguda és qüestió de temps. També observa que el
poder dels almoràvits no és invencible com es vol fer veure, ja que
han sofert derrotes, no de gran transcendència, però sí suficients per

205. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
doc. 83 (p.148-150).
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prendre consciència que el seu poder no és il·limitat. Així doncs, en
aquest context, des d’Aragó, el 1117, es mira amb més interès l’avanç
vers el Segre i Lleida per tal de barrar l’avanç comtal, conquerir la
ciutat i trobar-se en una bona posició per arribar a conquerir Saragossa. Les opcions d’Aragó xoquen de moment amb la fermesa del
nou governador, Ibn Tifilwít, el qual, dissortadament, perdé la vida el
mateix 1117, moment en què Aragó consumava les principals accions
i estratègies militars que podrien decidir el futur.206
Els almoràvits veieren la situació amb preocupació; d’aquí que
ràpidament fou nomenat un governador provisional, Abú Ishàq Ibrâhím
ibn Tayast, el qual deixà Múrcia per ocupar-se temporalment de la
delicada situació a Saragossa. El governador definitiu fou ’Abd Al·làh
ibn Mazdalí, provinent de Granada i amb ple suport de l’emir. D’aquí
que aquest li faciliti més tropes per mantenir la pressió a què es veu
sotmesa la frontera amb Aragó i els comtats. La preocupació dels almoràvits es féu palesa quan, el 1118, Alfons el Bataller inicià la conquesta
definitiva, desplaçant les tropes enmig de Lleida i Saragossa, per així
desviar-se cap a la capital i assetjar-la. La mort del governador, Ibn
Mazdalí, la incapacitat i el bloqueig almoràvit per enviar-hi reforços,
deixen definitivament Saragossa a mans d’Aragó: la ciutat cau el divuit
de setembre de 1118.207 La invocació religiosa del Bataller tingué els
seus efectes perquè va poder nodrir el seu exèrcit amb nombrosos
efectius vinguts de més enllà dels Pirineus. La victòria tingué altres
aspectes, com les condicions imposades pels vencedors als vençuts, “...
mas quien de ellos quisiese quedarse bajo el pago de un tributo, permanecería
de manera especial, y quien desease emigrar con lo que tuviese a donde quisiere
del territorio, tendría un completo seguro, hasta que llegase al país del Islam;
a condición que los cristianos habitasen en la ciudad y los musulmanes en
Rabad al-Dabbāgīn (el Arrabal de los Curtidores), y a condición de que el
amo de todo cautivo que desde la ciudad se les escapase a los cristianos y se
acogiese en el Islam, no tuviese ya opción sobre él ni hubiese objeción de su
parte...”.208 Les condicions de la rendició són força similars a les que

206. BALAÑÀ, P., Crònica política de la pre-Catalunya islàmica, Rafael Dalmau Editors, Barcelona,
1992, p. 72.
207. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
doc. 77 (p. 142-143).
208. Ibídem, doc. 77 (p. 143), doc. 78 (p. 144).
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imposarà Ramon Berenguer IV als ciutadans de Tortosa i Lleida,209 el
1148 i 1149, respectivament. La present situació deixa en un estat de
gràcia la ciutat de Lleida, que ara més que mai s’erigeix en la ciutat
més septentrional d’Alandalús, últim bastió islàmic abans d’arribar a
terres cristianes. La caiguda de Saragossa, en principi, no afectarà els
límits meridionals lleidatans, situats ja en el segle XI no més enllà de
Fraga. Ara, sobretot, els vincles amb Tortosa són més vitals que mai,
invocant l’aliança marítima tradicional. Castelldans reforça el seu paper
com a districte dins de Lleida, i serà un emplaçament clau per entendre la supervivència de la capital septentrional fins a la seva caiguda
unes dècades més tard.
La derrota a Saragossa, a nivell general, deixa en una feble situació l’imperi almoràvit, perquè perd la capital de la Frontera Superior,
un sotrac prou fort per a una mentalitat tradicional i molt religiosa.
Les fronteres, doncs, es trenquen: Saragossa i el seu territori, el 1119,
són conquerides del tot i l’imperi almoràvit, que havia de resoldre els
problemes d’Alandalús, es desmorona a poc a poc.
Tanmateix, l’any següent, el 1120, el germà de l’emir ’Alí organitza des de València, la capital de l’àrea oriental, una expedició per
recuperar Saragossa i donar un cop d’efecte a la situació incòmoda
en què es trobaven els almoràvits en aquell context. Alfons el Bataller s’enfrontà a camp obert amb ells a la batalla de Cutanda, on els
infligí una contundent derrota, fet que propicià el final definitiu de
les aspiracions sobre Saragossa i, per contra, obrí un espai substancial
en l’àrea meridional de Saragossa i de la vall de l’Ebre, molt preuada
per la noblesa aragonesa, la qual, amb les feudalitats, estava afanyosa
de nous dominis i ampliacions de patrimoni.
Els anys vint del segle XII són, doncs, una etapa on tenim l’Aragó
victoriós de Saragossa i Cutanda, que ha ampliat els seus dominis més
enllà dels Pirineus fins arribar a la pròpia zona meridional, que està
dotada d’una noblesa enfortida amb les noves propietats i, finalment,
que sota el paraigua de la croada210 contra l’infidel té un suport ex209. MUTGÉ I VIVES, J., L’aljama sarraïna de Lleida a l’Edat Mitjana. Aproximació a la seva història,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1992.
210. La primera proclamació de croada contra l’infidel vingué des del costat cristià, quant
el Papa Alexandre II fomentà una curta conquesta del hisn de Barbastre, entre l’agost de 1064 i
l’abril de 1065. La segona crida a la croada vingué el 1095 amb Urbà II, el qual proclamà una
crida d’unitat de la cristiandat per lluitar contra l’infidel musulmà. Ambdues croades neixen fruit
de l’intens moment de fervor religiós que es viu a Europa davant l’existència del poder musulmà.
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terior nombrós. En el mateix context, els almoràvits, tot i l’evident
preocupació i la pèrdua de valuosos dominis, aconsegueixen tancar files
a través de les capitalitats i els lligams entre elles. Així doncs, València s’aferra als seus diversos districtes, com Lleida i Tortosa, els quals,
recordem, estan exhausts, però que en la defensa d’Alandalús encara
poden jugar un paper important.
De fet, l’embranzida aragonesa s’atura a Daroca i Belchite, degut
a l’atrinxerament de les tropes almoràvits, les quals, recordem-ho, sota
la invocació religiosa, desenvolupen tasques de jihàd.211 El districte de
Lleida, en concret, segueix sent el mateix, és a dir, el lligam amb la
centralitat valenciana és evident, malgrat que algunes interpretacions
historiogràfiques212 volguessin veure, a través d’una documentació dubtosa, que Lleida era sota el govern d’un governador independent de
la resta de l’imperi almoràvit, fins al punt de cedir el mateix 1120
part del millor territori al comte de Barcelona, en el qual consta la
fortificació de Castelldans.213
La toponímia aporta dos antropònims a les terres meridionals de
Lleida, en concret, el primer dins l’actual terme municipal de Seròs:
és Avinganya, relacionat amb el governador de València Yayhà ibn Gàniya, dada rellevant que demostra com el poder s’aferra al territori;
el segon és Vinaixa, derivat de Ibn ’À’ixa. Tanmateix, aquestes dades
antroponímiques són el reflex del bon funcionament de l’administració
almoràvit amb la participació oberta d’alguns ulemes i personal provinent
dels principals llinatges, els quals van dur a terme una reforma monetària que imposa un numerari de bona llei i regularitat metrològica,
i també la reducció del fisc, del qual n’estaven tan queixosos amplis
sectors socials. Aquestes mesures van aportar la calma social desitjada i

211. És interessant anotar que anteriorment a les proclamacions de jihàd pels almoràvits, el
1064 el Papa va procalamar una croada per conquerir el hisn de Barbastre.
212. SANAHUJA, P., Historia de la villa de Ager, Seráfica, Barcelona, 1961, p. 30. LLADONOSA, J.,
Historia de Lleida, I, Camps Calmet, Tàrrega, 1972, p. 229-231. PITA MERCÈ, R., Lérida árabe, Dilagro
eds., Lleida, 1974, p. 86-87. CATALÀ, P., “Castell d’Albesa”, Els Castells Catalans, Rafael Dalmau editor,
Barcelona, 1979, p. 239. BALAÑÀ, P., Els musulmans a Catalunya (713-1153). Assaig de síntesi orientativa,
Ausa, Sabadell, 1993, p. 118.
213. SABATÉ CURULL, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 180.
SABATÉ CURULL, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions de
la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, nota núm. 600, p. 87. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria,
pergamins de Ramon Berenguer III, carpeta 31, núm. 229.
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va permetre superar l’odi i el descontent originat en l’anterior etapa,
la de les taifes.
Els anys vint del segle XII, les elits tradicionals andalusines, amb la
reforma de l’administració almoràvit, se senten desplaçades del poder.
Si recordem la fitna de 1010, el gran aixecament popular contra els
amirís vingué instigat, en part, per les elits tradicionals àrabs i berbers,
que van veure com la seva quota de poder dins l’administració minvava progressivament, fins al punt de sentir-se’n exclosos. A més, la
professionalització de l’exèrcit amb l’entrada dels saqàliba en la cúpula
militar va trencar els lligams tradicionals dels àrabs en el control de
les armes. El fet de no tenir en compte la realitat andalusina féu que
les reformes amirís fracassessin fins al punt d’entrar en la dissolució
del califat omeia. Partint d’aquest antecedent tan clar i evident, els
almoràvits duen a terme unes reformes econòmiques i socials d’ampli
abast, però, una altra vegada, en desconèixer en profunditat la realitat
d’Alandalús i els seus vincles socials, deixen de banda les elits tradicionals que mantenien el poder fins llavors.
Aquesta situació esclata el 1119 i 1120, quan, a Còrdova, seu
simbòlica a Alandalús, la qual pretén sempre recordar el passat del
califat, les elits socials de la ciutat s’aixequen contra els almoràvits. Els
successos tingueren la suficient importància perquè l’emir ’Alí es traslladés a la península Ibèrica per intervenir obertament en el conflicte.
Tanmateix, el blindatge a què sotmeteren l’administració no deixava
marge de maniobra perquè altres llinatges familiars aliens als Lamtúna
Banú Turjút poguessin entrar a formar part dels alts estaments de decisió.
Els almoràvits, a més a més, es diferenciaven ètnicament i en l’idioma
i constituïen clarament un grup social tancat i no obert excessivament
a la realitat andalusina. La seva radicalitat religiosa provocà tensions
amb les minories religioses, cristiana i jueva. Amb els primers, degut
a l’avanç dels regnes i comtats de confessió cristiana que conquerien
progressivament territori d’Alandalús, amb els segons, el principal retret
consistia en el control de la disposició tributària que havien detentat
durant el califat i les taifes. Ara consideraven que abusaven i eren els
culpables dels impostos tan alts.
La dualitat que presenten els almoràvits, fruit d’una inadaptació
en relació amb la realitat andalusina, per una banda, i d’una altra, per
l’ús de la força per consolidar la seva posició dins Alandalús, deixa
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tot el pes de la pròpia existència dels almoràvits en el segon factor.
Un cop entrats als anys vint del segle XII, la pressió fortíssima dels
comtats i regnes peninsulars fa trontollar el sistema, tal i com hem
vist amb la conquesta de Saragossa, però aquesta dependència del braç
armat es posa en evidència quan, dins el seu propi territori africà, són
contrarestats per una nova reforma, l’encapçalada per Muhàmmad ibn
Túmart que, a partir del 1123, comença a fustigar posicions almoràvits
ubicades a la zona del Magrib.
Aquesta inesperada fractura dins del seu propi territori d’origen
provoca que, automàticament, les forces almoràvits es vegin lleugerament
disminuïdes a Alandalús per traslladar-les al nord d’Àfrica i combatre
la nova reforma, la dels almohades.214 En la mateixa línia, el fet de
viure en un estat d’excepció provoca que l’Estat hagi d’augmentar
la pressió fiscal a través d’impostos extracanònics, cosa que, uns anys
abans, significava una de les principals motivacions per lluitar contra
les taifes, però que ara, ells mateixos s’agafen a aquesta pràctica per
tal de mantenir-se en el poder i lluitar contra els enemics que els
rodegen. Conseqüentment, l’augment de la fiscalitat condueix al fet
que la visió de la societat andalusina davant els almoràvits vagi canviant i siguin percebuts més com uns conqueridors que no com uns
salvadors de la causa musulmana, tal i com ho demostra el document
de l’adveniment de l’imam al-Mahdí:215 “... él hizo evidentes los indicios
de la religión, pues renovó de ella sus reglas, mostró sus prodigios y divulgó
sus normas, hasta que volvió a ser como fue anteriormente, sin multitud de
hombres, ni preparativos, ni abundancia, ni ayuda...”
Tornant a Lleida, el 1122, Urgell absorbeix Albesa i passa el riu
Noguera Ribagorçana, molt ben vigilat des d’aquest hisn i també des de
Corbins i Alguaire. El mateix any, Aragó prepara una campanya contra
la zona de Fraga i Lleida216 i Barcelona, el 1123, dóna la mesquita de
Lleida a la canonja de Solsona. L’estratègia dels comtats i d’Aragó va
dirigida a la conquesta de les ciutats més que de cara al seu territori,
perquè, amb la conquesta de la ciutat, els vincles que aquesta té amb
el territori continuen forts, i, automàticament, sense el referent urbà,
214. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
doc. 86 (p. 153-154).
215. Ibídem, doc. 86 (p. 153-154).
216. CASTILLÓN, F., “La fraternidad medieval de Roda de Isàbena (Huesca)”, Argentsola, 105
(1991), p. 51-58.
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l’espai que en depèn es lliura completament a la mercè del que succeeixi a la ciutat.217 Aquesta dada referma la teoria que realment les
ciutats andalusines són les que tenen el poder i l’hegemonia sobre el
territori, no només ara amb els almoràvits, sinó que aquesta situació
arrencava d’una tradició organitzativa pròpia del califat omeia de Còrdova. Si recordem l’avanç d’Aragó per les terres de l’antic districte de
Saragossa, la prioritat són els principals husún, com Barbastre, Daroca,
Calataiud, Tudela i la mateixa Saragossa, per damunt del seu territori,
perquè amb el territori sol no s’aconsegueix vèncer una civilització
muntada a partir del món urbà. Altrament, també reflecteix la voluntat
de la conquesta del món urbà l’acció rapinyaire dels comtats i d’Aragó,
sabent que allà les riqueses hi són majors.
Així doncs, el 1123, Alfons el Bataller s’instal·la a la fortificació
del turó de Gardeny. Allí rep el duc d’Aquitània, Guillem IX, i Ramon Berenguer III de Barcelona. La trobada dels tres senyors deixa en
evidència els interessos que dipositen principalment en el territori lleidatà i la ciutat.218 No obstant, el fet de no concloure cap acord deixa
Lleida lliure fins al 1126. Aquest any, els aragonesos efectuen diverses
algarades vers Còrdova i Granada, posant en evidència la inferioritat de
condicions dels almoràvits respecte als aragonesos. Hi hagué una reacció
en el si de les files africanes, i la primera i més important nasqué amb
una reforma de l’organigrama administratiu de l’estat a Alandalús. Calia
renovar l’organització administrativa i jurisdiccional d’Alandalús, i això
s’aconseguí dividint el territori en dos fronts, l’occidental, capitalitzat per
Còrdova i Sevilla, i l’oriental, capitalitzat per València. És aquesta ciutat
a partir d’ara, la que reprèn l’esperit militar de Lleida i, el mateix 1126,
els musulmans aturen l’avanç comtal a la batalla de Corbins,219 parant i
desestructurant la conquesta i expansió del comtat d’Urgell. La frontera
queda establerta en el riu Noguera Ribagorçana quasibé dues dècades.220
Mentrestant, el Bataller, després d’haver assetjat València el 1130, ja que
pot copsar la vitalitat que té el sector oriental en l’estructuració almoràvit,

217. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 182.
218. ZURITA, J., Anales de la Corona de Aragón, I, ed. Ángel Canellas López, Institución
“Fernando el Católico”, Zaragoza, 1967, p. 191.
219. SANAHUJA, P., La batalla de Corbins (hacia la conquista de Lérida), Tip. Selecta, Lleida,
1949, p. 12-15.
220. SABATÉ, F., “Organització territorial i administrativa del comtat d’Urgell”, El comtat
d’Urgell, Edicions de la Universitat de Lleida-Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1995, p. 27.
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retorna cap a la zona de Lleida per reprendre’n l’activitat, amb l’objectiu
de conquerir la segona població lleidatana, Fraga, i anar retallant el nexe
d’unió amb el sud i Tortosa. Així doncs, el 1132, pren Mequinensa i
per a l’any següent prepara l’assalt final sobre Fraga. Davant aquesta
situació, el governador de Lleida ’Abd Al·làh ibn ’Iyàd busca un acord
amb el comte de Barcelona a canvi del pagament de dotze mil dinars,
per oblidar-se així de dos fronts. Barcelona accepta la paria, però per
part almoràvit, amb aquest gest, es trencà un altre principi propi d’ells,
el de no pagar diners als cristians.
El 1133 és un any de lluita dura a Fraga. La ciutat resisteix amb
fervor, motiu suficient perquè, ara sí, el governador de València, Yayhà
ibn ’Alí ibn Gàniya juntament amb el governador de Granada, Zubàyr
ibn ’Amr al-Lamtûní, engeguin una expedició de socors per posar
fi al setge dels aragonesos. L’arribada de tantes tropes per sorpresa
agafa desprevingut el rei aragonès, que aconsegueix escapar de l’atac
dels almoràvits i dels defensors de Fraga, els quals causen nombroses
baixes, com les dels bisbes de Roda-Barbastre i Osca, i fan presoners
entre d’altres el bisbe de Lescar.221 La derrota de Fraga fou un cop
molt dur per a les pretensions d’Alfons el Bataller, el qual, davant la
desbandada i la pèrdua, per la mort, d’una part de la seva noblesa,
no pot recompondre el territori i la frontera. A més, cal sumar-hi la
mort del mateix rei, una mort molt significativa tenint en compte el
moment delicat en què deixà el regne. El testament del Bataller llegava
tots els dominis als ordes militars, cosa que, des de la perspectiva de
la noblesa, no era en absolut acceptable perquè, a part de perdre la
seva quota de poder, deixava el regne totalment fragmentat.
Per la seva part, els almoràvits, després del cop d’efecte infligit
als aragonesos, no tenen més capacitat de reacció que la que hem
pogut constatar. A més, recordem que l’acció de demanar diners a
través d’impostos extracanònics ha creat una imatge força deteriorada de l’ideal amb què havien arribat a Alandalús feia tot just trenta
anys. No oblidem que, per altra banda, a Àfrica els almohades avancen
progressivament sobre els territoris almoràvits.222 El mateix 1130, ’Abd
221. ZURITA, J., Anales de la Corona de Aragón, I, ed. Ángel Canellas López, Institución
“Fernando el Católico”, Zaragoza, 1967, p. 203.
222. BALAÑÀ, P., Crónica política de la pre-Catalunya islâmica, Rafael Dalmau Editors, Barcelona,
1992, p. 69.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

181

al-Mú’min es declara califa, és a dir, neix un califat almohade, fet que
propicia una legalitat superior i un legitimisme més gran que el dels
almoràvits, els quals no van arribar a fer el pas de declarar-se califes.
Retornant a Lleida, la greu crisi aragonesa es va resoldre amb
l’entronització del germà d’Alfons el Bataller, Ramir, el qual aleshores
era bisbe de Burgos, primer, i després de Roda-Barbastre. L’accés al
tron de Ramir223 va anar acompanyat per un suport unànim de la
noblesa aragonesa, la qual, d’aquesta manera, impedia que el testament
del Bataller es posés en pràctica i es fragmentés el territori aragonès en
diversos districtes organitzats pels diversos ordes religiosos. Acte seguit
de l’accés al tron, Ramir va acordar, el 1135, un pacte de pau amb
el governador de València, Ibn Gàniya, que es convertí, en la pràctica,
en pactes comercials entre Osca i Fraga i en la recuperació de Mequinensa per part dels almoràvits.224 El gest de l’aragonès permet que
altre cop Lleida pugui articular l’eix fluvial del Segre amb l’Ebre per
seguir ben comunicada amb Tortosa, que és l’única taifa amb la qual
ara té comunicació.
Tanmateix, resulta interessant esmentar un apunt sobre l’aspecte
de la comunicació del districte andalusí de Lleida, ja que tenim una
notícia força interessant del mateix 1135-36225 quan “...Después de esto
asaltó la gente de Aragón un convoy, que salió de Fraga en dirección a Huesca...”. Es constata clarament que les relacions entre el món andalusí i
el cristià existeixen tot i haver-hi una situació bel·licosa. La diplomàcia
segueix tenint protagonisme, com ho veiem en la notificació de “...
Mardanís, señor de Fraga, a Ramiro...” per tal de castigar els assaltants
de la caravana i retornar el que s’havia robat.
Aragó, però, viu un moment de desconcert davant la inexistència de descendència reial. Aquest petit entrebanc es resolgué el 1136,
quan nasqué Peronella, filla del rei Ramir II, a la qual, el 1137, amb
només un any de vida, ja li van pactar el seu matrimoni amb Ramon
Berenguer IV de Barcelona. Amb aquesta unió, Ramon Berenguer IV
passarà a regentar la corona aragonesa, ampliant els seus dominis a
banda i banda de Lleida, fet força significatiu en el context en què
ens movem. Ara Lleida tem més que mai ser conquerida. La ciutat
223. IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, València, 1963, p. 209.
224. Ibídem, p. 210.
225. Ibídem, p. 210.
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més septentrional d’Alandalús ha de buscar aliances veient la situació
tan complexa i compromesa que se li presenta. D’aquí que tornarà
una altra vegada a buscar els llaços tradicionals que l’han unida amb
el Llevant peninsular.
Mentrestant, la colonització de l’espai comtal és lenta i poc
organitzada, sobretot al Mascançà. Una part de les almúnies i torres
conquerides no estan ocupades i amenacen ruïna, tal i com ho veiem
en un document de Bellcaire d’Urgell, que es refereix precisament al
mal estat de conservació de la torre citant “turrim distructam”.226
D’altra banda Tortosa és el nexe d’unió amb la resta de territoris
d’Alandalús, però també, essent ciutat marítima, es pot relacionar amb
la Mediterrània i amb d’altres zones en mans dels musulmans. Tortosa
és el suport vital al qual s’ha d’aferrar Lleida, tant en la vessant militar,
perquè hi puguin arribar reforços d’auxili, com en l’econòmica, erigintse en un espai de mobilitat per a la població que fuig de la regió
lleidatana. Els esforços realitzats des de València i la mateixa Lleida per
recuperar l’eix fluvial Segre, Cinca i Ebre via Mequinensa i Fraga, i
garantir una via segura, són un indicatiu de com l’estratègia almoràvit
passa per consolidar i estructurar el territori, sempre partint del món
urbà. La historiografia local ha donat molta importància a l’eix fluvial
anteriorment esmentat, però, al sud de Lleida, tenim un ampli districte
que conté l’avanç comtal des del segle XI i que es manté de moment
lliure de qualsevol atac. Castelldans, un dels husún del districte meridional
de Lleida, manté ininterrompudament la comunicació i els llaços amb
Tortosa a través del districte de Siurana. No es dóna importància a
aquest fet, potser per l’absència de documentació o d’estudis de més
profunditat, però observem com Castelldans teixeix un subdistricte ampli
i extens, ben defensat i que sobreviu fins la conquesta final de Lleida.
Per tant, considerem que, tot i tenir el perill d’Aragó, que fins i tot
va aconseguir tallar la comunicació amb Lleida per via fluvial amb la
conquesta de Mequinensa, la zona lleidatana pot recórrer a Castelldans
per arribar fins a Tortosa. Entre Tortosa i Lleida només hi pot haver
les vies fluvial i terrestre.227
226. FONT I RIUS, J. M., Cartas de población y franquícia de Cataluña, I, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1969, p. 93. BERTRAN, P., “Notes sobre els origents d’unes
poblacions urgellenques: la Fuliola, Boldú i Bellcaire als segles XI i XII”, Ilerda, XLII (1981), p. 260.
227. Ens referim a la ruta terrestre que arriba fins Maials i després va a buscar el riu Ebre
a Mequinensa.
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Alguns estudis demostren com la necessitat de comunicació entre
ambdues ciutats és imprescindible, no ara, sinó ja amb les aliances promogudes pels tugibides, els Banú Hud i els almoràvits amb el Llevant.
Per tal de fortificar i controlar l’eix fluvial, es construïren una sèrie de
torres situades estratègicament, les quals podien comunicar-se a través
de senyals lluminosos o sonors.228
Els signes d’una possible recuperació almoràvit després de la victòria
de Fraga, són més aviat un miratge. La victòria de Fraga i les seves
conseqüències en part són fruit d’una bona acció conduïda per un
llinatge local dels Mardanix i pel governador de València, Ibn Gàniya.229
Però no s’ha d’oblidar la desestructuració de la noblesa aragonesa, la
fragmentació de la frontera després de la derrota i els problemes de
llinatge per substituir la inoportuna mort d’Alfons el Bataller i salvar
el patrimoni reial deixat per testament a mans dels ordes militars. Els
anys trenta són un respir dins del caos i la desesperació, però la situació
almoràvit no és gens fàcil, perquè han d’afrontar una reforma, la dels
almohades, els quals han proclamat un califa, i perquè han d’aturar
les contínues escomeses dels regnes i comtats peninsulars. A més a
més, a l’interior, els problemes provenen de la impermeabilitat del seu
pensament religiós, de la seva pràctica social i de la seva estructura
militar, que impedeixen absorbir el teixit plural que habita Alandalús.230
La diversitat que ha perdurat des de la mateixa conquesta, des del
segle VIII fins al XII, pren consciència, independentment de la presència
almoràvit, d’una realitat social i territorial que vincula clarament els
autòctons que tenen trets en comú per compartir. Assistim, doncs,
al sorgiment d’una identitat andalusina, que lliga l’espai meridional
amb l’oriental, que extreu de la pròpia realitat unes conclusions de
vida islàmica diferenciades de la realitat africana o oriental. L’últim
rei de Saragossa, el Banú Hud ’Imàd ad-Dàula, un cop desterrat
per la revolta dels ciutadans saragossans, i d’oferir la ciutat i el seu
228. BASSOLS, S., “Una línea de torres vigía musulmanas: Lérida-Tortosa”, Al-Qantara, XI
(1981), p. 69-75.
229. El 1133 Alfons el Bataller va conquerir Mequinensa. Sense tenir una data exacta el
1135-36, els Mardanís de Fraga i ibn Gàniya intercepten una caravana amb ajut per Mequinensa
provinent de Saragossa, motiu suficient per donar arguments per atacar Mequinensa i recuperar
l’important assentament militar i estratègic. IBN ’IDARI, al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici
Miranda, València, 1963, p. 218.
230. VIGUERA, M. J., “De las taifas al reino de Granada. Al-Andalus, siglos XI-XV”, Historia
16. Temas de Hoy, Madrid, 1995, p. 43-44.
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districte als almoràvits valencians, es refugia a Rueda, on gaudeix
d’una mena d’autonomia.231 Després de la seva mort, el 1130, el seu
fill al-Mústansir ibn ’Abd Al·làh ibn Hud assumeix el mateix paper
que el seu pare, amb un afegit considerable, que consisteix a aliar-se
amb Alfons VII de Castella per lluitar contra els almoràvits.232 Cal
destacar el fet que, aquest Ibn Hud, forja un ideari de convivència
i reivindicació territorial andalusí aliens als africans i als regnes i
comtats peninsulars.
La contestació, dins el propi territori musulmà de la península
Ibèrica, deixà els almoràvits en una situació de feblesa absoluta: “... los
almorávides les han hecho gustar los más intensos castigos y todos les aborrecen,
y su deseo es que su rey, que está postrado, se manifieste”.233 Les derrotes
del 1143 i 1144 davant dels castellans, se sumen a la imminent entrada
a Alandalús dels almohades, cridats el 1144 per ’Alí ibn ’Îsà ibn Maymún, pel governador de Xerès, Abú-l-Zàmar ibn Gàniya,234 i el governador de Ceuta, que era l’almohade Yúsuf ibn Maklúf.235 Anotem que
l’entrada de la reforma almohade, a l’igual que l’entrada de totes les
immigracions provinents des d’Àfrica, es fa a través dels mateixos punts
i amb la col·laboració dels governadors de la regió, fet que demostra
l’alt dinamisme comunicatiu de l’àrea.
L’any 1144, succeïren un seguit de revoltes contra l’hegemonia
almoràvit, ara ja limitada al territori andalusí. El malestar és general
i s’estén arreu dels territoris andalusins. Ibn Àdha s’aixeca en armes
a Granada, atraient l’atenció d’Àhmad ibn Hamdín de Còrdova i de
Zafadola. Ibn Àdha, veient les dificultats per fer-se amb Còrdova, centra els esforços en mantenir Jaén com a centre d’operacions del seu
aixecament contra els almoràvits. A partir d’aquest moment, s’observa
com el mateix Ibn Àdha, de la família dels Banú Hud, gira la seva
atenció vers el Llevant mediterrani, al·legant la unitat tradicional de
231. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986,
doc. 79 (p. 144-145).
232. Ibídem, doc. 80 (p.145-147).
233. Ibídem, doc. 79 (p. 146).
234. Abú-l-Zàmar ibn Gàniya, governador de Xerès, no era almoràvit, dada rellevant per
entendre la facilitat amb què s’entengueren amb els almohades, un cop aquest els entregà la ciutat.
També és rellevant que la data d’entrega de Xerès se situa el 1144, però Ambrosio Huici Miranda

la situa el 1147 quan els almohades assetjaven la ciutat de Marràqueix. (376, nota peu de
pàgina). IBN ’IDARI, Al-Bayan, Al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda Valencia, 1963.
235. IBN ABI ZAR’, Rawd al-Qirtas, II, València, 1964, p. 375-376.
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tots els districtes d’aquesta zona, tan important en els esdeveniments
del segle XI i fins al que portem del XII. Així doncs, traça els seus
objectius vers Múrcia, la qual és motiu de disputa amb Ibn Hamdín,
auxiliat per ’Abd Al·làh ibn ’Iyàd, antic governador de Lleida i un
dels protagonistes de la batalla de Fraga contra Alfons el Bataller. L’any
següent, el 1145, Ibn ’Iyàd aconsegueix el control de Múrcia, Oriola i
València i recompon una altra vegada la unitat oriental d’Alandalús. El
més interessant d’aquesta reunificació és la dada que ell mateix manté
aquests dominis sota el seu control.
Mentrestant, els almoràvits viuen la seva pròpia agonia, allunyats
de la realitat social peninsular. Ofegats en una guerra africana contra
els almohades, l’emir almoràvit es trasllada altre cop al Magrib. Una
successió de morts i hereus en la cúpula del poder almoràvit, més
el distanciament social d’Alandalús, suposaren que, el 1146, la ciutat
almoràvit de Marràqueix fos conquerida pels almohades, posant fi al
primer imperi islàmic africà i substituint-lo per un altre emergent:
l’almohade.
Retornant a Alandalús, la situació és molt complexa per la diversitat de fronts oberts en el territori. Per una banda, els almohades no
perden el temps i passen l’estret per apoderar-se de l’Algarve, després
d’annexionar-se a la revolta d’Ibn Qasí de Silves i, entre el 1147 i
1148, han controlat Sevilla i Carmona.236 Paral·lelament a aquests esdeveniments, Ibn Gàniya, antic governador de València, i sota la defensa
de l’ideari almoràvit, el qual ja havia deixat d’existir, s’enfronta amb
Ibn Hamdín de Còrdova, amb l’excusa de recuperar la legitimitat
almoràvit a Alandalús. Paral·lelament a aquest altre enfrontament entre
poders, es consolidà definitivament l’ideari andalusí al Llevant peninsular.
El mateix Ibn ’Iyàd segueix al capdavant de la unitat territorial que
formen Múrcia i València, amb un enfocament andalusí per sobre de
qualsevol altra posició reformadora o exterior. El seu successor serà el
seu gendre, Abú ’Abd Al·làh Muhàmmad ibn Sa’íd, fill del defensor
de Fraga davant el setge d’Alfons el Bataller, el 1134. Recordem que
ibn Sa’íd és un Banú Hud, els quals encapçalen i dirigeixen l’ideal
de vida dels andalusins.

236. IBN ABI ZAR’, Rawd al-Qirtas, II, València, 1964, p. 376-382.
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Analitzant els esdeveniments dels anys trenta i quaranta del segle XII,
els almoràvits, davant la seva particular inèrcia política dins Alandalús, fan
servir els llinatges locals per arribar a la població local, conèixer millor els
seus tarannàs socials i guanyar-se el seu favor. Tot i així, hem vist com, a
mesura que entrem als anys trenta, la progressiva pèrdua de territori i la
situació de guerra constant obliguen a imposar una pressió fiscal similar
a la de les taifes, i que ells mateixos havien abolit un cop arribaren a la
península Ibèrica a finals del segle XI. Altrament, als almoràvits els costa
entrar en comunió amb la població, tot i saber que la seva acceptació era
molt estesa en els àmbits religiosos i populars, degut a la diferència racial,
la intransigència religiosa i el blindatge de l’administració, monopolitzant
pràcticament els alts càrrecs en la família dels Lamtúna Banú Turjút. L’accés
de llinatges locals a l’administració, encara que sigui en governacions de
ciutats considerades de segona, com per exemple Lleida o Fraga, ajuda al
coneixement dels àmbits socials locals. Així, als Banú Hud de Lleida els
serví de trampolí per retornar a primera línia de la política andalusina,
ja que el llinatge continuava mantenint llaços estrets amb el territori on
van néixer, fins al punt que Lleida, durant els anys trenta i quaranta del
segle XII, fou governada pels Banú Hud.
El context favorable s’aprofità quan Abú ’Abd Al·làh Muhàmmad
ibn Sa’íd va poder esdevenir un líder fort i capitalitzar l’àmplia àrea del
Llevant peninsular, tan important en la política andalusina. El sobrenom
d’Ibn Sa’íd serà el de ibn Mardanix, conegut àmpliament per la historiografia com un dels forjadors d’una entitat andalusina independent
d’Àfrica i dels regnes i comtats cristians.237 Amb la preeminència dels
Banú Hud, un altre cop en l’elit del poder andalusí, Lleida observa
amb moltíssima atenció els esdeveniments, perquè poden suposar la seva
salvació, ja que els anys quaranta del segle XII la pressió comtal és més
angoixant que mai, i més ara que el comte de Barcelona s’erigeix com
a clar candidat a assaltar la ciutat andalusina. Lleida, i també Tortosa,
tenen la capacitat d’entendre els moviments que estan succeint a la
zona llevantina, perquè elles també són hereves d’una tradició secular
on la convivència multicultural ha pervingut, i deixen en un segon
terme les radicalitats religioses provinents del nord d’Àfrica i d’Europa.

XIII),

237. VIGUERA, M. J., Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (Al-Andalus, del siglo
Mapfre, Madrid, 1992, p. 189-201.
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Poder formar part d’una entitat única, ja reivindicada durant tot
el segle XI amb els tugibides i els Banú Hud posteriorment, té la seva
lògica en el moment en què ens trobem, ja que els vincles de Lleida
amb l’elit hudita són molt estrets i les realitats socials són les mateixes.
Per tant, per a Lleida i Tortosa, aquesta sortida és àmpliament desitjada.
Els anys 1146 i 1147, successivament, moren el darrer rei de Saragossa, el Banú Hud Zafadola, i l’exgovernador de Lleida, Ibn ’Iyàd,
i queda com a líder de la causa andalusí ibn Mardanix. Aquest últim,
a partir d’ara, juga el paper de governador de tot el Llevant andalusí,
amb força i claredat, fins a esdevenir el mític “rei Llop”. Ibn Mardanix
durà a terme un seguit de pactes de pau i s’esforçarà a mantenir un
diàleg sempre obert amb els regnes cristians del nord, a canvi, però,
del pagament de paries, la qual cosa repercuteix en el fisc, que veuran
augmentades les classes populars. Per altra banda, gairebé no tindrà cap
mena de contacte amb els imperis islàmics africans, els quals, des de
la seva perspectiva, són considerats com a poders que no permeten
encarnar una entitat andalusina. El “rei Llop” representa tots els trets
de l’ideal de l’andalusí peninsular, com ara la tolerància i el foment
de les arts i la cultura, però és també un home d’armes, disposat a
defensar els seus territoris.
Les ciutats més septentrionals d’Alandalús, Lleida i Tortosa, veuen
amb esperança el projecte endegat per Ibn Mardanix al Llevant. Lleida,
acollint-se a la seva permanència a l’àrea mediterrània i per afinitat
ideològica amb la idea nova d’Alandalús, intenta saber si des de Múrcia
i València volen seguir mantenint el lligam que les ha unit tradicionalment. Ibn Mardanix té uns altres objectius, tot i que sabem que, degut
a la seva procedència, coneix perfectament les ciutats septentrionals. Els
seus problemes, però, no miren cap al nord, sinó a l’interior dels seus
dominis i cap al perill almohade. La seva política és de conviure amb
els regnes i comtats cristians; aquest fet és la clau per entendre que, si
acull al seu projecte Lleida i Tortosa, posa en perill la seva esmentada
unitat andalusina. Sap perfectament que les dues ciutats fa unes dècades
estan sota l’òrbita del comtat de Barcelona i Urgell, els quals ja han
repartit en dominis les possessions de la ciutat. Acollir-les pressuposa
posar-se en contra un comtat tan fort com és Barcelona, però, a més,
ara ja, tot un regne, com és Aragó. Si Ibn Mardanix trenca les seves
relacions amb Lleida i Tortosa per mantenir el seu projecte andalusí al
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Llevant, això suposa el final, sense marxa enrere, d’ambdues ciutats, les
quals perdran els contactes amb el sud islàmic i quedaran exposades a
mercè del Regne d’Aragó.
El 1147 és una data en què veiem que les estratègies comtals
es conjuminen per acabar la conquesta de Lleida i Tortosa, ja que
els almoràvits han quedat anorreats i Ibn Mardanix renúncia, per la
falta de poder donar una resposta en cas de conflicte bèl·lic amb els
cristians. Lleida, la ciutat més extrema de l’Islam occidental, continua
mantenint els nexes d’unió amb Tortosa i sobreviu gràcies a aquesta
via oberta que li permet mantenir-se viva. A partir d’ara, la situació
és totalment incerta. La frontera continguda en la línia entre Alguaire
i Corbins es trenca per l’avanç d’Urgell, que posa setge a la capital.
Tot i així, encara sabem que Lleida té capacitat de reacció i planta
cara a l’avanç, tal i com ho veiem en la documentació dels templers,
en què Pere de Puigverd manté un litigi amb ells perquè aquests
se li apropiaren de dos farraginals mentre fou captiu de Lleida: “...
se clamat Petrus de Podioviridi de fratres Militie de duobus ferraginals quod
illis abstulerunt illud quando suus pater fuit mortuus et illud erat captum in
Ylerda...”.238 Tot i així, la capacitat de reacció de Lleida queda amb
inferioritat perquè Ramon Berenguer IV, en el moment de proclamar-se rei d’Aragó, uneix dos fronts i dos exèrcits amb gran projecció
i multiplica les capacitats militars vers una ciutat o unes ciutats aïllades i
soles, amb poca capacitat de maniobra. A més, cal tenir en compte
un factor que és alhora molt important, que és l’entesa entre el món
cristià només és entre dues persones, el rei d’Aragó i comte de Barcelona, i el comte d’Urgell. Aquesta dada és interessant perquè on la
projecció feudal, amb tant de vigor com ve efectuant-se, l’adquisició
de dominis per part de la noblesa és motiu de pugnes i litigis. Ara sí
que és més fàcil l’entesa entre ambdues entitats pel repartiment dels
nous dominis lleidatans i tortosins.
Diversos són els interessos que conflueixen en la mateixa direcció
per a la conquesta de Lleida i Tortosa. Com s’ha esmentat, la pressió
de la noblesa feudal delerosa d’adquirir nous dominis al sud, també
l’emergent burgesia barcelonesa, que hi té uns interessos econòmics i
comercials dipositats, en aquest cas, en la situació estratègica del port
238. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998.
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de Tortosa, i el fet que Lleida és ciutat de pas per a les rutes comercials interiors. El fervor religiós fa dècades, com s’ha esmentat amb
Alfons el Bataller d’Aragó, que es manifesta com el més clar paradigma
d’aquests postulats radicals, amb la voluntat d’expulsar l’infidel de la
península Ibèrica. D’acord amb aquest context, el 1147 es movilitzà
la segona croada i, coetàniament, es produí la conquesta definitiva de
Lleida i Tortosa. Així doncs, la participació dels ordes religiosos en el
procés de conquesta s’accentua en el tram final. L’orde del Temple
és el que actua a les nostres terres, el qual reconeix i aprova les accions que durà a terme el comte Ramon Berenguer IV. Darrere les
bones declaracions d’intencions del Temple, tenim els grans interessos
comercials que aquests esperen satisfer amb la conquesta de les dues
ciutats andalusines. De fet, els dominis que aspiren a obtenir formen
part dels acords a què van arribar el 1143, davant la seva renúncia a
pendre possessió dels dominis que deixava Alfons el Bataller d’Aragó en
el seu testament a canvi d’aconseguir una cinquena part de les terres
conquerides en aquesta nova fase expansiva. Òbviament els beneficis
econòmics són molt més que evidents, tenint en compte l’extensió de
l’àrea a conquerir, les nombroses possessions mobles que s’hi troben,
l’escassa població islàmica que no emigra o no ha pogut emigrar i,
principalment, la gran capacitat de les terres del Pla de Lleida per a
la producció agrària i per a l’explotació ramadera. De cara a Tortosa,
en contempla l’aprofitament de les possibilitats del riu Ebre i del port
i eix comercial de la capital tortosina.
Ramon Berenguer IV rep encara el suport de la ciutat italiana
de Gènova.239 Aquest recolzament no és merament ocasional, sinó que
respon a una declaració d’intensions dels italians respecte a la seva
política comercial a la Mediterrània. Gènova i el comte de Barcelona
ja havien participat conjuntament en altres accions militars contra les
terres andalusines com, per exemple, el mateix 1147 davant d’Almeria,
un altre port destacat d’Alandalús. Altrament, Gènova,240 partint de
239. SABATÉ, F., “Conquesta de Tortosa i Lleida”, Atles Històric de Catalunya, Vicens Vives,
Barcelona, 1995, p. 82.
240. Obtenim documents respecte les possessions dels genovesos dins el territori tortosí, el
primer data de 1149 i és una memòria de l’acord entre l’esglèsia de Tortosa i l’orde del Temple
per la percepció del delme en l’antiga porció dels genovesos, que l’orde havia comprat al rei Alfons.
Conté el repartiment de la ciutat després de la conquesta i la posterior venda dels genovesos al
comte. El segon document data del 1163, és tracta d’una donació al bisbe i als canonges de la vall
de Sanxet a canvi de quaranta morabatins, sobre Andust, que havia comprat el genovès Brunone.
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l’ideari expansionista del seu comerç i de les seves àrees d’influència
comercial, si dóna suport a la conquesta definitiva de Tortosa obtindrà
una bona participació en el port comercial més important al nord-est
d’Alandalús, a part de ser un nexe de comunicacions molt important
amb l’interior peninsular, a través de l’eix fluvial de l’Ebre i remuntant
el riu fins a derivar en els corresponents afluents.
Vista la situació d’aliances que rep i estableix el comte de Barcelona,241 l’any següent, el vint-i-nou de juny de 1148, inicia la primera fase de conquesta dels territoris andalusins, començant amb un
atac marítim amb el suport dels esmentats genovesos i de la burgesia
barcelonina, que aporten la flota suficient per dur a terme el trasllat i
corresponent desembarcament de tropes a la desembocadura de l’Ebre.
Després del bloqueig marítim sense permetre l’entrada i la sortida
de cap nau, acte seguit remontaren el riu fins arribar a Tortosa, la
qual estigué assetjada durant sis mesos, quan capitulà i s’entregà.242
Automàticament, Ramon Berenguer IV autoritzà que es duguessin a
terme les corresponents distribucions territorials i comercials, d’acord
amb els pactes assolits un any abans entre totes les parts, procedint a
fragmentar els dominis tortosins en diferents senyorius feudals.
La situació de Lleida és d’agonia definitiva. Fins ara, davant la
pressió angoixant pel nord, est i oest podia respirar perquè tenia el
nexe amb el sud tortosí, a través de la via fluvial Segre i Ebre, i la
terrestre amb Castelldans, que la mantenia dins de la unitat que formava
Alandalús. Però ara, atesa la conquesta de Tortosa, sap perfectament que
no arribaran reforços provinents de València. Altrament, recordem que
Ibn Mardanix adopta una posició clarament en contra de mantenir
vives les ciutats més septentrionals per evitar enfrontaments amb els
regnes i comtats peninsulars. Així doncs, a Lleida només li queda esperar l’arribada de les hosts cristianes per tal que finalitzi el procés de
conquesta, ja que ella, per si sola, no pot endegar una acció bèl·lica a
camp obert contra les tropes del comte de Barcelona. El cop definitiu
s’inicia pel nord, quan el comte d’Urgell baixa fins arribar a les portes
VIRGILI, A., Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193), Fundació Noguera, Barcelona, 1997, doc.
18 (p. 63), doc. 130 (p. 181).
241. VIRGILI, A., “Conquesta, colonització i feudalització de Tortosa (segle XII), segons el
cartulari de la catedral”, Estudi General, 5-6 (1985-1986), p. 275-289.
242. IGLÉSIES, J., La conquesta de Tortosa, Rafael Dalmau, Barcelona, 1961. CAFFARO, P., De
captione Almerie et Tortuose, Anubar, València, 1973, p. 31-35.
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de la capital; pel sud, les tropes de Ramon Berenguer IV remunten
l’Ebre passant per Mequinensa, i després emprenen el Segre fins arribar al turó de Gardeny, des del qual s’organitzarà l’assalt definitiu.
Cal assenyalar que, a mesura que el comte de Barcelona va ascendint
per les terres tortosines, els diversos husún que restaven per conquerir,
van anar capitulant, com ara les ja citades Mequinensa i Fraga. Estem
a l’abril de 1149 i el setge de Lleida es defensa fins a la tardor, quan
al-Muzzàffar, l’últim governador islàmic de la ciutat, en fa el lliurament
i l’abandona.243 Amb la conquesta de Lleida es posà fi al domini islàmic
sobre les terres de l’oest i el sud de l’actual Catalunya, tret de petits
reductes com Siurana i Miravet que sucumbiren el 1153.244
La conquesta militar per part del món comtal va acompanyada
d’unes clàusules dels conqueridors que s’imposen sobre els conquistats,
entre les quals destacaríem la pèrdua de béns immobles, el desplaçament
de la població vençuda a uns barris determinats de la ciutat i, per
tant, la pèrdua de les seves cases, negocis, etc., i, finalment el respecte
a la voluntat de marxar dels nous dominis conquerits per anar cap a
terres musulmanes, ja que la voluntat explícita dels vencedors és que
no hi hagi musulmans en terres cristianes. A Lleida, els musulmans
que decideixen quedar-se a la ciutat, són traslladats fora del centre
urbà, cap a un nou barri que es situaria entre el camí de Gardeny i
el barri que tocava al Portal de Boters.245 Els musulmans que marxen
de les terres lleidatanes o tortosines emigren vers el sud, tenint com
a referent la ciutat de València246 o les terres més meridionals de la
península, com Múrcia, Almeria i Granada,247 ja que la resta del territori septentrional, en el context de la segona meitat del segle XII, està

243. LLADONOSA, J., La conquesta de Lleida, Dalmau, DL, Barcelona, 1990.
244. LLADONOSA, J., “La conquesta de Lleida”, Episodis de la Història, 24 (1961), p. 36. CATALÀ,
P., “Castell de Miravet”, Els Castells catalans, IV, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1979, p. 413-414.
BLADÉ DESUMVILA, A., El Castell de Miravet, “Episodis de la Història”, 80 (1966), p. 26.
245. MUTGÉ I VIVES, J., L’aljama sarraïna de Lleida a l’Edat Mitjana. Aproximació a la seva
història, Consejo de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1992. LORIENTE, A., L’horitzó andalusí de
l’antic Portal de Magdalena, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1990, p. 19. ALTISENT, A., Història de Poblet,
Abadia de Poblet DL, 1974, p. 92.
246. VIRGILI, A., “Conquesta i feudalització de la regió de Tortosa 1148-1200”, Recerca 93,
(1995), p. 41.
247. Granada és la ciutat més extrema dels dominis d’Ibn Mardanís, d’aquí que veiem com
el 1156 té un dur enfrontament amb els almohades, els quals un cop conquerida, la perderen per
la irrupció del mateix Ibn Mardanís per recuperar-la. IBN ABI ZAR’, Rawd al-Qirtas, II, València,
1964, p. 391.
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pràcticament conquerit per les tropes dels regnes castellà i aragonès, i
pels comtats catalans.
Ibn Mardanix manté viva la flama de l’únic estat andalusí peninsular, centrat en el Llevant, ja que pel sud avança una nova onada
d’emigrants provinents del nord d’Àfrica sota el paraigua del califat
almohade. El “rei Llop” continuarà amb les bones aliances amb els regnes
i comtats peninsulars, sempre a canvi de quantioses paries. D’aquí que,
de moment, es respectin els dominis d’Ibn Mardanix, fins al punt que
conjuntament lluiten contra el progressiu avanç almohade. El somni
d’una entitat andalusina s’esvairà el 1172, quan Ibn Mardanix morirà
i, amb ell, el seu projecte d’establir i consolidar una entitat andalusina
autònoma. La incapacitat dels seus successors de mantenir viva la flama i el projecte del “rei Llop”, afavorí la progressiva i ràpida entrada
dels almohades a la península Ibèrica, tot conquerint els territoris que
encara quedaven sota el domini d’Alandalús. Altrament, el projecte
d’Ibn Mardanix no sabem fins a quin punt hagués tingut el seu èxit
absolut, ja que, tot i mantenir una bona relació diplomàtica amb el
món feudal, establerta sobre la base del pagament d’unes paries quantioses, cal pensar què hauria passat en el moment en què l’economia
del Llevant peninsular no passés un bon moment, o simplement es
ressentís de la forta pressió fiscal a què era sotmesa la població de la
zona. Així, també caldria incloure entre les hipòtesis el moment en què
la feudalització permetria mantenir un territori militarment inferior i
molt ric en tributs exempt del seu domini, i, finalment, quina seria
l’actitud de l’Església davant l’existència, a la península Ibèrica, d’un
possible regne musulmà.
Mentrestant, Lleida i Tortosa, alienes a qualsevol altre debat, ja
conquerides gairebé ja fa vint anys, segueixen amb peu ferm la nova
conjuntura social i econòmica dels conqueridors, amb la implantació de
la dinàmica feudal, la colonització del territori i la forta jerarquització
social fruit del mateix sistema feudal.248 Però també es deixa una gran
empremta entre vencedors i vençuts, perquè, com hem citat anteriorment,
amb la marginació en barris secundaris de la població que havia vist
créixer i mantingut la ciutat, ara es veu relegada a una aljama, sense
cap de les possessions que havien mantingut fins al moment; però
248. FONT I RIUS, J. M., “La comarca de Tortosa a raiz de la Reconquista Cristiana (1148)”,
Cuadernos de Historia de España, XIX (1953), p. 106-130.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

193

també cal tenir en compte que els musulmans representen el record
de l’enemic de la cristiandat que ha calgut vèncer amb l’ajut de les
armes per fer-lo fora de les terres de confessió cristiana.249 La dinàmica feudal permet explotar i estructurar el territori amb molta força
i empenta.250 Assistim a un període d’atorgament de moltes cartes de
població,251 dirigides a totes aquelles persones que es volguéssin traslladar
vers les terres del pla i del sud per tal de poblar-les i colonitzar-les.252
La nova realitat feudal transforma el territori islàmic creant un mosaic
de senyorius per tal de mantenir el poder i el vassallatge. Així doncs,
es posà fi a una etapa de quasibé quatre segles de convivència amb
la cultura musulmana, la qual ens deixà un bon nombre de topònims,
de noms propis de persona i moltes restes de cultura material el coneixement de les quals encara s’ampliarà en el futur.253

249. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 91.
250. ERITJA, X., “Entre la Lleida andalusí i la feudal (segles XI-XII). Un model d’explotació
rural”, Paisatge i societat a la Plana de Lleida a l’Edat Mitjana, Publicacions de la Universitat de Lleida,
Lleida, 1993, p. 33-41.
251. FONT I RIUS, J. M., “La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico”,
Ilerda, VIII (1949.1959), p. 5-31. Ibídem, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval,
Barcelona, 1985, p. 55-73. Ibídem, “El procés de formació de les Costums de Tortosa”, Revista Jurídica
de Catalunya, LXII (1973), p. 155-178.
252. LLADONOSA, J., Historia d’Artesa de Segre i de la seva comarca, Ajuntament d’Artesa de
Segre, Artesa de Segre, 1990, p. 140-144.
253. L’arqueologia medieval a Lleida viu un progressiu creixement pel que fa a la quantitat
d’assentaments que s’estan treballant actualment, com des, de l’àmbit urbà a la mateixa ciutat de
Lleida, el castell d’Algerri, Castelldans, Alguaire i Pla d’Almatà.

3

QUÈ CONFIGURA
EL PAISATGE ANDALUSÍ DE LLEIDA?

El Castelldans i el Mascançà andalusins presenten unes característiques
històriques que incentiven a l’investigador inserir-se en el seu passat
per estudiar-lo, entendre’l i donar llum a una fase històrica que encara
avui ens és fosca. Iniciar l’aproximació a l’etapa andalusina ha estat una
decisió no exempta de debats intensos per buscar el millor sistema i la
metodologia per abordar-la. Sens dubte, tenint en compte les nostres
possibilitats i la realitat paisatgística actual, creiem que l’aproximació
a l’articulació del territori1 central i meridional del districte andalusí
de Lleida en els segles XI i XII, s’ha d’afrontar partint dels principis
bàsics de l’arqueologia del paisatge.2 Les diverses realitats paisatgístiques
generades al llarg de la història per les societats que l’han habitat i
l’han transformat, ens obliguen a identificar els precedents històrics i,
posteriorment, detectar les transformacions endegades pels musulmans.
Cada paisatge s’ha transformat segons la societat, les estructures de
poder i producció i les capacitats tecnològiques. En ell es reflecteixen
les diferències socials i, sobretot, la relació que manté l’home amb el
medi natural. Volem enfocar l’anàlisi percebent el paisatge com un
document històric, d’aquí la necessitat d’aplicar la metodologia arqueològica. Per tant, el paisatge s’entén com un gran jaciment arqueològic
en l’interior del qual hi ha un seguit d’estructures que el permeten
estudiar, identificar i classificar. És lògic, doncs, practicar una estratigra1. De BOUARD, M., Manuel d’Archéologie Médiévale. De la fouille à l’histoire, Société d’Édition
d’Enseignement Supérieur, Paris Ve, Paris, 1975.
2. CAMBI, F.,TERRENATO, N., Introduzione all’Archeologia dei Paesaggi, Carocci Editore, Roma, 1998.
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fia del paisatge i alhora dur a terme un treball d’anàlisis comparatives
entre els elements similars que s’incorporen en cada grup identificat.
En el present apartat estudiarem les següents qüestions: en primer
lloc quins precedents d’ocupació humana del territori tenim a l’àrea
central i meridional de Lleida abans d’aprofundir en l’anàlisi dels segles XI i XII; en segon lloc, abordarem el territori rural lleidatà en els
segles XI i XII, analitzant el grau d’incidència que té la capital sobre
el seu districte; en tercer lloc, com el terme andalusí de Castelldans es
desenvolupa i s’organitza davant els esdeveniments històrics de l’última
etapa islàmica; en quart lloc, com es configura el pla del Mascançà.
Per endinsar-nos en les anteriors qüestions, prenem com a punt de
partida la capitalitat de Lleida sobre el propi territori, l’adaptació de la
societat andalusina a la diversitat medi ambiental, veurem, com evoluciona l’espai central i meridional del districte lleidatà, i en darrer lloc
ens introduirem en l’estudi de les vies de comunicació.

3.1 Capitalitat i regió
Si ens remetem al títol de la present recerca, l’objectiu de la nostra
investigació és l’estudi del món rural lleidatà. Tanmateix, es considera
elemental incloure un apartat dedicat a la capital i el món urbà, perquè
és l’àmbit on es concentra més població i perquè la seva situació en
el territori és estratègica en erigir-se al bell mig del districte i ubicarse a la rivera dreta del riu Segre. A més, a nivell administratiu, és on
residien les elits socials locals encarregades dels principals organismes
de decisió.3 Respecte a la religió veurem que els principals líders espirituals musulmans també residiren a la capital, atès que, a més de ser
guies espirituals, també ocupaven càrrecs importants en l’administració
pública.4 Finalment, des del punt de vista econòmic, una capital de
districte d’un gran pes administratiu i una alta demografia, ha d’erigir-se
com un centre econòmic de referència, ja sigui per efectuar-hi transaccions econòmiques en els mercats o controlar les fiscalitats, com també
per esdevenir un centre productor i receptor de primeres matèries i

3. CLÉMENT, F., Pouvoir et Légitimité en Espagne Musulmane à l’Époque des Taifas (Ve / XI e
siècle). L’Imam fictif, L’Harmattan, Paris, 1997.
4. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 148-149.
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d’objectes artesanals amb més elaboració per ser distribuïts arreu del
territori que capitalitza.
La producció bibliogràfica focalitzada en la Lleida andalusina presenta una ciutat que respondria als models standards de ciutat andalusina
de la península Ibèrica.5 Tanmateix, no oblidem que Lleida és una
medina que encapçala un districte que és fronterer amb l’espai comtal.
Aquesta evidència fa que la ciutat sigui també un espai militar des del
qual s’organitzin o serveixi de base per algarades destinades al món
comtal. Per tant, més enllà del model habitual de medina, presenta la
particularitat d’ubicar-se en la frontera i de convertir-se en una ciutat
de projecció militar.
No obstant, Lleida i el seu districte són, segons les fonts andalusines,
una ciutat i un territori bàsicament abocats a l’agricultura, en concret
al cultiu del lli.6 Sabem, per l’arqueologia, que té alternatives a aquesta
activitat econòmica com és el comerç de productes manufacturats en
tallers locals,7 i això ens indica la presència d’una artesania més o menys
especialitzada. La ramaderia és un altre recurs a tenir en compte, degut
a la nombrosa presència de topònims relacionats amb aquesta pràctica
econòmica en les proximitats de la ciutat, com per exemple a Margalef
(comarca del Pla d’Urgell i la Noguera) i en el pla del Mascançà. També
la molineria s’erigeix com una important activitat econòmica i, sobretot,
dinamitzadora de l’economia local. La consolidació de la indústria del
molí fariner s’ajuda tot aprofitant l’aigua sobrant de les sèquies que
neixen en els rius8 i les fonts. El sector tèxtil, amb les adoberies, és
un altre sector que afavoreix la dinàmica econòmica, en aquest cas, de
la ciutat de Lleida. Finalment, s’ha d’anotar l’explotació minera del riu
Segre, el qual, segons les fonts àrabs seria un riu aurífer.9
5. LLADONOSA, J., Historia de Lleida, I, Camps Calmet, Tàrrega, 1972. LORIENTE, A., L’horitzó
andalusí de l’antic Portal de Magdalena, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1990. Ibídem, “Un exemple
del model urbà andalusí: medina Larida. L’aportació de l’arqueologia urbana al món àrab”, Revista
d’Arqueologia de Ponent, 7 (1997), p. 77-106. Ibídem,“L’arqueologia urbana a Lleida: dinàmica i resultats
històrics. La ciutat andalusina com a exemple”, Arqueologia Medieval. Reflexions des de la pràctica, I,
Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 177-222.
6. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial,
Barcelona, 2000, doc. 48 (p. 86).
7. LORIENTE, A., L’horitzó andalusí de l’antic Portal de Magdalena, Ajuntament de Lleida, Lleida,
1990.
8. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), Abadia de Poblet, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya Barcelona, 1993, doc. 119 (p. 112).
9. Balañà, P., “Una fiebre del oro bimilenaria en Lérida”, Historia y vida, 267 (1990), p. 4-12.
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Tot i així, la principal activitat econòmica és el sector agropecuari.
Aquest és l’element que articula i dinamitza les relacions socials en el
territori lleidatà, defineix quines són les relacions socials dins d’una
comunitat, planifica l’organització del paisatge productiu, interactua
entre els diversos sectors agropecuaris, i, sobretot, és, com hem anunciat, el principal sector econòmic. La ciutat de Lleida també s’alimenta
de l’activitat agrícola, ja que es projecta sobre el territori mitjançant
l’horta periurbana. A més, la ciutat posseeix un nombrós espai circumdant semblant a l’espai d’un castell termenat, segons ens indiquen
les fonts llatines, amb la presència d’almúnies,10 que van ser les que
transformaren el paisatge immediat a l’horta de Lleida.11 Aquestes són
la unitat de treball i explotació dels recursos agraris més comuna dins
l’àmbit rural lleidatà en els segles XI i XII.
L’estudi de la toponímia i de la documentació llatina han ajudat
en la recerca sobre les almúnies pròximes a la Lleida islàmica. S’ha
constatat la relació entre importants personatges locals musulmans i la
possessió d’almúnies, cosa que demostra, per una banda, l’important
paper de la ciutat com a eix vertebrador de l’espai circumdant i, per
altra, el vincle entre món rural i món urbà, atès que els propietaris
residien a la ciutat i les seves estades a les almúnies periurbanes eren
temporals. Tot sembla indicar que durant el temps que residien a la
ciutat, en les almúnies la producció quedava a mans de pagesos que o
bé arrendarien els terrenys o bé eren pagesos assalariats que hi estarien
visquent. Aquest tipus de relacions socials i laborals entorn l’almúnia,
a Lleida, són una de les línies de recerca que estem duent a terme i
per aquest motiu presentem unes primeres hipòtesis.
La ciutat de Lleida és el principal centre formatiu i de coneixement del districte. Esdevé un espai on es duen a terme intercanvis
de coneixements tècnics i científics, la qual cosa beneficïa la formació
de la societat local i del districte. Per exemple, l’artesanat que treballa
amb la ceràmica es forma mitjançant l’entrada de corrents artístics i
tècnics procedents dels principals centres difusors andalusins del sud,
10. Probablement ens trobem davant una tergiversació del concepte terme de Lleida per part
de les fonts llatines, ja que en cap moment es troba un víncle clar entre que la ciutat musulmanda
de Lleida tingués un espai propi, el qual en depengués completament, establint un símil amb el
concepte feudal del terme.
11. BRUFAL, J., “El agua en la Lleida musulmana: la huerta de Lleida, el secano de Castelldans
y el humedal del fahs Maskijān”, Agua y sociedad en la edad media hispana. Maria Isabel del Val, Juan
Antonio Bonachia (coord.). Editorial Universidad de Cromad, Granada, 2013, p. 275-298.
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tot divulgant-se per mitjà de les madrasses.12 Tampoc no ens hem
d’oblidar dels assentaments que estan situats molt a prop dels eixos
viaris pels quals circularien les novetats tècniques i artístiques, que
serien un focus d’activitat econòmica, i circularien les tendències ideològiques. Creiem que aquests podien gaudir d’una situació de privilegi
dins del món rural per la facilitat d’obtenció dels nous coneixements
i de la informació. Aquesta dada, la podem corroborar mitjançant
la tècnica de construcció de l’almúnia d’Avinganya, la qual utilitza la
tipologia constructiva omeia del carreu a llarg i través. Tècnicament,
però el desenvolupament de la tècnica és força diferent si es compara
amb sectors meridionals d’Alandalús. Les distribucions dels aparells així
com el tractament que reben de mans dels picapedrers, dista de ser
la mateixa. Això ens condueix a la possibilitat que tallers locals hagin
rebut formació al respecte, però sense controlar la tècnica, d’aquí la
irregularitat en la disposició dels carreus de pedra en els murs. No
obstant, la qüestió de l’aplicació del carreu de pedra a llarg i través va
més enllà de l’àmbit local lleidatà, tot traslladant-se a nivell regional
de la Frontera Superior.13 Aquí també es detecta l’ús estès d’aquesta
tècnica amb resultats similars als lleidatans. Tot plegat confirma que
el món urbà ofereix un ampli ventall de possibilitats en les activitats
econòmiques i en la progressió social.
Les medines que eren cap de districte gaudien del privilegi
d’acollir els principals representants de l’administració, de l’exèrcit i de
la religió en un mateix espai, en aquest cas la ciutat. És obvi entendre
que tenir en la mateixa ciutat els tres principals delegats del poder
donin a aquesta una representativitat i una hegemonia sobre la resta
del territori perquè, clarament, té el monopoli del poder en el seu
districte. Administrativament, el funcionariat estava repartit pel territori en funció dels principals assentaments, com poden ser destacats
husún, els quals, per la seva importància en el territori han adquirit
una representativitat i un pes específic. També les medines més petites,
que, tot i poder aspirar a un possible control d’un espai propi, tenen
la capacitat de desenvolupar tasques de representació del poder. Tot
plegat, estava ben lligat des de la capital, la qual administrava el propi
12. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 148.
13. GURRIARÁN, P., “Una arquitectura para el Califato: poder y construcción en al-Andalus
durante el siglo X”, Anales de Arqueología Cordobesa, 19 (2008), p. 261-276.
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territori i els elements que el formaven a través del cos funcionarial.
En el cas que ens pertoca, el districte islàmic de Lleida, en els segles
XI, i XII, té formada una densa xarxa d’assentaments dins el món rural
que desenvolupen tasques defensives i militars14 i d’altres que serien
pròpies de la dinàmica social i econòmica del mateix. Dins d’aquest
entramat, tenim assentaments que, per la seva rellevància i pes concret
en un determinat espai, esdevenen centres cohesionadors del territori.
Estem parlant de centres importants com la medina de Balaguer: És
nom d’una demarcació (bàlad) d’Al-Àndalus, depenent de Lleida, que
comprèn diversos castells15 (tot i que les fonts parlen de fortaleses),16
el hisn de Montsó,17 la medina de Fraga18 i el hisn de Castelldans.
Considerar que aquests importants centres lleidatans abans de la
segona meitat del segle XI, aspirin a tenir una hegemonia autònoma
respecte a la principal medina, creiem que actualment seria una greu
equivocació. No obstant, sí que podem afirmar que poden articular
un territori immediat, ja sigui a través d’assentaments tipus alqueries,
almúnies o burj, però en cap cas creiem que s’intenti aconseguir una
autonomia del districte de Lleida. Una altra qüestió s’enceta a partir de
la segona meitat de l’últim terç del segle XI, a mesura que la frontera
retrocedeix i cada cop la ciutat de Lleida pot donar menys resposta
davant els atacs dels comtats. Aquí hi ha un canvi de tendència, ja
que cada centre urbà o gran fortificació pagarà paries degut a les
necessitats imperioses de supervivència i l’ofec per la pressió bèl·lica.
En aquest context de desmoronament del districte i de desintegració
social, s’afirma que, per urgència, s’optà per una certa autonomia i
per cercar el propi futur per sobreviure.
Les ciutats cap de districte en el nord-est peninsular, en els segles XI
i XII, destacant principalment el context de l’etapa taifa, tenen una
hegemonia territorial de què mai abans havien gaudit. L’evolució política i social va fer néixer els petits regnes de taifes, els quals estaven
articulats partint de la capitalitat de la medina. En l’àmbit territorial
14. Giralt, J. “Fortificacions andalusines a la marca superior d’Al-Andalus: aproximació a
l’estudi de la zona nord del districte de Lleida”, La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien,
(Paris, 1991), p. 67-74.
15. BALAÑÀ, P., “Textos àrabs relatius a Balaguer a Balaguer (I)”, Ilerda, XLVI (1985), p. 244.
16. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial,
Barcelona, 2002, doc. 317 (p. 240).
17. Ibídem, doc. 315 (p. 238).
18. Ibídem, doc. 308 (p. 234).
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de l’antiga Frontera Superior, les medines que abans eren les seus dels
governadors califals de les antigues cores, un cop iniciada la fitna de
1009, amb Sanjúl, assoleixen progressivament el rol d’entitats autònomes, mantenint el lideratge del seu territori, heretat de l’etapa anterior,
fins a consolidar-lo definitivament a partir del 1031, data clau que
simbolitza la finalització efectiva del califat omeia de Còrdova. Tot
i així, al sud d’Alandalús l’evolució històrica és diferent a la de les
terres septentrionals. El canvi polític i social que suposà la finalització
del califat i l’inici dels regnes de taifes, va suposar sobre el territori
el canvi de capitalitats, és a dir, medines que durant el califat havien
experimentat una fortalesa notable i una influència considerable sobre
la societat andalusina, a partir de 1009, experimenten una decadència
que portarà a la pèrdua de pes en el territori i, conseqüentment, a
la fundació de noves medines o, l’hegemonia d’altres que fins llavors
no havien tingut un paper tan rellevant com el que passaran a tenir
a partir d’ara. Ens referim a Medina Elvira (Granada), la qual, en el
segle XI serà abandonada per traslladar-se a la nova fundació zirí de
l’actual ciutat de Granada,19 o també la decadència de Còrdova i de
Madinat az-Zahra i, per contra, l’augment de poder que experimentarà Sevilla, la qual serà la gran controladora de les petites taifes del
sud-est peninsular.
Probablement les causes per entendre el perquè del declivi d’importants
centres urbans com foren Medina Elvira o Madinat az-Zahra,20 o, en
canvi, la consolidació i projecció urbana de Lleida, Saragossa i Tortosa,
van més enllà de la caiguda del califat, i potser caldria buscar-les en
la pròpia dinàmica social regional. En la zona de la vall de l’Ebre
existeix una homogeneïtzació de les elits governamentals a través dels
llinatges familiars que mantenen unida tota la zona que abans formava
la Frontera Superior. Per la seva banda, Tortosa i el Llevant peninsular
estan sota el control d’un altre grup social,21 però la proximitat amb
Saragossa farà que el conjunt d’aquesta entitat geogràfica vagi plegat

19. MALPICA, A., “La ciudad y su territorio en al-Andalus. Las dimensiones de un problema
teórico y un debate social”, La ciudad a debate. Imaginar lo urbano: paraíso y conflicto, (Granada, 6-8
junio 2002), Juan Calatrava, José Antonio González (coord.), Granada, 2007, p. 167-190.
20. ACIÉN, M., “Madīnat al-Zahrā en el urbanismo musulmán”, Cuadernos de Madīnat alZahrā, I (1987), p. 229-234.
21. MEOUAK, M., Saqaliba, eunuques et esclaves à la conquête du pouvoir. Géographie et histoire
des élites politiques “marginales” dans l’Espagne umayyade, Academia Scientiarum Fennica, Hèlsinki, 2004.
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pràcticament tot el segle XI i el XII. Altrament, al sud peninsular el
predomini de diferents faccions familiars de diversa procedència ètnica
dificulta poder obtenir una homogeneïtzació de criteri a l’hora de
sustentar el poder i governar. A partir d’aquí, probablement poguem
entendre millor el perquè d’aquesta evolució, que a nivell general és
homogènia, però que depenent de les regions que formaven Alandalús
és fins a un punt tan diferent i contradictòria.
La dinàmica de la societat andalusina lleidatana demana garantir el
territori ben organitzat i estructurat. De fet, ser un territori fronterer
el convertim en un espai convuls i excepcional. Si remuntem fins al
segle IX, just després de l’intent de recuperació per part de Carlemany
del territori més septentrional d’Alandalús, així com els successius
intents de conquesta duts a terme pel món franc,22 des de Còrdova
s’impulsà una organització territorial de la zona de la Vall de l’Ebre,
passà a tenir una denominació jurisdiccional: serà la Frontera Superior.
Els que fins llavors havien estat uns territoris de pas, allunyats de la
frontera amb el món cristià, a partir d’aquest notori avanç, que no
anà més enllà de Barcelona (any 801),23 passaren a ser el punt de
partida de l’organització emiral de la Frontera Superior, impulsant la
regeneració, en el nostre cas, de la capital, Lleida, i donant impuls a
centres secundaris, com seran la fundació de la ciutat de Balaguer,24 i,
segurament, a la fundació o la recuperació dels principals assentaments
andalusins lleidatans com foren Fraga, Montsó,25 Àger, Mequinensa,
Tamarit i Castelldans. Assegurar aquest bastió va ser el treball impulsat
per Lubb ibn Muhàmmad per consolidar el control emiral, però sense
oblidar el context convuls del territori fronterer amb els comtats.
Tanmateix, la ciutat de Lleida estigué atenta a l’evolució històrica
de la frontera amb el món comtal, el qual està immers en el procés
de feudalització26 i consolidant el procés d’expansió cap a la frontera
amb Alandalús.27 La conquesta militar efectiva i la colonització dels
22. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo editorial,
Barcelona, 2000, doc. 236 (p. 197), doc. 237 (p. 197).
23. Ibídem, doc. 230 (p. 191).
24. Ibídem, doc. 317 (p. 240).
25. Ibídem, doc. 315 (p. 238).
26. SABATÉ, F., El territori de la Catalunya Medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg
de l’Edat Mitjana, Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1997, p. 27-28.
27. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 76-86.
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territoris vers els dominis andalusins de Lleida, condicionen les expectatives d’expansió pròpies de la dinàmica feudal, tot accentuant el
referent de conquesta cap als territoris islàmics, recolzats i atiats pel
fervor religiós que es vivia en el context que estem recordant.28
Davant aquest context bèl·lic tan poc favorable als interessos i
pretensions lleidatanes, la posició de la capital esdevindrà d’aferrament
al seu territori com a mesura que li permeti sobreviure. Recordem
ràpidament que, a finals del segle XI, Saragossa aconsegueix l’hegemonia
territorial de la vall de l’Ebre gràcies a la col·laboració interessada del
Cid, que destruí, per la força, qualsevol interès estratègic de Lleida més
enllà del seu districte.29 Tanmateix, la ciutat de Lleida continuà atorgant
cohesió al seu districte mitjançant les relacions socials establertes en el
segle XI. La possessió de propietats rurals, la productivitat del camp i
l’empemta del món urbà, ajudaven que la ciutat dugués a terme les
seves funcions, sobre el seu districte, en contextos políticament difícils
i extrems.
La ciutat de Lleida se situa gairebé al bell mig del districte
que capitalitza i articula. Els principals assentaments que permeten
estructurar-lo es distribueixen en el territori d’una manera ordenada,
partint d’un ideari de cohesió davant la situació fronterera en què es
troba. La medina de Balaguer, al nord, organitza la vessant més septentrional i la que limita amb el comtat d’Urgell. Àger, Santa Linya,
Camarasa, Montmagastre i Ós de Balaguer complementen Balaguer
com a fortificacions extremes al nord del districte; Corbins, al centre, seria probablement una altra fortificació a tenir en compte, tot i
trobar-se enmig de dos nuclis importants com són Lleida i Balaguer,
però creiem que la seva presència donaria cohesió al tram final del
Noguera Ribagorçana i a la franja central i meridional del pla del
Mascançà30 per mitjà de la progressió del riu Corb; Barbens i Palau
d’Anglesola estructuren i donen cobertura al pla del Mascançà; Palou,
Massoteres, Concabella i Vilagrasseta organitzen el curs inicial del Sió
i controlen el Llobregós, la frontera més extrema per la vessant nordoriental. Alguaire i Tamarit, al centre del districte, atorguen més cohesió
28. Ibídem, p. 82.
29. BALAÑÀ, P., Crònica política de la pre-Catalunya islàmica, Rafael Dalmau Editor, Barcelona,
1992, p. 53-58.
30. La ciutat de Balaguer també proporcionaria cohesió a la vessant septentrional del pla del
Mascançà, així com al tram final del riu Sió.
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a l’àrea central i reforcen els espais intermedis entre els assentaments
més allunyats. Montsó, per l’oest, i la medina de Fraga, pel sud-oest,
marquen una línia defensiva que capitalitza aquest territori tan conflictiu en els segles XI i XII. Mentre que pel sud tindríem Mequinensa i
també Fraga. Finalment, l’àrea sud-oriental de la frontera s’organitzava
a partir de Castelldans i Vinaixa.
La nostra recerca es centra en les àrees de Castelldans i del pla
del Mascançà. Concretament, Castelldans és un dels principals hisn
amb alqueria del districte lleidatà, i el principal de l’àrea meridional
de Lleida. Castelldans és a poc més de 17 quilòmetres al sud-est de
la capital, erigint-se al capdamunt d’un altiplà format per turons de
diversa altura, com són la Serra de les Forques (415 m) lo Comellar
(401 m), el Timorell (437 m) i el mateix turó del Castell (373 m),31
que avisen de la finalització del pla de Lleida. La disposició de Castelldans sobre el territori presuposa diverses qüestions estratègiques i de
control que cal aportar en el present punt i que permetran entendre
una mica més l’articulació territorial del districte andalusí de Lleida
i, principalment, les relacions de la medina amb aquest assentament
meridional.
El primer aspecte que cal esmentar és la “soledat” del hisn de
Castelldans al sud-est de la ciutat de Lleida. Si col·loquem en un
mapa les principals fortificacions andalusines lleidatanes, veiem com les
distàncies entre elles són relativament curtes; a més la seva ubicació
acostuma a ser al costat d’un curs fluvial important,32 cosa que facilitaria a priori la movilitat entre elles. En canvi, Castelldans no està a
prop de cap curs fluvial. Sí que és cert que tenim al sud el riu Set, a
una distància aproximada de 5,5 quilòmetres, però aquesta distància és
considerable per esdevenir un eix viari de comunicació, s’opta clarament
per la via terrestre com la més factible per mantenir-se ben comunicat.
De fet, l’assentament de més entitat que té a prop és Lleida, i la via
més ràpida per arribar-hi és evidentment la terrestre, tot seguint la via
Lata. La pròpia dinàmica del districte andalusí de Lleida va voler que
31. Vegeu el mapa topogràfic a escala 1:5000 de Castelldans de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, www.icc.cat
32. El hisn de Fraga i Montsó, al costat del Cinca, la medina de Balaguer, al costat del Segre,
el hisn de Corbins, a l’aiguabarreig del Segre i la Noguera Ribagorçana, Mequinença, al riu Ebre, i
la ciutat de Lleida, al costat del riu Segre. No obstant, Alguaire, Tamarit i Àger s’ubiquen en espais
estratègics, però alhora allunyats de cursos fluvials.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

205

el hisn de Castelldans es trobés sol enmig d’un territori molt ampli
i on el paisatge és de secà. Així, una de les preguntes que formulem
en el punt 4 i responem és: quin és el rol d’un assentament com el
hisn de Castelldans pel que fa a l’articulació del territori?
En, l’àrea oriental, aparentment, és en la que menys informació
s’ha obtingut sobre fortificacions importants. Per això considerem que
Castelldans dóna cohesió a un vast territori allunyat dels principals
nuclis andalusins, menys de Lleida, i dels eixos fluvials més importants.
La seva àrea de projecció va des de les Muntanyes de Prades fins al
límit meridional del pla del Mascançà. Afegim que, d’acord amb l’anàlisi
de la documentació llatina i l’estudi del paisatge, s’han dibuixat dos
centres importants al centre-sud del Mascançà, el Palau d’Anglesola i
Barbens.33 Aquests assentaments creiem que atorgarien més cohesió a
l’àrea del Mascançà i, d’acord amb l’objectiu d’organitzar el paisatge,
s’imbricarien amb Castelldans.
Mitjançant la xarxa de fortificacions i ciutats secundàries, la ciutat
de Lleida tenia cohesionat tot el districte, tant els principals eixos fluvials
com, fora d’aquests, les zones d’interior de secà. Donar resposta a les
demandes polítiques d’un territori fronterer condueix a la necessitat
imperiosa de tenir sota control tot el districte que capitalitza per crear
una fortalesa interior que permeti la suficient projecció vers l’exterior,
ja sigui dins del món islàmic com per fer front a qualsevol escomesa
bèl·lica amb el món comtal.
Sens dubte, la posició de “solitud” de Castelldans es posaria en
entredit després de comprovar com Lleida articula el territori. Sí que
podem afirmar que és un hisn dels importants, que es troba allunyat
dels principals centres lleidatans, però també comprovem com és a
una distància curta de la capital. Aquesta idea ve a corroborar que el
districte lleidatà s’organitza més enllà dels cursos fluvials, tot ocupant
i explotant els espais àrids de secà. Castelldans n’és un exemple, però
l’espai que abasta el Mascançà presenta una diversitat d’ecosistemes
d’acord amb les característiques del subsòl, i que en cap cas és pròxim
a cap curs fluvial i a més està densament poblat.
Certament, els espais de secà desenvolupen un paper destacat en
l’economia del districte mitjançant els espais de producció dels as33. En el punt 5.1.3 ens referirem de nou al Pla del Mascançà i a l’assentament de Palau d’Anglesola.

206

Jesús Brufal Sucarrat

sentaments rurals tipus alqueria i almúnia.34 Per una banda, l’alqueria
disposa d’un espai de secà, allunyat del centre urbà i dels camps de
conreu tant de regadiu com de secà, apte per a la pastura dels ramats
i que era d’ús comunitari. D’aquesta manera, la legislació maliquí
s’evitava problemes entre la ramaderia i l’agricultura. Per altra banda,
més enllà dels espais de pastura que pertanyen a la comunitat d’una
alqueria, hi ha les terres mortes que, també són espais de secà, les
quals pertanyen a l’estat o a la comunitat local i poden ser explotades
en moments de necessitat.
A través d’aquesta aportació, donem una idea que permet considerar l’espai de secà no com una zona marginal o secundària dins
l’estructura productiva, sinó que pot ser perfectament equiparable als
àmbits tradicionalment considerats com els únics explotables. De fet,
a nivell peninsular, el territori de secà habitualment35 no es deixa
com un espai marginal, sinó que s’habita i es cohesiona a través
d’una fortificació important que generalment es complementa amb
un assentament agropecuari tipus alqueria. La idea que ha mantingut
la historiografia lleidatana quedaria renovada amb la present aportació.
Tot i així, hi ha altres aspectes a considerar, que permeten entendre
millor que Castelldans i la seva àrea d’influència estarien perfectament
integrats dins la xarxa d’assentaments que articula la capital, Lleida.

3.2 Els paisatges rurals de la Lleida musulmana: Castelldans,
l’horta de Lleida i el pla del Mascançà
La primera dada rellevant que s’extreu del treball de camp és la
interacció entre home i medi. La formació geològica del paisatge del
districte lleidatà no era ni molt menys homogènia. El contrast de sòls
amb una major dotació d’argiles i rics en nitrats, els convertia en els
més aptes per a la pràctica de l’agricultura. Aquests contrasten amb
terres on la presència de guixos és notòria, igual que les sals i el salitre,
i l’escassa profunditat del sòl condiciona que siguin difícils de treballar
i fàcilment erosionables. A més, el paisatge lleidatà era marcadament
34. Vegeu, TRILLO, C., Agua, tierra y hombres en Al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí,
Grupo de Investigación “Toponímia, Historia y Arqueología del Reino de Granada”, Granada, 2004.
35. Consulteu l’interessant article de Sophie Gilotte on presenta l’àrea de Trujillo com un
territori secundari dins l’organització occidental d’Alandalús. GILOTTE, S., “Al margen del poder.
Aproximación arqueológica al medio rural extremeño (ss.VIII-XIII)”, Arqueologia Medieval. La transformació
de la frontera medieval musulmana, Flocel Sabaté (dir.), Pagès Editors, Lleida, 2009, p. 53-80.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

207

dual: per una banda, el pla36 destacava per disposar de recursos hídrics
en abundància (els rius, els estanys naturals37 i els torrents o barrancs
humits), cosa que convertia aquesta àrea en fèrtil i productiva; per altra
banda, els accidents geogràfics són factors naturals que incideixen en
la determinació de l’ocupació humana del territori. Ens referim a les
àrees més extremes, tant al nord —sistemes muntanyosos marginals del
Montsec i el mateix Montsec—, com al sud —sistemes muntanyosos
marginals de les Muntanyes de Prades i la Serra de Llena. A més,
en les àrees del districte de Lleida on la orografia és més abrupta,
condiciona la instal·lació d’assentaments, atès que es precisa un major
esforç per adaptar el terreny a un espai productiu, i les condicions
mediambientals no sempre són les idònies.

3.2.1 Castelldans
L’ocupació del territori es concentra en les àrees millor dotades,
que són aquelles on el medi garanteix la supervivència de la comunitat
rural. En aquest sentit, en el pla localitzem una major concentració
d’assentaments agropecuaris tipus alqueria i almúnia, mentre que en les
àrees muntanyoses la densitat és força menor. Si prenem com exemple
l’àrea de Castelldans, s’observa que vers el sud, és a dir, en direcció a les
Muntanyes de Prades, el referent ocupacional més important és Vinaixa.
En aquest mateix sector cal dedicar especial atenció al riu Set, el qual
discorre enmig del territori de Castelldans i les serralades marginals
de les Muntanyes de Prades. Des de les proximitats de Vinaixa fins al
Cogul —aproximadament 24 quilòmetres— és elevada la incertesa sobre
l’existència d’assentaments. Es localitzen topònims com Pla de les Burgues,
a Cervià de les Garrigues, però no s’hi associa material arqueològic. El
tram final del riu Set, és a dir, des del Cogul fins a la desembocadura
al riu Segre, la densitat d’assentaments augmenta. Per tant, l’àrea més
esquerpa del riu —el curs alt— és la més despoblada i desconeguda.38

36. Cal tenir en compte que com hem anunciat, es tracta d’un pla que geològicament parlant
és una depressió que s’estén a l’oest l’altiplà de la Segarra, al sud del pre-Pirineu lleidatà, a l’est del
riu Cinca i al nord del Montsant i Muntanyes de Prades.
37. Cal individualitzar els estanys que, degut a les aigües estancades, podien iniciar un procés
de salinització.
38. Desconeguda perquè, atenent a la carta arqueològica del municipi de l’Albagés, hi hauria
d’haver el jaciment andalusí de Mas del Catalanet, però no s’ha localitzat després de practicar-hi la
metodologia de la prospecció arqueològica.

208

Jesús Brufal Sucarrat

Organització d’assentaments en el sector sud-oriental de Castelldans

Els assentaments agropecuaris s’ubiquen entorn de Castelldans
—3 km com a màxim vers el sud, menys el Saladar que està a uns
7 quilòmetres. Concretament fem referència a les almúnies de Matxerri
(Castelldans), Timorell I (Castelldans), Mas de Melons (Castelldans).
Mentre que Collet de la Savina (Castelldans), Vallseca I (Cervià de les
Garrigues) i Roca Cavallera (Granyena de les Garrigues) correspondrien a assentaments tipus burj,39 tots ells similars al model de Santa
Quitèria (Fraga).
Malgrat no constatar evidències arqueològiques entre Vinaixa i el
Cogul, es planteja la possibilitat que n’hi hagi hagut. El ja esmentat
39. Les restes materials es limiten en el cas de Vallseca I a una filada de carreu de pedra
en superfície que morfològicament és lleugerament quadrangular. A la vessant moltes restes de
fragments ceràmics. En el cas de Collet de la Sabina la destrucció del jaciment degut a la Guerra
Civil només ens ha deixat pocs vestigis materials, com per exemple la ceràmica i s’intueixen restes
d’estructures en superfície. La diferència en la torre talaia rau en el fet que aquestes últimes, a Lleida,
gairebé no conserven restes materials de cap tipus, tot just les podem identificar com assentament i
contextualitzar-les en l’etapa islàmica.
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topònim de Pla de les Burgues probablement faria referència a un
topònim burj. També la fundació posterior a la conquesta de l’Albagés i
les Besses poden ser indicadors de la presència de poblament anterior.
No obstant, són elements indicatius d’una possible ocupació anterior
a la conquesta, però no hem conseguit localitzar evidències arqueològiques d’època andalusina que ho permetin confirmar.
Força més diferent és l’ocupació humana al nord de l’àrea de
Castelldans, és a dir, en el pla de Lleida. Els elements que optimitzen
l’ocupació del territori són la conjunció d’una orografia més homogènia, en el sentit de poc abrupta, i l’aigua que garanteix el Torrent
de la Femosa. Així ho evidencien els assentaments agropecuaris tipus
almúnia de Manresana (Juneda), Vinferri (Juneda), Torre de Montlleó
(Puigverd de Lleida), Coniaquera (Artesa de Lleida) i Grealó (Lleida).
Aproximadament es detecta un assentament andalusí cada 2 quilòmetres, sempre seguint la vall del Torrent de la Femosa. Certament, cal
comparar el model d’ocupació del territori entre el sud i el nord de
Castelldans perquè s’hi detecten singularitats:
En primer lloc, la disposició dels assentaments en el territori.
Mentre que el sud de Castelldans —menys el Saladar— es construïren
al voltant de Castelldans,40 i sempre associats a espais on l’obtenció
d’aigua era possible, pel que respecta al nord, el referent de Castelldans no es té en compte i es prioritza el Torrent de la Femosa com
a eix articulador de l’ocupació humana. Per tant, en aquest segon
cas, l’ocupació és paral·lela al Torrent i es distribueix d’acord amb les
possibilitats que ofereix l’orografia.
En segon lloc, la distribució en l’espai dels assentaments andalusins dibuixa una estratigrafia en el paisatge que podem associar a la
diversitat del paisatge natural. Així doncs, en el model del sud, l’eix
vertebrador del territori és la fortificació i l’alqueria de Castelldans.
No obstant, tot i reconèixer Castelldans com el principal assentament,
la distància entre els jaciments és força gran —entre Vall de Melons
i Timorell I hi ha sis quilòmetres i entre Matxerri i Vallseca I n’hi
ha poc més de deu. Aquest fet comporta que, juntament amb la
tendència irregular de l’orografia, no hi hagi visió directa entre ells.
40. La distància mínima del nucli de Castelldans és d’un quilòmetre i correspon amb Timorell
I, mentre que Matxerri i Vall de Melons s’ubiquen a una distància d’entre dos i tres quilòmetres.
Similarment les burx de Collet de la Savina —dos quilòmetres— i Vallseca I a uns tres quilòmetres.
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Aquesta organització en l’espai demana la cooperació d’assentaments
com Collet de la Savina o Timorell II —és una petita torre—, per
articular-lo. Per tant, ens trobem en una àrea complexa, on les sinergies entre jaciments són latents i on es corrobora la preparació en
l’organització d’aquest espai. Habitualment, la prioritat dels assentaments
agropecuàris del pla de Lleida era tenir visió directa amb la medina
de Lleida o, si és dóna el cas, amb una important fortificació o bé
amb un assentament agropecuari o una torre talaia. Des de l’àrea de
Castelldans gairebé tots els assentaments tenen visió amb la medina
de Lleida, tret de Vallseca I i el Saladar. En canvi, pocs tenen visió
de Castelldans i necessiten d’un altre per poder establir comunicació,
si es dóna el cas. Força similar és al pla del Mascançà, on com més
a l’orient del pla són els assentaments, més difícil resulta veure Lleida. A més, cal afegir l’habitual mala visibilitat degut a les condicions
meteorològiques condicionades per les característiques climàtiques. Això
obliga a crear i forjar sinergies entre assentaments; així doncs, des de
la torre de l’alqueria de Guàrdia de Déu (Tornabous) hi ha contacte
visual amb la fortificació de Barbens, ubicada uns quilòmetres més al
sud. Per tant des d’aquesta es corrobora la cohesió del paisatge rural
islàmic de Lleida.
Al cap i a la fi, es confirma la importància d’ubicar-se en àmbits que són productius on les terres són òptimes i l’aigua és fàcil
d’obtenir. En canvi, el model del nord parteix de l’eix del Torrent de
la Femosa per definir la distribució dels jaciments. Aquests s’instal·len
cada dos quilòmetres i articulen el seu espai d’explotació. Certament,
la prioritat d’aquests a part d’ocupar l’espai, va clarament enfocada a
l’explotació del territori. La seva ubicació en el paisatge correspon als
assentaments de Manresana, Montlleó, Coniaquera i Grealó al marge
dret, mentre que l’assentament de Vinferri queda a l’esquerra. No
obstant, cal contextualitzar aquest espai amb la presència de Margalef —entre dos i tres quilòmetres dels assentaments agropecuaris— i
dels assentaments de Vinquint, Vencilló, el mateix Margalef i la Pena.
També és important assenyalar que Margalef41 s’ubica en una àrea on
la densitat d’estanys naturals és alta, d’aquí la presència de topònims
com l’Estany (Torregrossa) o la Llacuna (Els Alamús).
41. Es considera adequat indicar aquesta dada geològica perquè, tenint en compte el tipus
d’àmbit que és un marj, els estanys pròxims serviren per abeurar els ramats.
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En tercer lloc, el model d’ocupació segueix el patró habitual que
es detecta en el pla de Lleida, assentaments en altura aprofitant els
nombrosos turons. Els assentaments aprofiten els turons pròxims a les
àrees d’irrigació per obtenir un control de l’espai de treball i una major
rendibilització del camp. Matxerri, Vinferri i Saladar són dos exemples
d’aquesta idea que proposem, mentre que Grealó, per la seva ubicació,
queda una mica més apartat dels espais de producció, és a dir, de les
immediateses del Torrent de la Femosa. Tanmateix, cal tenir en compte
que, a vuit-cents metres en direcció est, neix la Font de Grealó,42 i
probablement puguem cercar aquí un espai de treball associat a Grealó.
L’espai del Torrent de la Femosa, amb el benentès de l’àrea
al·luvial, presenta una similitud d’explotació del paisatge a nivell micro
amb altres zones del districte de Lleida, on un torrent o un riu són
els protagonistes. Certament és comparable amb el baix Segre, territori
força estudiat i d’on podem extreure informació per establir un marc
de comparació. La ubicació de Grealó en el paisatge correspondria
a la tipologia establerta per Xavier Eritja, concretament la 2: sectors
de secà que “estan situats sobre el primer nivell de terrasses que domina la ribera del riu Segre i sobre petits torrents, avui estacionals,
que creuen les extenses terres de secà. De fet, ocupen sectors més
marginals respecte a les àrees d’irrigació”.43 No obstant, cal matisar el
concepte: Grealó s’ubica en un paisatge estrictament de secà, però cal
considerar que la proximitat de l’àrea del Mascançà li permet disfrutar
d’aigua destinada als espais de producció, ja sigui mitjançant la Font
de Grealó, o pels estanys naturals; en segon lloc, Grealó no l’entenem
com un “sector marginal”; de fet no percebem cap àrea de secà com
a marginal, sinó que venim demostrant que estaven altament integrades
en l’articulació del districte lleidatà. L’ocupació dels secans demostra
que no són espais marginals en la configuració d’un districte, sinó que
s’integren completament en l’organigrama organitzatiu que dirigeix la
ciutat de Lleida. Creiem que són altres els factors que poden determinar la suposada marginalitat d’un o varis assentaments respecte la
resta del districte: ubicar-se en àmbits allunyats d’importants vies de
comunicació, no disposar d’abundant aigua que afavoreixi la proliferació
42. Font de Grealó: 232m sobre el nivell del mar, X: 310832 Y: 4605871
43. ERITJA, X., De l’Almunia a la Turris: organització de l’espai a la regió de Lleida (segles
Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998, p. 29.
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de més assentaments, baixa demografia deguda a l’escassetat d’elements
naturals bàsics per al desenvolupament d’un assentament —aigua i sòls
fèrtils— i la ubicació en àrees de conflicte.
Finalment, la ceràmica de superfície de Grealó44 sembla indicar que
la cronologia més primerenca no superaria la segona meitat del segle
X, quan en el baix Segre les cronologies que s’incorporen són “una
àrea de poblament antic concentrada entorn de les valls fluvials, i una
altra més perifèrica fruit d’una colonització més tardana. Un exemple
d’aquest segon moment seria l’assentament del Tossal de Solibernat, que
també ens dóna una cronologia de la primera meitat del segle XI”.45
Els escassos fragments de ceràmica andalusina recuperats de la superfície
dels assentaments de Matxerri i Timorell I, semblen indicar que tindrien
una cronologia molt similar. Per tant, una primera hipòtesi de treball
sobre l’ocupació d’aquest model d’assentaments agropecuaris és que
comencen a funcionar durant el califat, període de relativa estabilitat
a les fronteres, moment clau de l’arabització del territori andalusí i
d’introducció dels models agronòmics al camp, que, en línies generals,
es tradueix en un context òptim per a la productivitat que garanteix
el funcionament de l’Estat.
Altrament, els assentaments ubicats a les immediateses del Torrent
de la Femosa no s’han pogut estudiar perquè no s’han obtingut dades arqueològiques suficients per contextualitzar-los. Vinferri en seria
l’excepció, donat que conserva murs força suggeridors per al seu estudi.
L’actual esglèsia de Sant Jordi de Vinferri ha mantingut restes de tàpia
i sòcols de carreu i maçoneria que, d’acord amb la comparació amb
exemples del territori, com les muralles del Castell d’Alguaire (Alguaire),
les muralles del Pla d’Almatà (Balaguer) i la torre de Santa Quitèria
(Fraga), les podríem contextualitzar en ple segle X.46 No obstant, i
atenent a la mateixa publicació, “cabe señalar que el trabajo no puede
aportar cronologías absolutas asociadas a los elementos constructivos
detectados porque el estado de la investigación arqueológica no lo
permite al encontrarse en una fase inicial. El máximo esfuerzo crono44. Agraeixo els suggeriments i consells del Dr. Miguel Jiménez i el Dr. José Cristobal Carvajal.
45. ERITJA, X., De l’Almunia a la Turris: organització de l’espai a la regió de Lleida (segles XI-XIII),
Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998, p. 32.
46. BRUFAL, J., “Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en el
distrito de Lleida”, V Nuevas investigaciones de Jóvenes Medievalistas, EDITUM, Murcia, 2013, p. 80.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

213

lógico se ha centrado en identificar las técnicas andalusíes (s. VIII-XII),
pero sin conseguir concretizar dataciones más fiables”.47
En quart lloc, la toponímia48 aràbiga no és abundant en aquest
sector. Vinferri i Vinaixa serien els dos únics exemples que conserven un
ètim àrab, les quals utilitzen la fòrmula ibn (fill de), el qual és altament
suggeridora per entendre la formació social d’aquests assentaments. Es
tracta de grups familiars, d’aquí l’antropònim masculí, i, en el cas de
Vinaixa, associat als almoràvits. Aquests grups familiars que posseeixen
propietats agràries, els vinculem a l’elit lleidatana, tot participant de
les estructures de poder.
La capital lleidatana teixeix una ocupació humana del territori
on les fortificacions han de permetre tenir-lo estructurat i articulat.
En el cas que ens pertoca, al sud-est es constaten dues fortificacions
de considerable magnitud que cohesionaven i donaven resposta en
cas d’atac. Els husún de Castelldans i Vinaixa són les dues fortaleses
que donen cobertura militar a l’extrem sud-oriental i meridional per
protegir la ciutat andalusina de Lleida i també les explotacions agràries
tipus almúnia o alqueria. Protegir militarment aquest sector suposa per
a Lleida diversos objectius estratègics i econòmics claus per a la seva
supervivència en el context històric en què ens movem. Estratègicament, mantenir dues fortaleses que tenen una forta impromta sobre
el territori, assegura aturar qualsevol incursió enemiga amb un marcat
caràcter de conquesta. Una altra qüestió són les algarades que s’efectuen
entre els dos bàndols,49 ja que és ben conegut que la frontera entre
ambdues civilitzacions no és una línia, sinó que estem parlant d’un
espai no controlat, força porós i obert.
Altrament, la cohesió també la podem entendre mirant vers l’interior
del districte lleidatà i no només pensar de cara al perill comtal. Pensant en clau econòmica, garantir la seguretat i l’estabilitat són les claus
perquè la productivitat de les activitats econòmiques que s’hi efectuaven
poguessin mantenir els rendiments òptims de producció. En aquest sentit,
com major és l’estabilitat i la seguretat en el camp lleidatà, les possibi-

47.
distrito de
48.
ara només
49.

BRUFAL, J., “Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en el
Lleida”, Nuevas investigaciones de Jóvenes Mediaralistas, Editum, Murcia, p. 70-73.
La referència a la toponímia en l’àrea de Castelldans es treballarà en capítols successius,
s’introdueixen els resultats.
BENET, A., Històries insòlites, Edicions selectes, Manresa, 1992.
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litats d’obtenir majors rendiments del camp augmenten. De fet, aquests
assentaments s’organitzen i construeixen petites torres que segurament
servirien de refugi als habitants. Vinferri conserva vestigis de la torre
defensiva associada a l’assentament agropecuari, en aquest cas al tipus
almúnia. Altres exemples del territori són Solibernat (Torres de Segre),
Guàrdia de Déu (Tornabous) i Vilves (Artesa de Segre). Més enllà de
l’àrea de Castelldans, s’han detectat refugis subterranis coneguts per les
fonts documentals àrabs com sirdàb.50 Actualment s’han localitzat a la
Portella i també en l’àrea del Mascançà.
Tanmateix, estratègicament per a la cohesió del districte de Lleida, és important que l’eix que representa Castelldans amb Vinaixa es
mantingui ferm, perquè és de vital importància per a les aspiracions
lleidatanes mantenir-se unida a la resta d’Alandalús a través de la veïna
taifa de Tortosa. Clarament tenim un segon eix viari que permet la
comunicació amb Tortosa i Saragossa, que discòrre paral·lel als cursos
fluvials del Segre i el Cinca, controlats per les fortaleses de Fraga i
Mequinensa. Així aquest segon eix és el més important pel que fa a
la comunicació amb Tortosa, com també cap a Saragossa, la qual cosa
fa que sigui també més perillós i de més difícil control.

3.2.2 L’horta de Lleida
L’espai circumdant de la ciutat de Lleida presenta una ocupació
humana interessant a tenir en compte, principalment perquè és el
centre de poder del districte i va ser la representant del poder omeia
fins entrat el segle XI. Per tant, de l’anàlisi d’aquest espai s’extreuen
elements interessants pel que fa a l’estudi de l’organització del paisatge
i de la societat urbana. Això no obstant, afrontar l’estudi de l’àrea rural
que reconeixem com l’horta de la ciutat de Lleida presenta una sèrie
de dificultats que determinen la interpretació històrica. En primer lloc,
la gran transformació que ha sofert el paisatge en els darrers quinze
anys ha esborrat els fòssils paisatgístics que havien perviscut fins al segle
XX. L’horta històrica de Lleida només és un record o un document
gràfic en les hemeroteques, donat que la creixença desmesurada de la
50. BRAMON, D., “Sitges a la frontera de Lleida. Una nota d’arqueologia lleidatana a partir
d’uns textos d’Al-Ḥimyarî i d’Al-Qazwînî”, Miscel·lània. Homenatge a Josep Lladonosa, Institut d’Estudis
Ilerdencs, Lleida, 1992, p. 71-77.
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ciutat, introduint usos nous del sòl, l’ha desconfigurat. Nous carrers,
places, edificis, equipaments diversos ocupen l’espai dels canals, braçals,
camins, horts i parcel·les que tenien com a punt d’inici l’etapa islàmica. La mancança de l’element material en l’anàlisi històrica suposa un
greu problema per al seu estudi i, per consegüent, dificulta l’obtenció
de conclusions. En segon lloc, les informacions sabedores que aquest
espai l’integraven assentaments agropecuàris, sèquies i braçals, horts i
productes agraris, molins fariners i vies de comunicació, vénen per
mitjà de la documentació llatina posterior a la conquesta i també per
l’abundant toponímia i antroponímia —amb els corresponents problemes
interpretatius— que s’ha fossilitzat en el paisatge històric.
Aquests dos problemes dificulten el primer pas que cal fer per estudiar l’horta històrica de Lleida que consisteix a definir quin és l’espai
pròpiament vinculat a la ciutat de Lleida. Iniciem la recerca analitzant
el document Antiqui Termini Civitatis Ilerde, que és la referència històrica
que fa esment directament a un espai propi de la ciutat i que heretaria
la ciutat de Lleida després de la conquesta, el 1149. Aquest text “s’ha
entès com la pervivència d’un hawz o “alfoz” per a Lleida (6-7 quilòmetres de radi)”.51 Garcia Biosca relativitza aquesta informació i considera
que aquest territori definit seria, més aviat, un reflex de les pretensions
de la ciutat feudal per controlar un espai més ampli. Aquest document,
elaborat des de l’òptica dels vencedors i colonitzadors, caldria tenir-lo
en compte però amb certa cautela, perquè probablement no defineix el
territori propi de la ciutat islàmica de Lleida. L’espai que incorpora, i ens
remetem a la idea de Garcia Biosca, és més gran del que caldria suposar.
Construir una horta en l’immediació d’una ciutat suposa per al
medi natural una considerable transformació. El riu Segre, en el pas
per Lleida, es troba en el curs fluvial final, i això es tradueix en el
paisatge en un tipus d’ecosistema característic gràcies a les abundants
aigües, l’escàs corrent i els nombrosos meandres, fruit dels sediments
arrossegats des de les parts precedents del curs fluvial. Respecte,
l’acumulació de sediments, la documentació llatina la destaca com un
límit d’una propietat affrontat de una parte in area et in honore nostre, de
alia parte in arenario Sicorim.52 Per tant, s’entén que s’ha generat com
51. ERITJA, X., De l’Almunia a la Turris: organització de l’espai a la regió de Lleida (segles XI-XIII),
Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998, p. 62.
52. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 101 (p. 204).
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a conseqüència de l’acció d’arrossegament del riu i, a més, per la seva
quantitat i volum, s’han convertit en sediments estables. Les condicions
climàtiques i meteorològiques de l’interior condicionen que a la tardor
i la primavera, fruit de les plujes intenses, es generin grans avingudes
d’aigua que podrien inundar perfectament la vall fluvial, tot sortint
fora de marge. Finalment, tenim la construcció d’un sistema hidràulic
i l’expansió de l’agricultura en les dues riberes del riu. Totes aquestes
accions naturals o antròpiques s’interpreten com a condicionants que
afecten a l’ecosistema i al paisatge d’horta. D’aquí que podem afirmar
que una horta urbana parteix d’una definició d’explotació intensiva
del medi natural per donar continuïtat a l’espai de producció urbà.

Ortoimatge actual de la ciutat de Lleida i, sobreimpreses
les traces de la ciutat musulmana i la seva horta

L’horta és un component del paisatge que s’identifica plenament
amb la societat andalusina. A Lleida, el factor que ha incidit directament en la creació d’aquest espai artificial és la ubicació de la ciutat
al costat mateix del riu Segre. Sense cap mena de dubte, s’assegura
el subministre d’aigua i ofereix sòls de bona qualitat per a la pràctica
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de l’agricultura d’irrigació. No obstant, la gestió de l’aigua per a l’ús
agrari demana la creació de xarxes hidràuliques per abastir els camps
de conreu. Sense cap mena de dubte, és un gran projecte d’ingenieria
amb l’objectiu d’optimitzar l’aigua a gran escala. Certament, el volum
demogràfic de la Lleida islàmica demanava disposar d’espais de producció pròxims per abastir la població urbana. Així, una horta invita
a la reflexió sobre l’organització del nou espai, un exercici en el qual
la societat local va tenir un protagonisme fundamental. Personatges
il·lustres com Avincohona Alfachi posseïa un nombrós patrimoni que
hi figurava (...) pertinentias earum que sibi pertinere vel pertinere debent in
omnibus locis tam infra civitatem quam de foris.53
L’extensió de l’horta andalusina és una incògnita degut a les
transformacions dels seus límits, però, a pesar d’això proposem una
primera hipòtesi de treball. Probablement l’horta islàmica de la ciutat
de Lleida vingui delimitada per l’est i l’oest per dues sèquies. En el
marge esquerre, la sèquia de Fontanet, que neix prop de Térmens i
desemboca al Torrent de la Femosa54 —recorregut total, 17 quilòmetres
pel que respecta al marge dret, la sèquia d’Alcarràs, que neix al riu
Noguerola i arriba a la població d’Alcarràs.55
La sèquia de Fontanet regava dues partides de terra, Granyena i
Fontanet. Segurament, les propietats que s’ubicaven en aquestes partides eren les que conformaven el principal gruix de l’horta de Lleida.
Aquesta morfologia d’horta respon al fet que el riu, pel seu marge
esquerre, ofereix més espai, d’aquí que avui en dia la toponímia hagi
conservat el topònim Sot de Fontanet. Per la seva banda, les terres
que quedaven entre el riu i el seu marge dret, fins arribar a les muralles de Lleida, no són conegudes per la seva activitat agrícola, sinó
més aviat per la industrial: la molineria i l’adoberia. De la partida de
Fontanet neixia en un punt indeterminat, una altra sèquia, anomenada
de Albares;56 probablement aquest nom tingui relació en un espai de la
53. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 23 (p. 113).
54. VICEDO, E., Les terres de Lleida i el desenvolupament català del set-cents. Producció, propietat i
renda, Crítica, Barcelona, 1991, p. 87. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, Pascual Madoz
(dir), 10, Madrid, 1847, p. 233.
55. La sèquia d’Alcarràs discorre paral·lela al límit urbà de la ciutat, fet que afavoreix la
concentració de la molineria andalusina.
56. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 52 (p. 142).
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població d’Albatàrrec, a escassos quatre quilòmetres de Fontanet. La sèquia
d’Alcarràs desenvolupa la funció distribuïdora d’aigua per a l’agricultura,
un cop deixa pel sud l’horta de la ciutat de Lleida. La primera partida de terra que es troba és la de Gardeny, nom que fa referència
al castell de Gardeny, seu dels templaris de Lleida. La documentació
llatina recull que aquesta sèquia també s’anomena sèquia de Gardeny.57
L’horta islàmica de Lleida s’ubicava a l’est i sud de la ciutat, concretament en el tram que comprèn seguint la ribera esquerra del riu Segre
entre les partides de Granyena i Fontanet, i per la ribera dreta fins arribar
a Gardeny. Aproximadament la seva extensió tindria una àrea d’uns 4,4
km2. Cal aportar a la present hipòtesi si es considera horta el tram final
del riu Noguerola, que passava a prop de la ciutat. També volem tenir
en compte si la sèquia de Pinyana, que descendeix del Segrià, també formava part de l’horta urbana de Lleida, donat que desemboca a la sèquia
d’Alcarràs en la partida de Gardeny. Incluir aquests espais citats significaria
augmentar considerablement l’àrea d’horta de la ciutat de Lleida.
La sèquia de Fontanet regava l’horta que es denominava amb el
mateix nom. Aquesta es repartia en petites propietats de regadiu i propietats majors, que es reconeixen com almúnies.58 La almuniam de Coniacara
s’integrava dins l’horta de Fontanet,59 igual que la propietat de Avincrepo
(...) infra terram ipsorum Fontaneto, cum marea est iuxta terram ipsorum prope
flumen Sicoris, et quandam aliam peciam terre cum turri que est in ea (...).60 La
propietat d’Avinaçalon, reconeguda com almunia, també formava part de
Fontanet.61 Altres propietats de musulmans de Fontanet són la del sarraceni
Portel,62 del sarraceni Alfaig,63 del sarraceni nomine Agph64 i de Zaida moro.65
La sèquia d’Alcarràs regava, com hem esmentat, la partida de Gardeny i, a més, subministrava aigua als molins allí ubicats. Les notícies
57. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 147 (p. 262-263), doc. 318 (p. 468).
58. Les almúnies de l’horta de Lleida pertanyen a propietaris urbans BRUFAL, J., L’espai rural
del districte musulmà de Lleida (segles XI-XII). Espais de secà meridionals, Tesis doctoral inèdita, Universitat
de Lleida, 2008, www.tdx.cat, p. 237-257.
59. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 52 (p. 142).
60. Ibídem, doc. 63 (p. 157-158).
61. Ibídem, doc. 52 (p. 142).
62. Ibídem, doc. 50 (p. 141).
63. Ibídem, doc. 95 (p. 195-196).
64. Ibídem, doc. 80 (p. 177-178).
65. Ibídem, doc. 89 (p. 186-187).
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documentals referents a Gardeny no deixaren testimoni de propietats
de musulmans que habitaven a Lleida, simplement no aporten aquest
tipus de dades. No obstant, tot sembla indicar que horts citats en la
documentació llatina s’estaven conreant abans de la conquesta comtal
(...) donamus quibus hominibus Ylerde ortos quos sunt subtus Garden;66 un
altre exemple, una terra qui est subtus Garden, ad partem meridie, super
illo nostro campo et via que vadit a Fraga. Quantum porturitis rigare vel in
antea potueritis illa cechia mitere que currit subtus Garden.67
Les vies de comunicació eren un altre element que configurava el
paisatge de l’horta de la ciutat de Lleida. Els límits de les propietats dels
conqueridors delimitaven amb vies que ja existien, i que comunicaven
la ciutat amb el seu propi territori via quod vadit a Coniaquera,68carreira
que intrat Ypar,69 o simplement citen carreira. Les vies també comunicaven amb ciutats veïnes, de orientis parte in via que dunc de Ylerda ab
Tortosam.70 Certament, les vies es convertiren en un referent degut
al seu caràcter públic i per la seva incidència en la configuració del
paisatge, perquè es tractava d’infraestructures importants.
No tenim moltes dades dels conreus habituals en l’horta de Lleida. Destaquem la presència d’ortos et vinea, propietats únicament amb
vinea71 i en menor quantitat els arboris.

3.2.3 El pla del Mascançà
El pla del Mascançà és una de les àrees del districte islàmic de
Lleida on es constata la relació entre home i medi a l’hora d’instal·lar
un assentament agropecuari. La seva extensió —actualment es reparteix
entre les comarques del Pla d’Urgell, Urgell, Segrià i Noguera— el
fa alhora un sector únic dins l’administració andalusina de Lleida.
La homogeneïtat del paisatge el converteix en un territori singular,
el qual es configura per una extensa depressió on l’orografia només
presenta irregularitats en els petits tossals que s’eleven lleugerament72 i
66. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 106 (p. 213).
67. Ibídem, doc. 145 (p. 260).
68. Ibídem, doc. 101 (p. 204).
69. Ibídem, doc. 110 (p. 221).
70. Ibídem, doc. 46 (p. 137).
71. El raïm de la vinya de l’horta lleidatana s’assecava i s’ingeria com a complement alimentici,
i rarament es destinava, aquest concret, a l’elaboració de vi.
72. Aquests rarament s’eleven per sobre dels 300 m.
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on la presència d’estanys i llacs naturals és força habitual. El Mascançà
tindria un símil amb el concepte oasi, atenent tant a les característiques geogràfiques com a l’organització del paisatge. Aquesta idea, ja
demostrada,73 corrobora el grau de transformació i configuració d’un
nou paisatge en el pla de Lleida. Els musulmans, doncs, adapten el
medi ambient d’acord amb les característiques culturals musulmanes,
però, alhora, s’amotllen al medi natural atenent a les característiques i
singularitats dels ecosistemes que el configuren.
Des d’una perspectiva generalista, la geologia del Mascançà està
formada per conglomerats, gresos i lutites del plistocè mitjà i superior
del quaternari; els segueixen les graves del plistocè mitjà i superior del
quaternari; i, finalment, gresos i lutites de l’eocè superior i oligocè del
paleogen. Així doncs, i seguint amb la perspectiva generalista, són sòls
fràgils que determinen un paisatge àrid o de secà. Certament, en un
clima continental extrem, amb un règim pluviomètric baix i alhora
irregular, augmenta la possibilitat dels sòls pobres i propicis a l’erosió.

Mapa del Pla del Mascançà on s’hi reflecteixen els assentaments, els principals
espais de pastures i les vies de comunicació documentades
73. Malpica, A., “El agua en la agricultura. Agroecosistemas y ecosistema en la economía rural
andalusí”, Vínculos de Historia, 1 (2012), p. 37. També recomanem Malpica, A., “El agua y su uso en
la vida agrícola en al·Andalus. Perspectiva de investigación”, Cuadernos de la Alhambra, 43 (2008), p.
40-55. Watson, A., Innovaciones en la agricultura en los primeros timpos del mundo islámico: difusión de los
distintos cultivos y técnicas agrícolas del año 700 al 1100, Editorial Universidad de Granada, Granada, 1998.
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L’abast territorial del pla del Mascançà demana que, per obtenir
una interpretació històrica més coherent, es sectorialitzi el territori,
atenent als elements que el configuren. Això significa que la localització d’assentaments islàmics, la identificació d’espais productius i la
concentració d’elements que conformen el paisatge natural, seran els
ítems a partir dels quals anirem sectorialitzant l’espai, per arribar a una
visió coherent de l’espai antropitzat. Es considera oportú aquest procediment degut a les dificultats interpretatives del medi natural, perquè
l’abundància d’estanys i llacs ens pot fer caure en el parany que tot
el pla era un espai natural pantanós. Certament, si fos així, difícilment
l’ocupació territorial hi seria possible perquè les malalties —sobretot en
les estacions de bonança— serien força habituals. L’enquesta etnogràfica
duta a terme a persones d’avançada edat ha permès incorporar dades
interessants sobre espais concrets que eren pantanosos durant el segle
XX.74 Aquestes coincideixen en bona mesura amb les dades toponímiques que s’han conservat i fan referència als noms Estany o Llacuna.75
Paral·lelament, cal obtenir una estimació del grau de salinitat en
els espais més pantanosos de l’àrea del Mascançà. Certament, és difícil
tenir dades rellevants sobre la qüestió que proposem degut a la transformació del paisatge; no obstant, plantegem unes primeres hipòtesis.
Abans, però, i en primer lloc, cal cercar si existeix una interrelació
entre els nivells de salobrinitat del sòl i la terra pantanosa, i, en segon
lloc, quina incidència podia tenir en l’ocupació humana. En tercer
lloc, cal atendre a si la productivitat de la terra amb presència de sals
és inferior, degut que aquest element pot condicionar directament la
instal·lació d’assentaments agropecuaris. Tanmateix, el salobre no és
l’únic condicionant que intervé per si sol en la configuració del sòl.
Els gruixos o profunditats dels sòls condicionen la productivitat dels
camps i afavoreixen l’erosió. D’aquí que un sòl amb un gruix escàs,
i on a més s’hi detecta un alt grau de sals, no serà tan òptim per
al conreu i, per consegüent, la densitat dels assentaments agropecuaris
serà més baixa, perquè els sòls no es regeneren amb tanta facilitat.

74. L’augment de les àrees regables, gràcies a la prolongació del Canal d’Urgell, per tot el pla
de Lleida, va obligar a drenar estanys com el d’Ivars, per evitar àrees pantanoses i alhora augmentar
la superfície fèrtil i conreable.
75. A cavall dels termes municipals dels Alamús, Sidamon i Torregrossa es detecta la correlació
entre l’existència d’estanys o llacunes i el topònim.
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Aquests plantejaments són defensables partint d’intervencions
arqueològiques a les parcel·les de producció, ja que els assentaments
que no han estat afectats pels anivellaments poden aportar informació
sobre els nivells del sòl. Un altre cop, però, caldrà la prudència, perquè
l’estudi es centrarà en l’espai d’hàbitat i no en el de treball, el qual
pot tenir una variació del sòl destacable, si tenim en compte que el
patró d’assentaments islàmics a Lleida sempre és en altura o a mitja vessant. Per tant, no és el mateix el sòl d’un turó que el del pla.
Els sòls amb salitre no es localitzen exclusivament en les proximitats
d’un estany. Els trobem en àrees on, degut a la pròpia formació geològica, són de per si salinosos, com, per exemple, al nord de la població
de Bellvís (Lleida), en el terme de Vallfogona de Balaguer (Lleida) i
també en el de Bellcaire d’Urgell (Lleida). Com indicàvem en línies
anteriors, la densitat d’assentaments agropecuaris disminueix en àrees
de sòls menys aptes per a una pràctica intensiva de l’agricultura. En el
cas d’àrees amb sòls amb molta sal, evidentment el treball haurà de ser
més exhaustiu per obtenir una productivitat acceptable per la comunitat
rural que hi resideix.76 Aquest fet condiciona, en certa mesura, que
aquests espais siguin aptes per a la ramaderia, donat que, per la seva
dinàmica, li és més fàcil adaptar-se a aquests medis naturals. Tanmateix,
la baixa qualitat dels sòls és una dificultat que incideix directament per
regenerar les herbes; això implicarà una menor densitat d’assentaments
i una coneixença especialitzada dels usos del paisatge.
A excepció de punts concrets, l’alçada sobre el nivell del mar
del pla de Lleida és més alta —entorn els 290 i els 300 metres— en
l’àrea oriental que en els sectors més pròxims a la ciutat de Lleida
—oscil·len entre els 230 i els 170 metres—, i l’altura mitjana és de
280 metres.77 Aquesta dada és rellevant a l’hora de determinar àmplis
sectors pantanosos, és a dir, terres baixes, pròximes a estanys i conques
fluvials —en aquest cas Segre, Corb, Ondara—, on la movilitat de les
aigües esdevingui limitada. En el context territorial del pla de Lleida,
la hidrologia presenta unes característiques que la converteixen en
singular. El subsòl de la depressió lleidatana està en continu moviment
76. Anotar que en el cas de les àrees més salinoses, concentrades en la part occidental del
Mascançà, l’aridesa del sòl és un element que dificulta la pràctica de l’agricultura tant de regadiu
com de secà.
77. MATEU, J., La pagesia urgellenca abans del canal, Rafael Dalmau, Barcelona, 1982, p. 23.
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degut a la formació dels sistemes muntanyosos del Prepirineu. Aquesta
característica geològica, juntament amb la configuració dels sòls, no és
favorable per a un curs fluvial perquè la porositat geològica impedeix
la seva homogeneïtat en una vall fluvial. Els rius Ondara, Cercavins i
Corb, quan entren al pla de Lleida, es dilueixen al subsòl; simplement
desapareixen. Aquests tres rius són petits cursos fluvials que neixen
en l’altiplà de la Segarra —Ondara i Cercavins— i en els sistemes
Prelitorals —Corb. Les seves capçaleres poden acumular bastanta aigua,
principalment en contextos plujosos. Els efectes d’aquesta aigua es
perceben, principalment, a l’àrea central i oriental del pla de Lleida
degut als cons de descàrrega. Aquest concepte hidrològic significa que,
en períodes plujosos, els cabdals dels rius poden acumular una gran
quantitat d’aigua que, un cop arribada al pla, es filtra en el subsòl,
tot dibuixant una imatge similar a la d’un con. És a dir, des d’un
punt concret —la vall fluvial del riu— l’aigua entra amb força i, un
cop perd el referent de la vall fluvial degut a la fragilitat del subsòl,
s’expandeix vers tres direccions i per on li és més fàcil. Aquestes
descàrregues afavoreixen que el subsòl d’aquesta part del pla sigui ric
en aigua i sediments, que contenen minerals aptes per a l’agricultura.
El riu Corb78 neix fruit de la unió de diversos barrancs a les
Obagues del Riu Corb —en les proximitats s’hi localitza una cirera.79 La vall del riu és perceptible en el curs inicial, fins arribar a les
proximitats dels municipis de Sant Martí de Maldà, Maldà i Belianes. A
partir d’aquí el riu es perd en el subsòl, descarregant l’aigua acumulada
tot seguint el pendent vers l’interior de la depressió. Semblantment, el
riu d’Ondara neix en les pròximitats de Montfar fruit de la unió de
diversos barrancs i torrents. Aquest discorre vers el pla de Lleida passant
per Tàrrega i entrant per Anglesola. Tanmateix, les transformacions de
l’agricultura intensiva de regadiu han desconfigurat la vall fluvial per
convertir-la en una sèquia del canal d’Urgell. Això és degut al fet que
el sòl del pla de Lleida no ofereix l’estabilitat necessària i, en concret,
a partir d’Anglesola, l’Ondara es ramifica en diversos braços. Actualment es perd la traça del riu al terme municipal de Barbens (Lleida).
78. Cal anotar, que els mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya dibuixen el curs fluvial del
riu Corb per tot el pla de Lleida fins arribar a la hipotètica desemvocadura en el terme municipal
de Vilanova de la Barca.
79. BALANÀ, P., “Les “Cireres” en l’estratègia defensiva andalusina a la frontera superior”,
Revista d’Igualada, 12 (2002), p. 7-11.
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Imatge de la Sèquia Segona del Canal d’Urgell a escassos metres d’on el riu
Ondara desapareix de la superfície.

Tot plegat atorga una gran importància al predomini d’aigües en
tot el pla de Lleida, que, segons l’estació de l’any, seran més o menys
abundants i més o menys aptes per al seu ús,80 però que d’entrada
afavoreixen que el Mascançà esdevingui, a nivell general, un espai on
la densitat de les explotacions agropecuaries sigui alta.
El medi natural configura a grans trets un espai unitari en el pla
de Lleida. Al-Himyarí,81 ja al segle XIV, relata en la seva descripció
del pla de Mascançà “...pel que fa al fahs maskijàn, hi ha una gran
quantitat d’explotacions (diya), conreus i pastures (al-mara)...”. Malgrat
ser una font documental tan poc precisa, les dades que ens proporciona
són força significatives de cara a establir una hipòtesi de partida sobre
l’esquema organitzatiu del Mascançà andalusí.82 En primer lloc ens hem
80. Les aigües estancades durant les estacions més càlides són focus d’infeccions i alhora, en
el cas del pla de Lleida, contenien generalment altes quotes de salinitat.
81. LÉVI-PROVENÇAL, E., La Péninsule Ibérique au Moyen Age d’après le Kitab Ar-rawd al-Mi’tar
fi Habar Al-Aktar d’Ibn ’Abd Al-Mun’im al-Himyari, Brill S.A. Publications de la Fondation de Groeje,
Leiden, 1938, p. 202.
82. L’etimologia de Mascançà prové del llatí, segons Albert Turull, TURULL, A., La toponímia de
les comarques de ponent. Assaig d’interpretació tipològica, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2007, p. 98.
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de referir al concepte fahs, i aquí ens remetem a Míkel de Epalza.83
Aquest vocable té el significat de vall o plana que s’hauria d’entendre
a partir d’una entitat administrativa pròpia. De fet, a partir de la segona
meitat de l’onzena centúria, els comtats d’Urgell i Barcelona avancen
la frontera vers la ciutat de Lleida i les seves disputes territorials centrades al Mascançà són vistes per historiadors com Flocel Sabaté com
la ruptura de la pròpia unitat que aquest representava dins el districte
lleidatà.84 Per tant, podem entendre que el Mascançà pot encabir-se
dins de l’organigrama administratiu de Lleida com un subdistricte.
La documentació llatina aporta més dades sobre el Mascançà per
mitjà de la toponímia i l’organització del territori. La seva delimitació
ens ve per via del repartiment de 107985 dels espais septentrionals
conquerits pel comte d’Urgell, Ermengol IV, “... ad construendum locum
atque ad servitium Dei et beatae Mariae praescriptae et monachorum qui
ibi habitaturi sunt semper (...) ecclesiam sancti Salvatoris de Almenara cum
omnibus ecclesiis quae devotione fidelium in omni termino de Mascaca sunt
construende. Et dono medietatem primitiarum de campo Mascaca, sicut ipsa
serra de Almenara pergit per vallem de Caladrel et de Finestres et de Monte
Rot et usque ad Sanctam Meram et usque ad flumen Sicoris. In primis de
Amenla medietatem, et de Milio medietatem, et de Valle Magna medietatem,
et de Terazco medietatem, et de Terroz Forchad medietatem cum media decimo, et de Peneles medietatem primitiarum, et de Valle Calcines medietatem,
et de quadra de Yvarch medietatem, et de quadra de Muntale medietatem, et
de quadra de Monte Sosar medietatem, et de quadra de la Sevolesa medietatem, et de quadra de Fuliola medietatem, et de quadra de la Fulia grossa
medietatem, et de quadra de Tajada medietatem, et de la quadra de Runcino
Cassato medietatem, et de la quadra de Bissulluno medietatem, et de quadra
de Cortesa medietatem cum medietatem de decimo, et de quadra Almacorr
medietatem, et de quadra de Linerola medietatem. De omnibus igitur quadris
quae sunt vel erunt in termino de Maschacha, scilicet amb Almenaro usque ad
flumen Sicoris et usque ad terminum de Barchinona, medietatem primitiarum

83. EPALZA, M., “La dualidad campello-fahs en el espacio agrícola de al-Andalus (Alicante,
Castalla, Pedreguer, Madrid)”, Šarq al-Andalus, IV (1987), p. 159-173.
84. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): Conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 79.
85. El document original de l’acta no s’ha pogut recuperar, BERTRAN, P., “Notes sobre els
origens d’unes poblacions urgellenques: La Fuliola, Boldú i Bellcaire als segles XI i XII”, Ilerda, XLII
(1981), p. 240.
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donamus ab integrum beatae Mariae predictae...”.86 Els límits del pla del
Mascançà són considerables, segons el document, el qual proporciona
una extensió territorial que gairebé ocupa un terç de l’espai del districte islàmic de Lleida. La delimitació és: per la vessant oriental fins
les proximitats de Tàrrega i el Talladell, després descendeix vers Verdú,
i reprèn la direcció oest fins arribar al riu Segre.
No obstant, considerem que la delimitació del Mascançà que
proporciona el document constata la visió de l’apropiació de l’espai
andalusí més com a fruit d’una conquesta que no pas de la realitat
territorial en què estava organitzat el districte lleidatà. Si tenim en
compte la suposada unitat territorial que proporciona el vocable fahs
i l’ajuntem amb la informació del document llatí, ens adonem que els
termes de Lleida, Corbins i Balaguer queden reduïts i escapçats per la
vessant oriental. A pesar de les consideracions territorials periurbanes,
i prenent amb cautela la intenció del document llatí, en el fons descriu i ve a demostrar una certa homogeneïtat territorial del Mascançà.
Aquesta idea coincideix amb l’anàlisi de Míkel de Epalza de concepte
fahs i la concepció d’aquest espai com un gran oasis.
A l’anterior argumentació s’afegeix la lectura de la configuració
territorial tot seguint el procés de conquesta comtal del Mascançà. Es
constata que, a l’est de Sidamon (Lleida) i Bellvís (Lleida), i també a
partir de Vallfogona de Balaguer (Lleida) també cap a l’est, l’espai comtal
s’organitza paulatinament. La documentació llatina proporciona bastantes
dades de donacions d’antigues almúnies torres i la fundació de quadres
dins el marc dels castells termenats. Aquest vigor organitzatiu es constata
des de la segona meitat del segle XI fins ben entrat el segle XII. En
canvi, a l’oest de les anteriors fites, les mencions a assentaments agropecuaris o fortificacions són força més tardanes, fins ben entrats els anys
40 del segle XII. Aquestes dades permeten entendre que la delimitació
de l’ampli espai homogeni del Mascançà es dugué a terme partint de
la conquesta efectiva. A més, el seu avanç s’atura en les immediacions
de les fortificacions andalusines importants: Lleida, Corbins i Balaguer.
La delimitació del Mascançà és pròpiament un enigma per les
dificultats que planteja el terme fahs i la realitat territorial, amb el
predomini d’assentaments tan importants com Lleida, Balaguer i Corbins.
Sense cap mena de dubte, aquests tres incorporaven sota el seu propi
86. Fragment extret de: Bertran, P., “Notes sobre origens d'unes poblacions urgellenques: La
Fuliola, Boldú i Bellcaire, els segle xi i xii”, Ilerda, XLII (1981), p. 240-241.
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territori àrees que es contemplen més enllà de la ribera esquerra del
riu Segre, com, per exemple, l’horta de Fontanet, a Lleida. Més enllà
de les apreciacions concretes sobre l’extensió real del Mascançà, que
avui per avui sembla difícil d’apreciar, la idea general és que aquesta
denominació s’estenia per gran part de l’actual pla de Lleida.

3.3 Les vies de comunicació i la configuració del paisatge a
la Lleida islàmica
L’eix viari tradicional que ha unit la taifa lleidatana amb la tortosina i el Llevant peninsular és seguint els cursos fluvials del Segre i
el Cinca i, després de la seva desembocadura a l’Ebre a Mequinensa,
continuant fins arribar a Tortosa. També, es planteja que n’hi ha d’altres
que probablement no tinguin el mateix pes sobre el territori que el
primer, però la seva existència és del tot corroborada. La historiografia ha
donat molta importància a l’eix fluvial Segre, Cinca i Ebre, ha destinat
esforços als seus estudis i ha propiciat una producció bibliogràfica que
en parla a bastament.87 Altrament, cal considerar un altre grup d’eixos
viaris que permetrien comunicar ambdues taifes i que sortirien de les
vies tradicionals de comunicació. La via interior que uneix amb l’àrea
andalusina de Siurana, ja dins la taifa de Tortosa, i; en un segon lloc;
l’antiga via romana que unia Saragossa, Lleida i Tarragona, la qual discorre molt a prop de les fortaleses de Castelldans i Vinaixa.
Sens dubte, citar la via romana que unia les ciutats de Lleida i
Tarragona pot desencadenar una certa controvèrsia, si tenim en compte
que Tarragona fou conquerida, el 941-942, per les tropes barceloneses
comandades pel comte Sunyer, així com l’àrea circumdant, coneguda
com el Camp de Tarragona, i la Conca de Barberà.88 No obstant, la
conquesta fou efímera perquè ràpidament es recuperà el territori perdut
i s’imposà altre cop el domini andalusí.89 L’exemple que demostra la
87. ERITJA, X., De l’almúnia a la turris organització de l’espai a la regió de Lleida (segles XI i XII),
Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998. BOLÓS, J., “Ocupació i organització del territori
de Lleida als segles XII-XIII”, Catalunya Romànica, XXIV, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona,
1997, p. 37-48. BALAÑÀ, P., L’Islam a Catalunya (segles VIII-XII), Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2002.
88. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial,
Barcelona, 2002, doc. 411 (p. 305-306). BALAÑÀ, P., L’Islam a Catalunya (segles VIII-XII), Eumo Editorial,
Barcelona, 2002, p. 39-40.
89. BENET, A, El procés d’independència de Catalunya (897 – 989 Institut d’Arqueologia, Història
i Ciències Naturals, Sallent, 1988, p. 41.
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reconquesta islàmica de Tarragona es verifica, mitjançant la conservació
d’una làpida que commemora la restauració i l’embelliment de la mesquita major de la ciutat, l’any 960.90 Aquesta data es contextualitza poc
menys de vint anys després de la primera conquesta barcelonesa. La via
romana, com a eix vertebrador és innegable, i més si ens remuntem
uns anys enrere, en temps de la conquesta islàmica. La descripció que
realitza el geògraf al-’Udrí de l’avanç de la conquesta ressegueix a la
perfecció el traçat d’aquesta via, passant per Saragossa, Osca, Lleida, Vinaixa i Tarragona, per remontar vers la Ràpita del Penedès i Barcelona,
entre d’altres.91 Sens dubte, articulava aquest territori septentrional tot
donant un ampli marge de maniobra per mantenir vives les comunicacions entre les principals ciutats i fortificacions rurals.
Al llarg de la via es construïren diverses fortificacions que garantien la seva seguretat. Les principals són la mateixa ciutat de Lleida,
Castelldans i Vinaixa, però en tenim d’altres de menors, com Comancireres (Vinaixa), la Talaia (Vinaixa), les Borges Blanques i Punta de
les Guàrdies (Albi). Tanmateix, un cop la via s’endinsa en territori
tortosí, la situació no s’acaba d’apreciar amb molta claredat, tot i que
Pere Balañà ubica fortificacions referents que controlarien el pas viari.92
Tanmateix, dins el districte de Siurana s’ha d’esmentar que els
assentaments del Vilosell i Vimbodí tenien funcions militars, com
també la Costa de la Cirera, a Fulleda —abans de la seva conquesta
a mitjan segle XI—, Mas del Cirer (la Selva del Camp, Tarragona),
les Borges del Camp (Tarragona), Planes de la Guàrdia (Vila-Rodona,
Tarragona), Les Guàrdies (Renau, Tarragona) i La Guardiola (El Catllar,
Tarragona). Les torres que s’ubiquen a l’extrem oriental de la comarca
del Tarragonès, per enfilar cap al Penedès, són difícils de considerar
andalusines perquè l’avanç de la conquesta endegada pel comtat de
Barcelona, des del segle X, ha situat la frontera en aquest espai.93 Per
tant, esperant treballs arqueològics que ho confirmin, cal agafar amb
prudència aquests topònims per identificar-los com torres andalusines.

90. BALAÑÀ, P., L’Islam a Catalunya (segles VIII-XII), Rafael Dalmau Editori, Barcelona, 2002, p. 64.
91. Ibídem, p. 15.
92. Ibídem, p. 74.
93. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquista o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p.68-77.
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De fet, les recerques endegades en aquest àmbit territorial han
aportat dades interessants a la qüestió: els musulmans es desentenen de
Tarragona i del Camp de Tarragona i canvien la capitalitat a Tortosa,94
on la bona ubicació, prop de l’Ebre, jugà un paper fundamental. La
ciutat imperial quedà totalment fora dels principals eixos i circuits del
moment, passant a ser un territori fronterer sense una cohesió que li
permetés destacar com a tal. S’aprecia un desinterès per part del món
andalusí i comtal, els quals únicament intentaran buscar la cohesió territorial per mitjà de colonitzacions territorials puntuals.95 El segle XI
serà el moment en què realment s’efectuarà la conquesta efectiva del
territori del Camp de Tarragona.96 L’estratègia passa, però, per posar
els ulls en la puixant Tortosa, capital de districte amb una projecció
econòmica considerable gràcies al seu port marítim i a l’estratègica
situació en la desembocadura de l’Ebre. Així doncs, aprofitant la situació
d’afebliment del califat, es va consolidant la conquesta i colonització
del camp tarragoní,97 de la qual, a partir de la segona meitat del segle
XI, ja es podrà dir que el nord i l’est estan ben ocupats per la societat comtal,98 deixant de banda, de moment, la ciutat de Tarragona,
la qual ha quedat en un segon terme tal i com cita Yaqūt: “Tarragona
es el nombre de una pequeña aldea o pueblo en al-Andalus, contigua a las
dependencias de Tortosa”,99 ja que la prioritat és Tortosa.
Evidentment, l’entrada al segle XI trenca per complet la utilització
de la via romana, perquè el Camp de Tarragona s’incorpora al comtat
de Barcelona, que avança vers Tortosa, i l’avanç comtal continua per
la Conca de Barberà i la Vall del riu Corb.100 La via romana, doncs,
seria la línia que marcaria el límit entre ambdues civilitzacions, esdevenint a partir d’aquí la terra de ningú que ha marcat tradicionalment
94. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquista o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 76.
95. BALAÑÀ, P., Els musulmans a Catalunya (713-1153), Ausa, Sabadell, 1993, p. 179.
96. BENET, A., El procés d’independència de Catalunya (897-989), Institut d’Arqueologia, Història
i Ciències Naturals, Sallent, 1988. Ibídem, “Castells i línies de reconquesta”, Symposium Internacional
sobre el orígents de Catalunya (segles VIII-XI), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991, p. 369-372.
97. VIRGILI, A., “La qüestió de Tarraquna abans de la conquesta catalana”, Quaderns d’Història
Tarraconense, IV (1984), p. 25-28.
98. IGLESIES, J., La restauració de Tarragona, Rafael Dalmau Editors, Barcelona, 1963, p. 11.
99. ’ABD AL-KARIM, G., “La España musulmana en la obra de Yaqut (s. XII-XIII). Repertorio
enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de al-Andalus. Extraído del Mu’yam al-buldan (Diccionario
de los países)”, Cuadernos de la Historia del Islam, 6 (1974), p. 221.
100. Els moviments en aquest sector de la frontera, a cavall de les comarques de la Segarra i
la Conca de Barberà, deixen el districte de Lleida sense la xarxa de cireres que ajudaven a estructurar
i controlar l’avançada del territori andalusí.
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la frontera. El caràcter defensiu de Castelldans i Vinaixa, conjuntament
amb les petites fortaleses que formarien les seves àrees d’influència,
seran claus per evitar l’avanç comtal per l’est, però també per aturar
l’avanç des del sud, aprofitant la infraestructura vial que serviria per
traslladar les tropes des del Camp de Tarragona fins al nord lleidatà.
L’estratègica situació de les fortaleses meridionals no és fruit de l’atzar,
ni són menystingudes per la societat islàmica lleidatana, sinó que la
seva configuració en el paisatge les permet desenvolupar un paper clau
per mantenir vertebrat i viu el districte andalusí de Lleida.
Respecte les comunicacions interiors amb l’àrea de Siurana
—districte de Tortosa—, plantegen dificultats a l’hora d’entendre com
serien. Les prospeccions arqueològiques efectuades en el territori de
l’actual comarca de les Garrigues permeten afirmar la dificultat de
trànsit, perquè l’orografia de l’àrea meridional més extrema destaca
per ser abrupta. Per aquesta raó tots els treballs de camp efectuats, no
han permès localitzar assentaments andalusins, els quals sembla que, al
sud del riu Set i a l’est de les actuals poblacions de Granyena de les
Garrigues, Torrebesses i la Granadella, fins arribar a les serralades del
Montsant, desapareixen per complet.
Les valls profundes que discorren des del riu Set fins arribar al
Montsant i la Serra de Llena,101 són passos naturals que comuniquen
perfectament, i sense massa complicacions, el nord lleidatà amb el sud
tortosí. De fet, amb la conquesta comtal, quan s’intenta colonitzar
aquest territori s’impulsen noves instal·lacions de colons en les valls
de Juncosa,102 que segurament corresponen a les valls de la Sisquella
i de Reig, on en aquesta última s’hi construí el Castell de la vall de
Reig. També, es valora mitjançant els vestigis que resten avui de les
carrerades que, a través dels actuals termes municipals de Juncosa i
l’Albagés, poden arribar fins al districte de Siurana i, des d’allí, fins a
Tortosa, tal i com ho demostra aquest fragment documental: “illa karrera
apress de la torre que vadit a Siurana, turrem que est in ripam rivum Set;
de IIII illa charrera iusana qui exiit de Castel Asinis et iuxta se ad alia
carrera qui pergit ad Lerida”.103
101. Sempre direcció sud.
102. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet, ansy 960-1177, vol. I, Abadia de
Poblet, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993., doc. 147 (p. 132);
doc. 166 (p. 146).
103. Ibídem, 1993.doc. 147 (p. 132).
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Sens dubte, l’itinerari no és el lloc més idoni i de fàcil comunicació, degut a l’orografia, però sí que pot ser un eix viari que s’utilitza
per comunicar-se entre ambdues taifes. No obstant, probablement ens
trobem davant l’eix viari més segur per efectuar les comunicacions,
ja que l’eix que segueix el Segre i l’Ebre, des de la segona meitat
del segle XI, està sotmès a presions fruit de les incursions i accions
bèl·liques entre la veïna Saragossa i Lleida. D’altra banda, la via romana que unia Lleida amb Tarragona quedava totalment obsoleta degut
a la conquesta efectiva, pel món comtal, del traçat tarragoní. Davant
el complex context de l’onzena centúria, Lleida necessita mantenir-se
unida amb Tortosa. Per aquest motiu, articula el seu territori meridional
i el manté cohesionat i viu.
En el Mascançà, les vies de comunicació prenen forma d’acord
amb les necessitats administratives del districte i les econòmiques o
productives. En aquest sentit, la documentació llatina ressalta dues
vies que travessen d’oest a est el Mascançà: la primera “carrera qui
exiit de Anglerola in directo de ipsa torre de Molleruza; de alia parte
afrontad inter Palad et Alfandarella, in ipsa carrera qui erint de Lerida et
vadit per Aigua Viva;104 la segona, que unia Balaguer amb Agramunt”
tot resseguint paral·lela les Serres del Camp, Serra de les Quadres i
Serra d’Agramunt, i després remontava cap al nord tot passant per
l’assentament d’Almenara. La plasmació en el paisatge denota que
són dos eixos que comuniquen grans assentaments, en aquest cas,
dues ciutats, Lleida i Balaguer, amb importants assentaments a l’àrea
oriental del districte lleidatà. Per tant, tot i no sortir de l’àmbit
districtual, són vies de llarg abast i claus per a la comunicació entre més d’un assentament. A més, articulen tot el Mascançà. El fet
que ho confirma, en certa mesura, és que, al llarg de les dues vies,
hi localitzem nombrosos assentaments agropecuaris i militars. Així
doncs, en l’eix Lleida-Anglesola s’hi instal·laren Vinquin —Bell-lloc
d’Urgell—, Torre de Baffes —Palau d’Anglesola—, Alfondarella —Fondarella—, Molleruza —Mollerussa—, Palad –Palau d’Anglesola-, Torre
de Novella —Palau d’Anglesola—, Aigua Viva —Golmés-, Barberano

104. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 14 (p. 97-99).
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—Barbens—, Sidamon —Sidamon—, Utxafava —Vila-Sana—. Pel que
respecta a l’eix Balaguer-Agramunt, es localitzen Zaida —Vallfogona
de Balaguer—, Avigozar —Bellcaire d’Urgell—, Fanneca —Bellcaire
d’Urgell—, Turrim Sancta Maria de Gissona —Vallfogona de Balaguer—,
la Ràpita —Vallfogona de Balaguer—, Pedriz —Bellcaire d’Urgell—,
Belchaire —Bellcaire d’Urgell—, Filela —Bellcaire d’Urgell—, Falcones
—Bellcaire d’Urgell—, Anafif —Fuliola—, Filella —Tarròs—, Almassor
—Penelles—, Montso —Ivars d’Urgell—, Valverd —Ivars d’Urgell—,
Guàrdia de Déu —Tornabous—, Almenara —Agramunt—, i Garden
—Agramunt.

Mapa de les principals vies de comunicació documentades que uneixen Lleida
amb Tortosa, Lleida i el pla del Mascançà, i Balaguer amb el pla del Mascançà
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La xarxa de vies de comunicació es completava amb un dens
teixit de camins i corriols que unien els diversos assentaments rurals del Mascançà.105 D’entrada, es constata que els assentaments més
allunyats de les dues vies principals també estaven comunicats amb la
resta del territori. Ho corroboren vials que resseguien els braçals del
riu Corb, un cop aquest entra al Mascançà i es desconfigura com a
vall fluvial. Entre Palau d’Anglesola, i en direcció Golmés, constatem
l’existència d’un vial paral·lel al braçal del Corb.106 També és rellevant
anotar que, en l’actualitat, els assentaments islàmics del Mascançà tenen
en les proximitats un camí municipal, que habitualment comunica amb
un altre assentament. Destaquem l’exemple entre Vinquin —Bell-lloc
d’Urgell— i Vencilló —els Alamús—, també entre el Palau d’Anglesola,
la Novella —Vila-Sana— i Utxafava —Vila-Sana—, i, finalment, entre
Palau d’Anglesola, Escarabat —Palau d’Anglesola— i Budell —el Poal.
Detectar els camins que comuniquen els diversos assentaments
islàmics, tot salvant les distàncies,107 es converteix en un indicador de
fossilització parcial del paisatge altmedieval. L’adaptació del parcel·lari
i l’anivellament del terreny per introduir el regadiu i noves pràctiques
agràries desconfiguraren el paisatge medieval. Només cal observar la
cartografia municipal del segle XVIII per contraposar una forma de
percebre el paisatge amb l’actual. Per tant, en certa mesura, els camins
indiquen els eixos de comunicació en l’alta edat mitjana, però, d’aquesta
troballa, difícilment en podem extreure la ubicació exacta dels espais
de producció. Només podem intuir-los, com és el cas de Barbens, en
les proximitats del braçal de l’Ondara, l’àrea més fèrtil, o els espais de
pastura, perquè la toponímia els ha ben acotat.
El debat rau a diferenciar la dicotomia entre carrerades i camins
d’ús comunal en el context islàmic a Lleida. El Mascançà és una àrea
extensa on la ramaderia, com a activitat econòmica, té un pes rellevant.
L’estudi de la cartografia actual i la històrica dibuixa carrerades arreu
del pla de Lleida, però difícilment aconseguim contextualitzar-les. Avui
per avui, les que assegurem que provenen del context islàmic són les
105. Aquesta afirmació és extrapolable a altres àrees rurals del districte musulmà de Lleida.
106. Podeu consultar: MATEU, J., La pagesia urgellenca abans del canal, Rafael Dalmau, Barcelona,
1992, p. 50.
107. Recordem que el Mascançà històric ha sofert grans transformacions en el seu paisatge
tradicional degut a l’introducció de l’agricultura moderna.
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que neixen dels margalef, tant del de Torregrossa com del de VilaSana. Centrats en Vila-Sana ha perdurat la carrerada que es dirigeix
vers Palau d’Anglesola i passa pel topònim l’Acampador, espai destinat
a pastures i de repòs per al bestiar. Anotar la direcció de la carrerada,
sud-oest i nord-est, és interessant perquè informa de la tendència de
desplaçament habitual dels ramats, mirant més vers el Mascançà i no,
com succeirà després de la conquesta comtal, quan la prioritat seran
les pastures del nord pirinenc.

Mapa de carrerades, assentaments musulmans, espais humits i espais de pastura en
el sector de Margalef i vers Marcafava.

La formació dels sòls de l’àrea occidental del Mascançà108 condiciona la potencialitat de les pastures, donat que les característiques de
la terra no ofereixen la capacitat de regeneració de les herbes. Això
obliga a tenir pastures alternatives, que desenvolupin la funció de suport, principalment en les estacions més seques i on el clima és més
extrem. Per tant, segurament el Mascançà es teixia de rutes ramaderes,
les quals articulaven un ampli espai productiu, que, alhora, havia de
108. Fem referència a l’espai comprès entre Vallfogona de Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Termens,
Bellvís, el Poal i Linyola.
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congeniar amb les pràctiques agrícoles. Així doncs, ressaltem l’actual
camí de Balaguer a Linyola, el qual traça una línia transversal a través
del Mascançà. Aquesta via travessa importants assentaments islàmics
com la Saira, Torre de Santa Maria i Avingozar. Al mateix temps, la
ruta es confón amb carrerades i passa a prop d’acampadors com el
de Linyola. Probablement, aquest eix de comunicació tenia un doble
ús, tant de trasllat de bestiar com de comunicació per articular l’espai
occidental del Mascançà.
L’horta urbana de Lleida, ubicada en les partides de Pardinyes,
Fontanet i Gardeny, s’articulava pel traçat de les sèquies i de les
vies de comunicació. Aquí sí que la documentació llatina posterior
a la conquesta de 1149 aporta dades rellevants. Com és habitual en
l’organització dels eixos viaris, se’n diferencien tres tipus, les d’àmbit
regional o local i les veïnals. Així doncs, per l’horta de Lleida sortia
la via que dunc de Ylerda ab Tortosam,109 la qual feia de fita a l’hora de
descriure els límits d’una propietat de l’horta. Aquesta funció delimitadora, l’entenem com a articuladora de l’àmbit periurbà de la ciutat
de Lleida. Les fites inamovibles, com els camins, es converteixen en
elements públics que generen i garanteixen l’organització del paisatge.
En aquest sentit, tot sovint, en les descripcions de les propietats localitzem com a fita el terme carreira.
L’horta comptava amb assentaments tipus almúnia, els quals es
defineixen com privats, pertanyents a un propietari. Els camins que hi
conduïen rebien el nom de la propietat; per tant, trobem la via quod
vadit a Coniaquera110 o la carreira que intrat Ypar.111 En certa mesura,
aquestes les entenem com una accentuació, en el paisatge, del procés
de privatització de l’espai rural, donat que, el fet que existeixin i que
rebin el nom de la propietat demostra la seva incidència en la societat
islàmica de Lleida.

109. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 63 (p. 157-158).
110. Ibídem, doc. 110 (p. 221).
111. Ibídem, doc. 46 (p. 137).

4

CASTELLDANS I L’ORGANITZACIÓ
DEL TERRITORI SUD-ORIENTAL

Iniciem nou apartat en el qual es vol fer èmfasi en els aspectes
relacionats amb l’ocupació i transformació del territori per part de la
societat andalusina. Estudiarem l’àrea sud-oriental del districte andalusí
de Lleida, un espai extens caracteritzat pels secans, una singular orografia i la presència de cursos hídrics menors. Els objectius de l’apartat
són: estudiar amb rigor tota l’àrea de Castelldans i Vinaixa, intentant
esbrinar què és Castelldans, quina relació hi ha amb Vinaixa, què representen en el districte andalusí de Lleida i quin model d’ocupació
desenvolupen per tal d’estructurar el territori sud-oriental lleidatà. A
fi de desenvolupar totes aquestes qüestions, utilitzarem la toponímia,
la documentació i la prospecció arqueològica de superfície com a
disciplines que permetran estudiar i analitzar de manera més fidedigna
l’ocupació humana del territori andalusí de Lleida.

4.1 Què és Castelldans?
Iniciem la investigació interrogant-nos sobre la tipologia del principal
assentament del sector sud-oriental de Lleida, Castelldans.1 Els estudis
endegats per designar tipologies d’assentaments no han aconseguit fins
a l’actualitat trobar una delimitació precisa. D’aquestes, sobresurten per
la seva presència en el paisatge les alqueries, qarya, els nuclis rurals,
diya, les fortaleses, qal’a, l’hisn i la ciutat madína. El hisn és en principi, una fortalesa habitada o d’ús per a refugi d’una comunitat rural
1. Centrats en el districte de Lleida, al-Himyarí documenta diya i burj com dues tipologies
d’assentaments rurals que es complementen.
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en un espai temporal curt, i encapçala un sector o un subdistricte
en què podem trobar diversos assentaments.2 A més, en el món rural
s’hi localitzen les burj, que són torres que donen cobertura defensiva
a la comunitat rural d’una alqueria o d’una dà’ya. Però aquestes dues
darreres realitats reben un altre nom depenent de l’àmbit geogràfic.
Així, per exemple, el majxàr és més propi de Sevilla i Málaga, el rahal
de València, mentre que la denominació dà’ya és força comuna arreu
del territori andalusí, inclòs el districte de Lleida. Per la seva banda,
la múnya és una gran propietat senyorial, i el mànzil és una propietat
rural destinada per l’estat als veterans de l’exèrcit islàmic. Tot aquest
vocabulari és imprecís i no dóna la possibilitat d’establir un mapa
exacte de l’organigrama d’assentaments en els districtes andalusins. No
obstant, els estudis focalitzats en assentaments rurals islàmics d’arreu de
la península Ibèrica semblen indicar que aquest vocabulari és sinònim,
és a dir, que la tipologia d’assentament és la mateixa, però que canvien
els noms.3 La documentació andalusina que es refereix a Lleida no
deixa clara la terminologia dels assentaments.
La problemàtica per definir les tipologies d’assentaments queda
oberta. Respecte Castelldans i la seva àrea, des de mitjans dels noranta
del segle XX, no s’han aportat dades rellevants per entendre els assentaments i distribuir-los tipològicament.4 Els estudis més novedosos els
devem a Pere Balañà5 i Flocel Sabaté,6 que, des de les seves respectives recerques, atorguen un paper més important del que s’ha donat
tradicionalment a un ampli territori del sud de Lleida. No obstant,
els estudis relacionats amb el món rural andalusí lleidatà estan encara
avui en dia en una fase força primitiva pel que fa al marc teòric. Es
continua centrant l’argumentació de la configuració del paisatge en
teories que han estat superades per la renovació historiogràfica, com
són: els eixos fluvials i l’hàbitat relacionat, i la perllongació de models
2. BAZZANA, A., CRESSIER, P., GUICHARD, P., Les châteaux ruraux d’al-Andalus: histoire et
archéologie des husūn du sud-est de l’Espagne, Casa de Velázquez, Madrid, 1988. VALLVÉ, J., La división
territorial en la España musulmana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1986.
3. MEOUAK, M., “Toponymie, peuplement et division du territoire dans la province d’Almería
a l’époque médiévale: l’apport des textes arabes”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XXXI (1995),
p. 219-230.
4. BOLÒS, J., “L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia”, Catalunya Romànica, XXIV, Fundació
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994, p. 93-100.
5. BALAÑÀ, P., L’islam a Catalunya (segles VIII-XII), Rafael Dalmau Editors, Barcelona, 1997.
6. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana., Pagès Editors, Lleida, 2003. Ibídem, Història
de Catalunya. Catalunya Medieval, L’Esfera dels Llibres, Barcelona, 2005, p. 117-451.
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paisatgístics.7 En l’actualitat caldria matisar-les o adaptar-les a les realitats
històriques de cada territori, tot evitant l’acció d’incorporar models
pensats d’acord a una evolució històrica i social diversa.8
L’absència d’innovació historiogràfica deixà en un segon terme
l’estudi dels grans espais que formaven part del districte andalusí de
Lleida, com són les terres de secà que configuren la gran majoria del
paisatge. En aquest sentit, Castelldans no ha estat considerat per gran part
dels historiadors com una fortificació destacada. No es té en consideració
la capacitat per aturar la inicial embranzida del comtat de Barcelona
vers les terres meridionals de Lleida, així com la cohesió territorial que
donaren la fortificació de Vinaixa i els assentaments agraris i militars.
L’estratègica situació de Castelldans en el territori lleidatà el converteix en un referent de l’esquelet defensiu. L’ampli espai que encapçala
li otorga preeminència, la qual fou reconeguda pels comtats a l’hora
d’establir les afrontacions. L’any 1033, en la definició dels termes castrals
de Montclar i Barberà, Castelldans és el referent meridional (...) idem
de meridie in supradicto Barberano et pertinguit usque ad terminum castri de
Asinis (...).9 Uns anys més tard, el 1072 a les afrontacions del terme
de Montclar, hi consta que (...) Barberano et pertinguit usque ad terminum castri de Asinis (...).10 La donació, l’any 1094, per part del comte
d’Urgell, de la fortificació de Gerb i la ciutat de Balaguer amb els
seus límits (...) ab australi autem partem in termino de Castillo de Assinis
(...).11 Finalment, l’any 1098, en la definició de l’àmbit jurisdiccional
i parroquial de la canònica i consagració de Santa Maria de Guissona
(...) que sunt extra terminos de Gissona, ipsam videlicet de Todela et de Sancto
Guillelmo et de Prinonosa, et ipsas que sunt aud erunt infra quadram de
Gissona et usque ad Castellum Asinis (...).12 Les sinergies polítiques dels
7. En el context en què es publicà, va suposar una autèntica revolució en el camp de
la recerca sobre Alandalús: GUICHARD, P., Structures sociales “orientales” et “occidentales” dans l’Espagne
musulmane, Mouton, Paris, 1977.
8. ERITJA, X., “Entre la Lleida andalusí i la feudal (segles XI-XII). Un model d’explotació
rural”, Paisatge i societat a la Plana de Lleida a l’Edat Mitjana, Servei de Publicacions de la Universitat
de Lleida, Lleida, 1993, p. 21-43.
9. Liber Feudorum Maior, Francisco Miquel Rosell (ed.), Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Sección de Estudios Medievales de Barcelona, Barcelona, 1945-1947, doc. 273 (p. 297).
10. Ibídem, doc. 274 (p. 298).
11. BARAUT, C., “Els documents dels anys 1093-1100 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”,
Urgellia, VIII (1986), p. 48.
12. GARCIA, J. E., Els origens del terme de Lleida: la formació d’un territori urbà s. XI i XII,
Ajuntament d’Alguaire, Diputació de Lleida, Lleida, 1995, p. 118.
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segles XI-XII volgueren que Castelldans fos un referent de la frontera
meridional de Lleida.
L’anàlisi de la documentació àrabs constata que no tenim cap
notícia, ni directa ni indirecta, que ens digui quelcom relacionat amb
l’existència de l’assentament. Una menció indirecta, extreta d’un text
àrab, fa referència a un governador de Mallorca que era originari de
Castelldans, fruit d’un rescat pagat pel seu antecessor quan aquest, de
petit, fou pres captiu per les tropes comtals i venut com esclau.13 Tret
d’aquesta notícia, les fonts àrabs no recullen més dades històriques
rellevants. No és així quan consultem les fonts llatines, ja sigui la documentació dels Templers de Gardeny,14 de Santa Maria de Poblet,15
de la Catedral de Tortosa,16 el Líber Feudorum Maior,17 las Cartas de
Población y Franquícia de Cataluña,18 de Font i Rius, i la documentació
de l’Arxiu Capitular d’Urgell.19 Tampoc és una documentació que aporti
dades rellevants, però, si més no, en els repartiments, compres i vendes,
i testaments, s’obté informació a través de la visió dels conqueridors
del territori andalusí.
No obstant, obtenim la informació des de l’òptica dels conqueridors. Aquests adapten el paisatge al seu model social, econòmic i
territorial. Per tant, cal ser curós a l’hora d’interpretar la documentació llatina. Topònims i conceptes territorials poden ser susceptibles de
canvis. Tanmateix, són les úniques fonts documentals que mencionen
Castelldans, que precisen l’existència d’assentaments rurals i esquema-

13. IBN AL-KARDABÚS, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal bolsillo, Madrid,
1986, doc. 83 (p. 148-150). SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida,
2003, p. 116. RUBIERA, M. J., La taifa de Denia, Ayuntamiento de Denia-Instituto Gil-Albert de la
Diputación Provincial de Alicante, Alicante, 1985.
14. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998.
15. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), Abadia de Poblet, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993.
16. VIRGILI, A., Diplomatari de la catedral de Tortosa: 1062-1193, Fundació Noguera, BarcelonaLleida, 1997.
17. MIQUEL, F., Liber Feudorum Maior: cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona
de Aragón, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1945-1947.
18. FONT I RIUS, J. M., Cartas de población y franquícia de Cataluña, I, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid-Barcelona, 1969.
19. BARAUT, C., “Els documents dels anys 1101-1150 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”,
Urgellia, IX (La Seu d’Urgell, 1988-1989), p. 7-312. Ibídem, “Els documents dels anys 1151-1190 de
l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, X (1990-1991), p. 7-349.
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titzen l’organització del territori sud-oriental. Coneixem l’existència
d’almúnies per les donacions del repartiment posterior a la conquesta,
com també de possibles vies de comunicació i vincles territorials. A
partir d’aquest punt, els documents llatins no aporten més dades. Tanmateix, cal interrogar-nos per si, més enllà d’aquest model territorial
que ofereixen les fonts llatines, podríem localitzar alqueries.20
Castelldans, doncs, queda altre cop a la foscor, donat que la
documentació és molt limitada. La recerca de la toponímia de l’àrea
d’estudi ha aportat dades rellevants de l’etapa islàmica a Lleida.21 El
nom de Castelldans podria ser la derivació romànica d’una traducció
llatina de l’àrab Qàl’at al-Hamír.22 Però cal ser conscients dels perills
de la toponímia. Per tant s’utilitzarà el topònim i l’antropònim que
es pugui contrastar amb d’altres que hagin estat estudiats i ubicats en
un context cronològic. D’aquesta manera ens assegurem mantenir el
rigor científic en la nostra argumentació i, paral·lelament, s’aportaran
dades a la contextualització de la toponíma.
Reprenent el fil, es constata que un cop buidada la toponímia,23
es registren nombrosos noms de lloc amb un ètim àrab, els quals fan
referència a assentaments o espais que configuren el paisatge. Sens
dubte, en l’estratègia d’aproximació a l’estudi del paisatge, la toponímia
facilita l’accés al territori i l’esquematitza en àrees i punts concrets,
que cal verificar a través del treball de camp. De la toponímia s’obté
informació de la realitat històrica del territori de Castelldans: el volum
de noms demostra que no és una àrea no antropitzada.
De fet, a mesura que resseguim els vectors proporcionats pel
mètode científic, anem descobrint un espai fortament antropitzat i
adaptat a la realitat social i política dels seus habitants, que forma part
plenament de la societat andalusina alt medieval.
La localització de trenta-cinc jaciments andalusins en l’àrea pròxima
a Castelldans i Vinaixa avala, sense cap mena de dubte, que el pri20. Consulteu: MOLINA, L., Una descripción anónima de al-Andalus, II, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 1983, p. 308-315.
21. Els topònims Avinganya i Vinaixa, així com la pervivència de noms de partides de
terra en municipis lleidatans com Vinatesa (Lleida), Vencilló (Alamús), són indicatius de la riquesa
toponímica del territori.
22. BALAÑÀ, P., L’Islam a Catalunya (s. VIII-XII), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2002, p. 59.
23. El buidatge toponímic s’ha dut a terme utilitzant la cartografia històrica i la topogràfica
actual de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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mer assentament cohesiona un territori ampli situat al sud de Lleida.
Per tant, a Castelldans, el conjunt que formaven el hisn i l’alqueria
assumeixen clarament el rol de capitalitat sobre un subdistricte que
s’integra en una regió que encapçala la ciutat islàmica de Lleida.24
Tanmateix, la problemàtica segueix sense resoldre’s, donat que es constata la presència d’assentaments andalusins, però no acabem de definir
correctament quin seria el model d’organització territorial. A priori
sabem que Castelldans és una fortificació important del sud de Lleida,
i així ho constatem amb els resultats de la prospecció arqueològica, la
qual ha donat llum a nombrós material ceràmic islàmic de superfície.
La superfície que ocuparia el hisn inicial és difícil de calcular degut
a l’estat ruinós en què es troben les restes de la fortificació. La construcció d’un búnquer durant la guerra civil, a l’àrea occidental del
castell, destruí per complet tot el sector. A més hi afegim l’execució
d’unes obres d’adequació de l’accés, les quals van ocasionar nombrosos
moviments de terres. No obstant, la destrucció del subsòl del castell de
Castelldans ens ha deixat a la vista material ceràmic de diverses fases
històriques: des de la ibera, la romana, l’andalusina feudal fins arribar
a la moderna. Tanmateix, el moviment de terra ha deixat també a la
vista restes d’estructures muràries extretes del seu context històric. Tot
plegat ha propiciat que el recinte del castell de Castelldans avui sigui
un jaciment que és força complex d’estudiar, degut a la destrucció a
què ha estat sotmès.
No obstant, s’han salvat diverses estructures que podem datar
de l’etapa islàmica. En concret, ens referim a un àmbit rectangular
al capdamunt del turó, format per dues torres, i, en la cara nord, es
constata la presència d’una muralla també islàmica i dues torres que
en formen part.

24. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 143-155.
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Alçat del mur sud de l’àmbit central del castell de Castelldans

La tècnica constructiva és carreu a llarg i través en disposició
irregular,25 unit amb pedra seca, una tècnica molt utilitzada a la zona
oriental d’Alandalús, a diferència del Garb Alandalús,26 i de la qual en
tenim nombrosos paral·lels, ja sigui en el mateix districte de Lleida27
com arreu de la vall de l’Ebre.28 Les escasses restes muràries que trobem
a la fortificació de Castelldans només ens permeten acotar lleugerament una cronologia aproximada que rondaria la primera meitat del
segle X. No sabem si aquest sòcol de pedra aniria acompanyat de tàpia,
ja que avui no hem pogut percebre’n cap resta ni evidència suficient
que ho demostri. Ara bé, atenent als paral·lels de la ciutat de Lleida i
Balaguer, sembla coherent que l’alçat de mur fos de tàpia.

25. BRUFAL, J., “Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en el
distrito de Lleida”, Nuevas investigaciones de Jóvenes Medievalistas, Editum, Murcia, 2013, p. 73.
26. ZOZAYA, J., “Fortificaciones tempranas en al-Andalus ss. VIII-X”, Mil anos de Fortificações na
Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Actas do Simposio Intrnacional sobre Castelos, Ediçoes Colibrí,
Camara Municipal de Palmela, 2001, Palmela, p. 54. PICARD, C., Le Portugal Musulman (VIIIe-XIIIe
siècle), Maisonneuve & Larose, Paris, 2000, p. 90-118.
27. Val a dir que els paral·lels que tenim poden haver estat construïts en fases històriques diferents
i fins i tot utilitzar la tàpia, però la tècnica en sí és la mateixa, més o menys perfeccionada. Parlem,
doncs, de les muralles de la ciutat andalusina de Balaguer que també utilitzen la tècnica constructiva
en carreu a llarg i través irregular, amb pedra seca. Més exemples lleidatans són el Castell Formós
de Balaguer, la muralla de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger, l’espai immediat al castell de la Suda
de la ciutat de Lleida, la torre de Vilves, la Guàrdia d’Urgell, La Ràpita, i la fortificació d’Alguaire.
28. Més enllà del districte lleidatà, la Suda de Tortosa és un magnífic exemple on es repeteix
aquesta tècnica. Similarment, les muralles andalusines de la ciutat d’Osca també repeteixen la tècnica
constructiva.
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Partint de les restes ceràmiques superficials, podem acotar L’àrea

Restes del mur nord de l’àmbit central del castell de Castelldans

aproximada de la fortificació de Castelldans. Aquesta tindria una extensió
de 0,48 ha, tot i haver prospectat una superfície total de 2,5 ha, que
correspondria al tossal on s’ubicava la fortificació. Sabem que és una
mesura relativa perquè part del material ceràmic ha estat mogut per
les obres, així com les actuacions realitzades han pogut endur-se restes
de subsòl històric de la vessant oest. Malgrat això podem assegurar
que l’extensió aproximada seria l’esmentada abans.
La fortificació de Castelldans gaudia d’un àmbit fortificat al cap
damunt del turó. L’àmbit rectangular està construït amb la tècnica
carreu a llarg i través en disposició irregular, i actualment només
s’interromp per la construcció d’un búnquer en temps de la Guerra
Civil. A partir d’aquí, observem restes de murs que discorren per la
vessant fins anar a buscar la muralla, també construïda amb la mateixa
tècnica. Tot plegat ens informa que el castell de Castelldans no era
una simple torre fortificada, sinó que hi havia espai per construir-hi
estances i, per tant, dins seu s’hi edificà un espai de residència estable.
No s’ha constatat la presència d’hàbitat andalusí fora dels murs
perimetrals de la fortificació ni la presència de quantitats abundants
de ceràmica que ens ho fessin plantejar. Únicament es localitza ceràmica disposada d’acord amb els processos postdeposicionals i sense cap
mena de lligam entre ella que ens pugui fer considerar res més del
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Mapa de prospecció del Castell de Castelldans (Lleida)

que observem i constatem. El motiu principal i únic pel qual avui no
constatem la presència d’hàbitat andalusí és perquè l’actual població de
Castelldans ha crescut sobre les possibles restes del Castelldans islàmic.
Això ha esborrat la petja, en la superfície, de l’arquitectura d’aquesta
fase històrica, i ha quedat únicament el testimoni de la fortificació
que trobem a escassos metres al nord de la població.
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Castelldans, tot i no tenir una toponímia que la relacioni amb
el concepte alqueria,29 creiem que, a més de contenir una fortificació,
també hostatjava una alqueria. Els motius són la posició en el territori, les relacions que manté amb els assentaments agropecuaris, la
jerarquització territorial que es dibuixa partint de la funcionalitat i
tipologia d’assentaments, l’important paper de les petites fortificacions
com a elements cohesionadors del territori i la imbricació i l’us de
l’aigua en el si de les relacions socials, com també d’estructuració territorial. L’extensió territorial de l’alqueria de Castelldans no es coneix.
Probablement superi les 100 hectàrees, perquè prenem com a referència
la proximitat de les almúnies.
El territori de Castelldans ve condicionat per la proximitat de
Lleida i la seva àrea pròpia, formada en el seu conjunt per assentaments agropecuaris tipus almúnia i alqueria. Aquestes tenen una extensió irregular i per aquest criteri les diferenciem en dos tipus: unes
de més grans, amb un pes i un clar condicionant en el paisatge i
el territori, i unes altres que serien més petites, quedant supeditades,
possiblement, a les primeres.30 La documentació llatina es refereix a
almúnies que s’ubiquen en el camí que comunica la ciutat de Lleida
i l’alqueria de Castelldans, però sense precisar si estan en l’òrbita d’un
o altre assentament, “et unam turrem quod est infra Ylerda et Castellum de
Asinis in ille partibus.31 També duas almunias quas ipsi fratres dicebant esse
de quintone Castello Asinorum”, les quals les ubiquem a la zona nord de
Castelldans per les afrontacions que ens indiquen “quarum una sita in
monte vocatur Alcotiaioniz, altera sita in plano vocatur almunia de Alegret”.32
El fet que pel nord de Castelldans s’instal·lin almúnies al llarg del
Torrent de la Femosa, pot esdevenir un indicador aproximat del límit
de l’extensió de l’alqueria. Aproximadament, el territori septentrional
de l’alqueria de Castelldans podria arribar fins a les proximitats de les
almúnies de la Femosa, Mont-lleó, Vinferri i Menresana, quedant el límit
29. El territori llevantí té toponímia que, segons Pierre Guichard, associaria a alqueries, com
són tots els noms que porten el prefix Beni-, GUICHARD, P., Structures sociales “orientales” et “occidentales”
dans l’Espagne musulmane, Mouton, Paris, 1977.
30. L’exemple més clarificador, el trobem en l’almúnia de Vensilló, la qual tindria una extensió
aproximada de vuit-centes hectàrees, i, per contra, la veïna almúnia de Vinquin en tindria poc més
de cent-cinquanta.
31. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), vol. I,
Fundació Noguera, Barcelona, 1998, doc. 96 (p. 196); doc. 245 (p. 381).
32. Ibídem., doc. 94 (p. 192).
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pràcticament similar al que avui és el terme municipal de Castelldans.33
Pel que fa als límits meridionals, orientals i occidentals, és més difícil
de resoldre l’enigma. Respecte a la zona sud-occidental, probablement
els límits es trobarien en les almúnies de Matxerri, Matxerri II, i Vall
de Melons, les quals es situen a una distància de quatre quilòmetres
respecte a Castelldans.
La lectura del paisatge situa l’alqueria de Castelldans en el centre d’una àrea de producció més àmplia. Aquesta ve limitada per les
almúnies del nord i les del sud, però cal remarcar que a una distància
considerable. Per tant, dubtem davant el plantejament d’una extensió
territorial que pel sud oscil·laria al voltant dels quatre quilòmetres i, pel
nord, dels sis quilòmetres. Dissortadament, no tenim paral·lels estudiats
d’alqueries a l’àrea lleidatana. Cal, doncs, tenir cautela a l’hora de definir
els límits de l’alqueria i, de retruc, els hipotètics de les almúnies.
Una hipòtesi sobre els límits de l’alqueria és que aquests es corresponen, aproximadament, amb la distància que un home pot recórrer en
un dia.34 Més enllà d’aquesta possibilitat, apostar pel límits de l’alqueria
de Castelldans ens és molt difícil, donat que no s’identifiquen possibles
fites que proporcionin informació clara i evident. A dia d’avui no consta
cap sèquia, les actuals vies de comunicació dibuixen una xarxa radial
i la documentació i la toponímia tampoc aporten cap referència clara.
La definició dels usos de l’espai d’una alqueria vénen indicats per
la legislació. Aquests són les terres mamlúka, les que tenien propietari
reconegut, conreades per aquest, i s’ubicaven en les proximitats de
l’alqueria. Les terres harím són les comunals englobades dins la propietat
d’una alqueria, pensades per ús de la ramaderia. Finalment, més enllà
hi havia les terres mortes o mawàt, que no eren propietat de ningú.
Aquestes es situen tot just sortint de la propietat de la comunitat de
l’alqueria. Probablement, en aquests espais després es construiran les
almúnies i es definirà el seu àmbit de producció.
Castelldans era una fortificació que compartia espai amb una
alqueria —l’ubiquem als peus del turó del castell. Aquest important
assentament meridional encapçala un subdistricte —dins el districte
33. Observeu els maper topogràfics a escala 1:25000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
per constatar el límit septentrional del terme municipal de Castelldans.
34. TRILLO, C., Agua, tierra y hombres en Al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí, Grupo
de Investigación “Toponímia, Historia y Arqueología del Reino de Granada”, Granada, 2004, p. 75-76.
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de Lleida—, que inclou diverses almúnies i fortificacions petites. L’organització de Castelldans és similar a la dels assentaments islàmics importants del districte lleidatà, Alguaire, Àger, Palau d’Anglesola, Tamarit
de Llitera o Mequinensa. En el cas concret d’Àger, tant la fortificació
com l’alqueria afavoreixen el control i l’explotació de la vall d’Àger
i la vessant sud del Montsec; focalitzats a Alguaire, l’espai d’influència
s’iniciava per l’est tot delimitant amb la ribera dreta del riu Noguera
Ribagorçana i acabava amb els secans de l’oest, on limitaria amb l’àrea
de Tamarit de Llitera. Mequinensa, per la seva banda, era semblant a
Castelldans, i esdevenia una alqueria defensada per la imponent fortalesa
prop del riu Ebre.35
La documentació llatina anota que són emplaçaments on hi ha
hàbitat, i això permet plantejar l’existència d’alqueries associades a cada
fortificació. Certament, no s’estableix una relació imperiosa entre hisn
i alqueria, sinó que cal tenir en compte que l’alqueria s’ubica en els
espais de producció, i la fortificació, en l’àrea defensiva. En aquest procés
d’entendre l’organització del paisatge, el medi natural és determinant
a l’hora de seleccionar els llocs d’emplaçament de les diverses tipologies d’assentaments. Les àrees d’influència de cada fortificació, igual
que Castelldans, acullen petites torres i assentaments agropecuaris. La
configuració del paisatge sud-oriental s’ha d’afrontar, d’entrada, tenint
en compte dues hipòtesis: si Castelldans36 és senzillament una fortificació amb un territori poblat que en depèn, o si el territori poblat
és independent de la fortificació.
Les immediateses de Castelldans compten amb duas almunias quas
ipsi fratres dicebant esse de quintone Castello Asinorum,37 i torres de vigilància andalusines, localitzades a través de la prospecció arqueològica
i que no apareixen citades en cap document àrab o llatí. Sobre el
territori, les almúnies s’ubiquen al nord del riu Set i concentrades al

35. BALAÑÀ, P., Les arrels islàmiques de Mequinensa, Rafael Dalmau Editors, Barcelona, 1994,
p. 33-37.
36. Per semblança en la imbricació en el territori, Castelldans i Alguaire, són dos models de
fortificacions que donen cobertura a espais determinats del districte lleidatà. Una altra qüestió és la
morfologia de les fortificacions, on Alguaire té una superfície de 5 hectàrees i Castelldans no arriba
a l’hectàrea. Tampoc tenen en comú la disposició en el paisatge, perquè la realitat mediambiental és
diversa i la districtual també.
37. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Lleida, 1998, doc. 94 (p. 192).
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voltant,38 al costat de l’assentament principal, tot formant una mena de
cercle imaginari. A mesura que ens allunyem de la fortificació principal
constatem una xarxa de petites torres que es distribueixen també al
nord del riu Set, resseguint-lo fins arribar a la també destacada fortificació de Vinaixa. Creiem que la concepció territorial percep com a
extrem limítrof el curs alt fluvial del riu Set, almenys pel que respecta
a la zona d’influència de Castelldans. Sembla, doncs, que s’utilitzen els
límits fluvials com a referència que marcaria el final d’un subdistricte.
D’altra banda, la documentació llatina inclou tota la zona al sud de
Castelldans, fins on acabaria l’actual comarca de les Garrigues, com a
terme castral de Castelldans.39 Això posa en clara evidència la dificultat
de reconstruir un territori andalusí, menys quan “en ciertos casos de redes
de regadío de tamaño medio donde se puede establecer una relación unívoca
bien entre la alquería y un sistema de captación, bien entre aquélla y una
de las acequias de un sistema”.40
El relleu al sud del curs alt del riu Set és accidentat, i les terres
aptes per al conreu són més aviat escasses i limitades, desafavorint la
instal·lació d’assentaments així com la mateixa subsistència. Altrament,
si tenim en compte que a una distància curta al nord hi ha terres de
més fàcil conreu i per habitar, això podria esdevenir un incentiu. Tanmateix, després de la conquesta comtal tenim constància de l’intenció
de colonitzar el territori que nosaltres trobem erm d’assentaments i
poblament centrant-se, precisament, en la zona de Juncosa, que és la
que té el terme municipal més gran de tots els pobles de la zona,41
i, segons la documentació llatina, és in termino Castri Asinis.42 De fet,
aprofiten les valls més fèrtils i humides, la Vall de Reig i la Sisquella.
En aquesta última hi ha ubicat el Castell de la Sisquella, on s’hi lo38. Cal matisar el concepte a l’entorn, perquè la distància a Matxerri és de 4 quilòmetres,
semblantment al cas de Vallseca I. En canvi el Timorell s’ubica a escassos 800 metres.
39. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 147 (p. 132); doc.
166 (p. 146).
40. CRÉSSIER, P., “Agua, fortificaciones y doblamiento: el aporte de la arqueología a los
estudios sobre el sureste peninsular”, Aragón en la Edad Media, 9 (1991), p. 403-427. POWERS, D., “A
Riparian Dispute in the Middle Atlas Mountains, ca. 683-684/1285-1421”, Law Society and Culture
in the Magrib, 1300-1500, (2002), p. 95-140.
41. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 147 (p. 132); doc.
166 (p. 146).
42. Ibídem, doc. 166 (p. 146).
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calitzen les restes de l’antic vilatge medieval. Això no és res més que
l’exemple de la nova visió i perspectiva del territori que té l’espai
comtal, a diferència de l’islàmic.
La documentació llatina ens ubica dos assentaments en les Valls de
Juncosa, tot coincidint amb la vall de la Sisquella; la primera “habemus
in termino Castri Asinis, in loco ubi dicitur valle Iuncosa. Et affrontat de
una latus in serra de Garalorda, a parte Siurana pelagum de Sischella, de
tercia parte afrontat de IIIa illa karrera apress de la torre que vadit a Siurana,
turrem que est in ripam rivum Set.43 El segon assentament, el trobem
també in termino Castri Asinis, scilicet valle Iuncosa. Et affrontat ex una
parte in camino que pergit versus Siurana usque in podio de la Bataila, que
affrontat in dicto camino, et usque in pelago de illa singula et usque in petra
Cavallaria, et vadiit per sera Garalorda usque in rivum Sitis, et subiit in podio
de Canet”.44 No obstant, aquests assentaments, segons les prospeccions
arqueològiques, no conserven en superfície ceràmica andalusina, sinó
més aviat material propi de la cultura material dels comtats catalans.
Per tant, són assentaments que neixen després de la conquesta, fruit de
l’impuls colonitzador del territori de les Garrigues, els quals es troben
erms de població que les exploti i les habiti.

4.2 Quina era la relació entre Castelldans i Vinaixa?
Una altra incògnita és saber què era Vinaixa, i quina era la vinculació amb Castelldans. A mesura que s’avança en el coneixement de
la zona d’estudi, es constata que Vinaixa devia desenvolupar una funció
destacada en l’àrea de Castelldans. La pròpia etimologia del topònim a
un atropònim associat a l’etapa almoràvit, Ibn ’À’ixa, que probablement
era un personatge important d’aquest moment. El relacionem amb l’elit
social local almoràvit, però sense poder demostrar si era un personatge que
emigrà amb els almoràvits o si pertanyia a la societat lleidatana i s’adaptà
al nou context africà. La toponímia del terme de Vinaixa és rica en noms
de llocs andalusins. Aquests els situem molt pròxims a l’assentament de
Vinaixa. Destaquem la presència de Costa de la Cirera (Fulleda) i Comancireres (Vinaixa). Un altre cop tenim dos exemples més de la presència
43. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 147 (p. 132).
44. Ibídem, doc. 166 (p. 146).
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del topònim “Cirera” en el territori lleidatà fent referència a una torre
de vigilància andalusina, que també identifiquem en el proper poble de
Guimerà la Font de la Cirera, i el poble de la Cirera. Tanmateix, tenim
altres topònims com Punta de les Guàrdies (Albi), La Talaia (Vinaixa) i La
Talaia (el Vilosell),45 que també serien petites fortificacions tipus torre que
donarien cohesió al territori extrem sud-oriental de Lleida. La proximitat
de les torres amb Vinaixa és indicatiu de la relació entre les primeres i
la fortificació de Vinaixa. Altre cop es constata com un element defensiu
destacat n’ordena d’altres de menors i ofereix cohesió al territori.
A més de la toponímia relacionada amb torres defensives, dins
l’actual terme municipal de Vinaixa hi localitzem el nom Punta de
Ràfols. La hipòtesi que plantegem és que el Ràfols actual podria
relacionar-se amb el topònim àrab ràfal, que es relaciona amb assentaments agropecuaris. Coromines explica que “en el Principat el que es
troba (...) en el Sud, amb una expansió de l’arabisme la pedania de
Ràfols a Vinaixa”. “L’ètim sembla ser de la mateixa arres aràbiga que la
de Rafal; si bé ací amb conservació de la forma de l’àrab clàssic raḥl,
sense el desplaçament vulgar en rahál que predominà en l’àrab de la
nostra terra: diferència en part per raó de major arcaisme cronològic,
en zones de reconquesta o repoblació més antiga o més tardana, i
en part simplement per diferències dialectals en l’àrab dels moriscos
locals”.46 Seguint amb la mateixa cita bibliogràfica, Coromines aporta
un fragment de document, de data del 1181, que fa referència a un
rafal a l’Espluga de Francolí, donatores sumus tibi omnem nostrum alaudium
(...) ad pratum de Chonesa (...) et damus vobis in villam Speluncha, in
nostrum rafal, locum ibi faciatis domos, de abissi usque ad celum.47
Altrament, la documentació llatina proporciona un valuós document
que data del, i 1151 que aporta dades interessants sobre els límits del
castell termenat de Vinaixa.48 Si l’analitzem, les afrontacions del terme
van des dels ja consolidats termes castrals de Tarrés i l’Espluga Calva,
per després girar per Pilars i Castellats i afrontar amb la serra que va
a Castelldans i descendeix fins arribar al riu Set. L’enumeració continua
45. En aquest cas, mantenim el mateix raonament que hem exposat amb la cirera de la
mateixa vila, davant el duote si pertany o no al districte de Tortosa o al de Lleida.
46. COROMINES, J., Onomasticon Cataloniae, VI, Curial Edicions, Barcelona, 1996, p. 326.
47. Ibídem, p. 326.
48. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 141 (p. 128).
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citant que llavors el terme s’estén tot saltant el riu Set per arribar a
les muntanyes de Siurana, des d’on trencarà per arribar a Montagudell i les Besses i limitar finalment altre cop amb el terme de Tarrés.
Sens dubte, l’extensió del terme de la Vinaixa comtal és molt gran;
aproximadament estaríem parlant d’unes disset mil hectàrees de terra.

Terme de Vinaixa posterior a la conquesta comtal

No obstant, es detecten algunes impresicions en les afrontacions
del riu Set, Montagudell i les Besses. Actualment tenim localitzat un
topònim relacionat amb Montagudell que situem a Prades, lluny, pel
que fa a quilòmetres, de la zona on ens trobem, però pròxim per la
qüestió de límits jurisdiccionals, ja que es troba pròxim al límit de
Siurana amb els de Castelldans i Vinaixa. A més, no acabem d’entendre
bé el gir que efectua passant primer per les muntanyes de Siurana i
després reprenent altre cop la línia de Montagudell i les Besses. De
fet, aquest últim vilatge seria el més llunyà a Vinaixa i més pròxim
a Castelldans. Un segon document, que data de 1152, just un any
després del primer, que impulsa la colonització de Vinaixa i el seu
territori de mans del comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV,
aporta unes afrontacions més clares que el document anterior. Les
afrontacions són “de parte meridie in gardia Besca de Terres et passa per
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Folleda et exiit adedra et vadit usque ad Pelec Pudet de super Olmels. Ab
occasu vadit super vallem de Pilarios et exiit super Pilarios de Alfandeia et
vadit de serra in serra et pervadit in gardia de Lavit. A parte vero circii,
prendit totum planum de Failiben et parvadit usque las collas del Pinatel
et vadit per razigarium de ipsas capsadas de Castro Asinorum et passa per
Cervolas et prendit per ipsum raziger de montanea Siurana. Et de alia parte
exiit per Vallem Claram et exiit als podios Besses”.49 La major precisió de
les afrontacions permet dibuixar millor el mapa del terme de Vinaixa,
així com entendre què passa en la zona meridional propera a l’actual
Pobla de Cèrvoles, coneguda en el text com Cervolas. Tanmateix,
seguim tenint dubtes sobre les Besses, ja que ens continua quedant
al nord-oest de les afrontacions i de la Pobla de Cèrvoles. Per altra
banda, s’aclareix on s’ubicaven els castells termenats comtals que es
forjaren a partir de la segona meitat del segle XI,50 i com aquests han
anat derivant a entitats castrals menors com ara Fulleda i Omellons,
entre d’altres. També tenim més clar quins són els límits de Castelldans
segons la documentació llatina, que quedar com a extrem oriental de
la Serra del Mig i els Bessons, fins arribar al riu Set.
La dada rellevant són les afrontacions que es tenen amb Castelldans,
les quals seguirien les marques que proporciona la geografia a través
de la serra coneguda com els Bessons i la Serra del Mig, i també pel
límit extrem de les Borges Blanques, quedant un estret marge fronterer
de poc menys de cinc quilòmetres d’ample. També és interessant la
dada que el riu Set servia com a fita per a les afrontacions. Es pot
relacionar amb el límit de l’alqueria de Castelldans, que ja intuíem en
l’anterior punt i que tindria com a límit meridional el riu Set. No
obstant, la repartició del territori recentment conquerit canvia molt
ràpidament, imposant-se la visió feudal del mateix i fragmentant-lo en
petits termes castrals. Cal tenir en compte que la visió dels conqueridors sobre el territori pot distorsionar la idea d’organització andalusina
del mateix. Per això les prospeccions efectuades en la zona sud del
riu Set no han trobat assentaments andalusins i, en canvi, el límit de
Vinaixa aporta precisament una part considerable d’aquest espai per
nosaltres erm, que correspon amb la Pobla de Cérvoles.
49. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 149 (p. 133).
50. Castells termenats de Tarrés i Espluga Calva.
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Tanmateix, és interessant aportar una dada important, donat que
estem parlant de la complexitat que trobem en les fonts llatines quan
es refereixen a territori conquerit al món andalusí. Fem referència altre
cop a Cèrvoles; un document posterior diu que Ramón Berenguer IV,
comte de Barcelona, dóna el lloc de “Sorboles, in territorio Siurane, et
concedo ipsis fratribus ibidem comorantibus ut infra predictos terminos faciant
molendinum in aqua de Seth ubi facere poterint quando voluerint”.51 Aquesta
dada és interessant perquè anteriorment hem vist que el terme de Vinaixa també incloïa Cérvoles, sense concretar-ne, però, els límits exactes,
i sabent que està dins del districte lleidatà. En aquest nou document,
Cérvoles apareix dins del territori de Siurana i a les proximitats del
riu Set. Vinaixa té possessions a Cérvoles el 1157, però no corresponen amb les afrontacions inicials de 1151 i 1152. Es constata com
el paisatge es transforma amb la conquesta comtal i es desconfigura.
Vinaixa s’erigeix com la fortificació més extrema que defensa
l’àrea sud-oriental del districte andalusí de Lleida, ja que l’espai comtal
s’atura a la Serra del Tallat, castralitzant i feudalitzant els castells de
Tarrés,52 quadra de Fulleda,53 l’Espluga Calba i Arbeca. La conquesta
que efectua el comtat de Barcelona a les terres de domini andalusí
per la zona del riu Corb tindria una entrada d’aproximadament trenta
quilòmetres en línia recta fins a topar amb les fortificacions importants del districte andalusí de Lleida. Per contra, si ho comparem amb
l’embranzida efectuada al pla del Mascançà, el comtat de Barcelona
entrà aproximadament prop de cinquanta quilòmetres fins arribar a
Sidamon. Cal tenir en compte el pacte signat, el 1050, entre Lleida i
Barcelona, on la primera no oposava resistència a la colonització del
Mascançà per part de la segona.54

51. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 199 (p. 168).
52. Tarrés és una fortificació que compta amb nombroses donacions territorials per tal
d’impulsar la feudalització del territori sud-oriental (vegeu ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de
Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1993, doc. 136 (p. 124); doc. 135 (p. 123), el qual era una zona de difícil supervivència
degut que Siurana encara era andalusina.
53. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993.doc. 187 (p. 159).
54. BENET, A., L’expansió del comtat de Manresa, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1982, p. 57-58.
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Castells termenats55
55. SABATÉ, F., “La castralització de l’espai en l’estructuració d’un territori conquerit”, Urtx:
Revista Cultural de l’Urgell, 11 (1998), p. 12.
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Castells termenats a la segona meitat segle XII56

En un primer moment, i seguint la dinàmica tipològica d’assentaments
rurals lleidatans, crèiem que Vinaixa seria una almúnia depenent de
Castelldans. A mesura que la nostra recerca avançava ens adonarem, pri56. SABATÉ, F., “La castralització de l’espai en l’estructuració d’un territori conquerit”, Urtx:
Revista Cultural de l’Urgell, 11 (1998), p. 20
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mer de tot, de la presència d’assentaments distribuïts arreu del territori
sud-oriental, tot resseguint la ribera dreta del Set (la nord) com també
l’espai comprès des de Castelldans fins arribar a la mateixa Vinaixa,
passant per les Borges Blanques.57 La densificació d’assentaments, ja
siguin agropecuaris o militars ens féu reflexionar sobre el propi paper
de Vinaixa, donat que en les proximitats del mateix assentament tenim
vestigis de poblament andalusí, corresponent al tipus torre de vigilància
si ens remetem a la toponímia actual.58 Per altra banda, a nivell de
comunicacions, Vinaixa pot desenvolupar una acció similar a Castelldans
perquè en les proximitats passa l’antiga via romana que unia Saragossa, Lleida i Tarragona per després enfilar la costa Mediterrània vers
la Septimània. Aquest important eix viari, abans de la segona meitat
del segle XI, creiem que tenia una importància més destacada que la
donada per la historiografia. Tot i així, nosaltres no estudiem aquest
apartat propi del districte tortosí, però només constatant les evidències
de toponímia andalusina dispersa per l’antic ager tarragoní ens fa pensar
que segurament l’ocupació hi era ben present.

Vies de comunicació entre Castelldans i Vinaixa

57. L’etimologia del vocable és de les més clares i evidents que podem trobar actualment en
la nostra toponímia; la procedència és de l’àrab búrja, que significaria “torre, fortificació”, BALAÑÀ,
P., Els noms de lloc de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, Departament
de Governació, Barcelona, 1990, p. 129.
58. La toponimia fa referència als noms Cirera i Talaia, força comuns en aquest sector de
les comarques de les Garrigues i l’Urgell.
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Les afrontacions del terme castral de Vinaixa dibuixen la possessió d’un ampli territori que delimita de “oriente usque in terminum de
Terrers et inde descendit per terminos de ipsa Calba et pervadit usque ad
ipsos Pilars et de ipsis Pilars transit ad Gardiam de ipsa Vid. Et inde vadit
per terminum de Castelot usque in caput de ipsa serra que vadit ad Castel
de Asinis et inde descendit in directum usque in aquam de Set. Et de aqua
ipsa sicut ascenditur in directum usque in montana Siurane et sicut inde vadit
per Montagudell usque ad Bezes et inde revertibur ad terminum de Terrers”.59
Altrament, tot analitzant el territori ens adonem de la proximitat de Vimbodí, segons el document llatí Avimbodi.60 Actualment la
distància entre les dues poblacions ronda els set quilòmetres, un espai
curt com per diferenciar dos districtes territorials. Tot i així, sabem
que Vimbodí formava part de Siurana, i això invalida per complet
una possible relació districtual entre ambdós assentaments. Però malgrat saber que Vimbodí és territori de Siurana, i per tant això vol
dir que també ho és de Tortosa, no acaba de ser un raonament suficientment clar com per considerar Vinaixa pertanyent a Lleida. La
distància entre els dos assentaments és lleugerament curta, i a més
comparteixen una mateixa unitat geogràfica: la vall de Vinaixa, que
neix tot sortint de les Borges Blanques i s’endinsa pel coll estret
que discorre enmig de la Serra del Tallat. La percepció de pertànyer
a una mateixa unitat geogràfica pot ser un indicador de proximitat
i unió entre assentaments, tal i com hem copsat en altres exemples,
com ara el mateix Castelldans per part andalusina, o la castralització
de Tarrés i l’Espluga Calba per part comtal. Clarament, Castelldans
no pertany a la mateixa realitat geogràfica, quedant tancat darrere la
Serra del Mig i la dels Bessons, i únicament vinculat amb la zona
pròxima a Vinaixa tot seguint el riu Set.
Decidir que Vinaixa i Vimbodí comparteixen la mateixa unitat districtual és força complex, degut a la pertinença de la segona a Siurana
i que la historiografia61 ha donat com a territori de Lleida la fortalesa
de Vinaixa. Tanmateix, hem volgut aportar un raonament i crear un
debat que deixa en entredit si realment aquests dos assentaments per59. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), vol. I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 143 (p. 128).
60. Ibídem, doc. 143 (p. 128).
61. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003 p. 184.
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tanyien a dos districtes diferents. No obstant, la proximitat segurament
creà complicitats a l’hora d’organitzar el paisatge de la vall de Vinaixa.
Tot i no quedar clar quin és el posicionament territorial de Vinaixa, esdevé la primera fortificació amb certa entitat amb què topa
el comtat de Barcelona després d’escombrar les petites fortificacions
semidisperses per la Vall del riu Corb i a orient de la Serra del Tallat.
Aquesta, juntament amb Castelldans, serien les encarregades d’estructurar
militarment i socialment la frontera sud-oriental del districte andalusí
de Lleida. També podem llegir, en la documentació llatina anteriorment citada, que Castelldans és una fortalesa que disposa d’una àmplia
àrea de control, la qual inclouria diversos assentaments, entre els quals
Vinaixa.62 Així doncs, la fortalesa de Castelldans és l’assentament de
referència al sud-est de Lleida.
La relació entre els dos assentaments més importants de la zona
sud-oriental es fa per aturar l’avanç comtal per la Vall del riu Corb
i evitar que saltin la Serra del Tallat. Així s’esperen mantenir obertes les comunicacions entre el districte lleidatà i el tortosí. Per tant,
la relació esdevé a la vegada una funció territorial de primer ordre,
que consisteix a estable mantenir la frontera amb el món comtal, tot
impedint-ne l’avanç. Tanmateix, dins el concepte relació hi trobem
altres significats que no siguin els militars, com el social i l’econòmic.
Sabem que Castelldans gaudeix de diverses almúnies en la seva immediatesa, i això, a nivell territorial, configura una estructuració del
mateix. Alhora modifica el paisatge, que es tradueix en una explotació
del territori la qual cosa, aporta uns resultats econòmics importants a
nivell local i també regional. Paral·lelament, les vies de comunicació
desenvolupen una important funció per tal de garantir les funcions
productives i defensives del sud-est lleidatà. Entre Castelldans i Vinaixa
hi ha dues possibilitats per comunicar-se: la via Lata romana o el pas
de Vallseques, fins arribar al riu Set, per després remontar-lo fins a la
mateixa Vinaixa.
El vincle, doncs, entre Castelldans i Vinaixa, és primer de tot de
caire defensiu, per tal de mantenir salvaguardat el territori andalusí
lleidatà. No obstant, les fortificacions distribuïdes al llarg de l’estreta
frontera entre els castells termenats del comtat de Barcelona i les terres
62. Els comtats no tenen Vinaixa com a referent territorial; la documentació llatina no
l’esmenta ni directament ni indirectament.
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andalusines lleidatanes també permeten estructurar un territori, el qual
pren una nova dimensió darrere les línies fortificades mitjançant assentaments agropecuaris que desenvoluparien una important tasca econòmica
i social, ja que mantenien el territori ocupat, produïen aliments i podien
donar cobertura als emigrants provinents de les zones septentrionals del
districte lleidatà, de camí cap a Tortosa i el Llevant peninsular, o per
quedar-se i instal·lar-se un altre cop al món rural de Lleida.

4.3 Les vies de comunicació i els assentaments a l’àrea de
Castelldans
L’àrea de Castelldans compta amb una xarxa de vies de comunicació
que faciliten la seva articulació. Destaquem tres vies de comunicació
cabdals, que definim com a principals: la via Lata, la via Lleida-CastelldansSiurana-Tortosa i el vial Castelldans-Vinaixa. La resta d’infraestructura
viària es defineix per petits vials que tindrien una funció més local.
Al llarg del traçat de les vies de comunicació principals, s’hi
ubiquen assentaments agropecuaris o defensius. Aquesta constatació
corrobora que les vies i els assentaments andalusins tenen una lògica a
l’hora d’ubicar-se en el territori. En el cas de la via romana, condiciona
en certa mesura la ubicació dels assentaments andalusins, donat que
es tracta d’una infraestructura precedent. En canvi, les altres dues vies
desconeixem si funcionaven abans de l’arribada dels musulmans. Tanmateix, en el context andalusí, incidiren en la ubicació d’assentaments,
donada la seva rellevància a l’hora de configurar un paisatge.
No obstant, el condicionant que determina l’elecció d’un lloc o un
altre va ser el medi natural i les seves característiques. En aquest sentit,
el traçat de la via romana es construí en aquest itinerari atenent a les
facilitats que oferia el medi. Semblantment, en el cas dels assentaments
ubicats en les immediacions respondrien a la mateixa equació amb
el medi natural. Per tant, és aquest el condicionant que determina la
involucració dels trets culturals en la transformació del paisatge.
El recorregut d’una via de comunicació està relacionat amb les
condicions del medi natural. Si analitzem la via que uneix Lleida amb
Siurana, passant per Castelldans, fins aquest darrer assentament, l’orografia
no marca cap desnivell important perquè la cota és pràcticament la mateixa. Ara bé, a partir de Castelldans, i fins a Siurana el relleu és molt
abrupte i condiciona el trajecte viari. És aquí quan constatem que el
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trajecte d’una via està vinculat a l’orografia. La tendència és buscar els
passos més senzills que permetin construir-hi una via de comunicació.
Certament, les valls de Juncosa gaudeixen de la profunditat suficient com
per permetre-hi la circulació i construir-hi, o marcar, una via important.
La via romana que passa per Castelldans i comunica amb Vinaixa,
discorre per les proximitats dels següents assentaments: el Timorell I,
que és una almúnia (Castelldans), el Timorell II, una torre de vigilància
(Castelldans), l’almúnia de la Femosa,63 Montlleó, una almúnia, segons
la documentació llatina (Puigverd de Lleida), Vinferri una almúnia (Juneda), Manresana, una almúnia, segons la documentació llatina (Juneda),
les Borges Blanques, una torre de vigilància, la Talaia, una torre de
vigilància (Vinaixa) i finalment, Comancireres, una torre de vigilància
(Vinaixa). És la ruta més llarga pel que fa a distància, ja que té una
longitud de vint-i-quatre quilòmetres entre els dos assentaments. A pesar
de la proximitat de la frontera comtal,64 a prop seu s’hi ubiquen més
assentaments, si ho comparem amb els altres dos vials.

Mapa de tram de via romana entre les proximitats de Castelldans i Vinaixa

63. VIRGILI, A., Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193), Fundació Noguera, Barcelona,
1997, doc. 302 (p. 378-400).
64. En aquesta àrea la distància entre els assentaments andalusins i els castells termenats oscil·la
entre els quatre i cinc quilòmetres.
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La segona ruta passaria per l’interior de l’àrea de Castelldans i
discorre pels següents assentaments: el Timorell I, que és una almúnia
(Castelldans), el Timorell II, una torre de vigilància (Castelldans), Collet
de la Sabina, que seria una torre de vigilància (Castelldans), Vallseca II,
una torre de vigilància (Cervià de les Garrigues) i, finalment, Vallseca
I, que és una burj (Cervià de les Garrigues). Per la vessant interna
també constatem un bon nombre d’assentaments, cosa que justifica la
funcionalitat del vial.65
La tercera ruta discorre entre Lleida-Castelldans-Siurana. Creiem
que fins Castelldans podria seguir la via romana i, un cop en aquest
assentament, seguiria vers el sud tot seguint les valls que condueixen fins
al riu Set. En les proximitats d’aquesta via només hi localitzem Matxerri
(actual terme de Castelldans) i Melons (actual terme de Castelldans).

Mapa de la via de les vies de comunicació i els assentaments pròxims a Castelldans

65. Veure mapa de les vies de comunicació entre Castelldans i Vinaixa, p. 265.
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La funció de les fortificacions de Castelldans i Vinaixa és clarament
defensiva, per tal de garantir la seguretat i estabilitat suficients, i per
mantenir oberta la comunicació amb el sud tortosí.
A continuació aportem paral·lels de les grans fortificacions lleidatanes i la seva imbricació amb el territori i les vies de comunicació.
Un primer símil són Fraga i Mequinensa, dos importants emplaçaments
lleidatans, igual que Castelldans.66 Són ben coneguts els esdeveniments
del 1134 a Fraga, on, després d’un llarg setge de les tropes aragoneses,
i principalment amb la voluntat de resistir les embranzides, els ciutadans fragatins, un cop assabentats de l’arribada d’ajut militar almoràvit
provinent de València, sortiren a combatre a camp obert les tropes
que fins llavors els havien assetjat, amb un final victoriós per a les
tropes andalusines de Fraga i les almoràvits de València.67 La capacitat de resistència propicià que les vies de comunicació vers el sud
es mantinguessin obertes. Així, els vials que anaven paral·lels als rius
Cinca, Segre i Ebre seguiren funcionant. De fet, la dada rellevant és
que fins la conquesta definitiva, el 1149, aquestes eren claus per a la
supervivència de la Lleida islàmica.
El segon exemple és Corbins, que també és una fortificació
important del districte lleidatà. Aquesta passà a capitalitzar la defensa
septentrional després de la pèrdua de Balaguer el 1105, i aturarà l’avanç
comtal urgellenc a la ribera esquerra del riu Noguera Ribagorçana.
La qüestió queda aquí; en el segle XII només poden aturar l’avanç,
deixant de banda l’opció de contraatac que permetés recuperar territori
perdut, ara ja a mans d’Urgell.68 La funció de Corbins69 és similar a
la de Fraga i Mequinensa: són els últims bastions lleidatans, però a
la vegada les primeres fortificacions que troben les tropes comtals de
camí cap a la capital. Però alhora defensa tres passos estratègics que
eren vitals per a Lleida: les vies que seguien els rius Segre, Noguera
Ribagorçana i Corb. Els passos naturals cap al nord són claus tant
66. Fraga i Mequinensa a finals del segle XI, i sobretot al llarg de la primera meitat del
segle XII estan continuament fustigades per les tropes aragoneses. La frontera pràcticament ja no és
un territori ampli, sinó que quasibé arriba a ser una línia que separa les dues civilitzacions.
67. GAMĀL ’ABD AL-KARĪM, Al-Andalus en el “Mu’ŷam al-Buldām” de Yāqūt, Ed. Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1972, p. 219-220.
68. El comtat d’Urgell està distribuïnt ràpidament el territori recentment conquerit amb
l’objectiu de donar-li cohesió.
69. SANAHÜJA, P., La batalla de Corbins (hacia la conquista de Lérida), Instituto de Estudios
Ilerdenses, Lleida, 1949.
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per a la vessant musulmana com per a la comtal. Esdevenen els eixos
de propagació vers el territori, és a dir, per als musulmans ofereix la
capacitat de reconquerir l’àrea septentrional, i pel comtat d’Urgell són
la porta d’accés a la conquesta de la ciutat de Lleida.
Reprenem el fil de l’argumentació, tot abordant la qüestió dels
assentaments agropecuaris i les vies de comunicació entre Castelldans
i Vinaixa. Considerem que les vies de comunicació oferien una major
cohesió al territori que queda al sud-est de Castelldans. La possibilitat que el districte lleidatà les mantingui operatives és una exel·lent
mostra que la dinamització interna existeix, és a dir, es garanteixen
els intercanvis i moviments poblacionals entre els assentaments, tant a
nivell local com regional.70
La via romana és la infraestructura que permet la comunicació
entre assentaments, però, en canvi, no és l’estímul suficient per intensificar els assentaments agropecuaris fins més enllà de les Borges
Blanques. El temor d’atacs o incursions obliga a establir assentaments
de tipologia defensiva, donant una clara sensació que entre Castelldans
i Vinaixa hi ha una verdadera frontera territorial entre la civilització
musulmana i la cristiana.71
La via que discorre per la Vallseca, i després ressegueix la ribera
dreta del riu Set fins a Vinaixa, presenta les següents particularitats.
En primer lloc la via no es percep com una infraestructura pensada i
70. Recordem que mitjançant aquests eixos viaris és per on arriben les importacions comercials
procedents de la resta de la península Ibèrica, els diversos estils i tipologies artístiques que després
podem veure reflectits en les vaixelles domèstiques, o, en casos més exepcionals, en els luxosos edificis
pertanyents a les èlits locals lleidatanes. No oblidem els corrents de pensament i les notícies sobre
els esdeveniments polítics i socials andalusins.
71. L’organització territorial —vincle vies de comunicació i assentaments rurals— és pròpia
d’una societat que està atemorida i on els perills són contínus, la qual cosa explicaria que a Solibernat
trobem un sector de l’almúnia fortificada. Malauradament no gaudim de més paral·lels de jaciment
rural excavat amb metodologia arqueològica similar al de Solibernat dins del territori lleidatà que
ens permetin entendre millor si aquest fenòmen és aplicable a la resta d’almúnies lleidatanes. De fet,
i aprofitant aquest debat, la prospecció arqueològica que hem realitzat al jaciment de Vallseca I ens
proporciona una planta lleugerament rectangular amb unes mesures de vuit metres d’ample per set
metres de llarg, i amb un gruix de mur que oscil·laria en determinats punts entre els setanta i setantacinc centímetres. Sens dubte, ens trobem davant un edifici de grans dimensions si ho comparem amb
la resta d’estructures localitzades en els altres assentaments andalusins de la zona. Segurament tenim
un altre assentament fortificat; ho constatem mitjançat la construcció lleugerament rectangular, que
correspondria amb molta seguretat al context històric que comprendria des de la segona meitat de
la desena centúria fins a la primera meitat de la dotzena. Aquesta datació ens la corroboraria també
el fet de trobar material ceràmic de superfície pròxim a les cronologies proposades. Probablement
Vallseca I sigui una burj, un jaciment força similar a Santa Quitèria (Fraga).
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elaborada, com succeeix amb la reutilitzada via romana. Això pot presuposar que sigui un eix viari utilitzat pels musulmans des del mateix
moment en què es decideix organitzar el districte lleidatà. Altrament,
no hem trobat restes de paviment viari que es pogués relacionar amb
el vial que constatem; únicament ressegueix les traces de l’orografia
d’aquesta zona. Des de la nostra òptica, és un vial pensat per donar
cobertura a l’àrea sud-oriental de Castelldans vers Vinaixa. L’arqueologia
no ha tingut gaires oportunitats per incorporar un major coneixement
de les vies de comunicació.
Tanmateix, hi ha constància que, en el marc d’uns treballs arqueològics d’urgència, a cavall dels termes de Maials i Flix, es trobà un petit
tram de via musulmana, la qual malauradament avui no podem visitar
degut a la destrucció per les obres. Segurament que per l’orientació
que adopta aquesta via, aniria des de Lleida fins al Baix Segre, sense
poder afirmar del tot si formaria part de l’eix comunicatiu LleidaTortosa, via el Segre i l’Ebre. Paral·lelament, la documentació llatina
aporta dades rellevants sobre l’existència de ponts en el districte de
Lleida durant l’etapa andalusina. En documents que daten del 1176,
pontano de la Turre de Gilabert, 1187, de pontarrone de molendino Gilelmi
Berengarii i, 1190, in pontano de Valseger, els quals esmenten que, per
unir les torres i els molins en l’àrea del Segrià històric, s’utilitzaven
ponts.72 Creiem que són una reminiscència del passat musulmà, donat
que les torres d’Alcanís, de Vallseguer i Torre de Gilabert són hereves
de propietats de musulmans. Per tant, l’ús de la tècnica per millorar
la comunicació en el si del districte de Lleida hi era, i la constatem
mitjançant aquestes aportacions documentals.

72. SAROBE, R., Els molins dels templers al Segrià al segle XII. Estudi a través dels seus documents,
(Tesina de Llicenciatura inèdita), Universitat de Barcelona, 1997, p. 22.
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Fotos de l’excavació arqueològica a la via musulmana que unia Lleida i
Tortosa, en el seu tram entre Maials i Flix.73
73. SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 188.
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La densitat d’assentaments localitzats en el transcurs de la via
Castelldans-Vinaixa, passant per Vallseca, si els comparem amb els anteriors a la via romana, es constata que és menor i que la seva dispersió és major. Així doncs, tenim dues almúnies molt allunyades l’una
de l’altra —estem parlant aproximadament d’uns sis quilòmetres de
distància—, i tres torres de vigilància separades per una regularitat de
gairebé tres quilòmetres de distància. Al llarg d’aquest vial, l’alternança
entre assentaments agropecuaris i els defensius és un fet. Les torres es
distribueixen per la zona interior i meridional de l’àrea de Castelldans
per tal de donar cohesió al territori.74
Així, l’estratègia lleidatana també passa per mantenir-se unida a la
resta d’Alandalús a través del districte tortosí. En aquest sentit, mantenir
obertes les vies de comunicació és un símptoma que possibilita estar
connectat a la resta del món islàmic. Castelldans, doncs, s’erigeix com
un encreuament de dues vies de comunicació importants pel que fa
als interessos lleidatans.
La interacció entre districtes és, doncs, absoluta, tot mostrant imbricacions territorials que van més enllà dels localismes, i sí, en canvi,
apostant vers la regionalització. De fet, el districte de Siurana ha estat
tradicionalment tractat per la historiografia com una àrea de muntanya
força tancada, però a la vegada sense trobar un sentit molt clar a les
seves funcions.75 Castelldans i Siurana poden aportar molta més informació i desvetllar incògnites sobre el territori interior del Montsant.
Aquest es defineix com extrem per les seves condicions orogràfiques,
però a la vegada era vital per a la protecció de les gents musulmanes
i els dos districtes musulmans.
L’espai de l’àrea de Castelldans l’integren també petits vials d’àmbit
veïnal o local. Les grans transformacions del paisatge actual són degudes a l’expansió del sistema de regadiu del canal d’Urgell, el qual
ha provocat un canvi de parcel·lari i la creació de nous camins, els
braçals, els canals i les sèquies secundàries. Les noves infraestructures
s’han obert pas en un territori que fins llavors havia estat de secà i

74. De fet la distància del vial respecte el territori comtal representat a través dels castells
termenats de l’Espluga Calba i Tarrés és força gran, ja que queda a occident de la Serra del Mig,
que serveix de refugi davant possibles incurssions comtals.
75. Tortosa no mirava vers l’interior sinó més aviat vers el riu Ebre i, sobretot, cap a la
Mediterrània.
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àrid, característiques que probablement haurien mantingut, a grans trets,
reminiscències del passat andalusí. Això impedeix reconèixer actualment
l’existència de vials petits que comunicaven les almúnies que queden
una mica allunyades de la via principal i si això podia originar un
parcel·lari de conreu, així com esdevenir límits de propietat.
Tanmateix, creiem que el veritable articulador de vials era la
fortificació de Castelldans, com a assentament principal i referent del
sud-est lleidatà. Creiem, doncs, que el vial que arribaria fins a Vinaixa
passant per Vallseca neixeria a Castelldans, així com la continuïtat de
la via que, de moment, sabem que acabaria a Siurana.76 Aquí sí que
podem estudiar amb més seguretat i rigor, com les vies de comunicació
principals tenen la capacitat de generar vials secundaris que articulen
i mantenen cohesionat el territori de Castelldans. La localització dels
assentaments tipus almúnia o torre de vigilància permet constatar els
llocs per on passaria el vial.
Tot analitzant els possibles trajectes, i tenint en compte la presència
d’assentaments, creiem que l’itinerari de la via Lleida-Castelldans-Siurana
tindria el següent recorregut: sortint de Lleida per la partida de Fontanet
via que dunc de Ylerda ab Tortosam,77 els primers quilòmetres seguiria el
riu la Femosa fins arribar a l’almúnia de Mont-lleó, que està in charera
de Castel de Asinos78 (actual terme de Puigverd de Lleida), des d’on
trencaria en direcció sud, tot entrant al terme de Castelldans79 per anar
a buscar la fortificació esmentada. Durant aquest trajecte, creiem que la
via passaria prop de la torre d’Avin Socona, que té terres de regadiu
i de secà,80 així com de les almúnies de Castelldans quarum una sita
in monte vocatur Alcotiaioniz, altera sita in plano vocatur almúnia de Alegret,
que creiem que quedarien al nord de Castelldans, sense poder acotar
76. Tot i així, és probable que des de Siurana fins a Tortosa hi hagués una via principal
que unís una fortalesa de districte amb la capital del districte, cosa que suposaria un nexe directe
i alternatiu a les vies que han estat mostrades per la historiografia com les més importants entre
Lleida i Tortosa.
77. Les afrontacions de duas pecias terre in Fontaneto SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la
Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació Noguera, Barcelona, 1998, doc. 46 (p. 137).
78. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 245 (p. 381).
79. Segons les afrontacions d’unes torres que daten de finals del segle XII, el terme de
Castelldans arriba fins al Torrent de la Femosa, tot limitant amb Margalef, que s’ubica justament al
nord. CASTILLÓN, F., “El maestro de Coro de la Seu Vella de Lleida”, Revista Ilerda, XLVII (1986),
doc. 29 (p. 328-329).
80. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 96, (p. 196); doc. 345 (p. 510).
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la seva localització.81 Probablement aquest itinerari correspoia també
a la via romana. Un cop arribats a Castelldans, la via es dirigia vers
la Serra de Comafranca, en direcció a Vallseca, peròm eb arribar a
l’altura de la torre del Collet de la Savina, trencaria i seguiria la Vall
de l’Aranyó fins arribar al riu Set. Dos quilòmetres al nord, al que
avui és el poble de l’Albagés, es creuaria el riu per seguir la Vall de
la Sischella,82 que condueix fins a Juncosa. A partir d’aquest punt és
difícil fer el seguiment de la via, ja que no tenim constància de jaciments més enllà de la zona de Juncosa, perquè es tracta del districte
de Siurana, que queda fora del nostre àmbit d’estudi. Tot i així, creiem
que la via seguiria vorejant el Montsant per la vessant oriental tot
seguint la Serra que arrenca a l’extrem sud del terme de Juncosa (les
Garrigues), enfilant-se per la vessant més occidental de la Serra de la
Llena, ja en terme de Ulldemolins (el Priorat). Descendeix de cota
quan entran a la petita plana que neix a Ulldemolins tot vorejant el
riuet del Teix. Després descendeix fins a Siurana a través del coll de
l’Albarca83 i dels Barrancs de la Bova, de l’Aubelló i l’Argentera, que
és el pas natural fins arribar a Siurana, ja que el relleu d’aquesta zona
és molt accidentat i presenta desnivells molt pronunciats.
Certament, l’orografia marca el traçat de la via, però creiem que
aquest és un fet que es repeteix al llarg de la història, ja que els avenços
tècnics que han permès superar els desnivells no s’han generalitzat, amb
la innovació dels materials de construcció, fins a la modernitat. Per tant,
la naturalesa marca les pautes de la vida, dirigeix la vida quotidiana i
designa on és possible establir els assentaments gràcies a les terres aptes
per al conreu, la presència d’aigua i la possibilitat de gaudir d’una certa
extensió de territori que permeti obtenir rendiments per sobreviure.
La via de Lleida a Siurana, passant per Castelldans, és un eix que
vertebra el territori sud-oriental, perquè a partir d’aquesta via neixen
vials secundàris que arribarien fins als assentaments tipus almúnia o a
les torres de vigilància. Per exemple, la torre del Collet de la Sabina és
un nus de comunicació, ja que creiem que allí neix el vial que arribaria fins a Vinaixa tot passant per la Vallseca (Cervià de les Garrigues).
81. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 96, (p. 196), doc. 94 (p. 192).
82. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), I, Abadia de Poblet,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 345 (p. 510).
83. L’etimologia d’aquest nom prové de l’àrab bàraka que significa “benedicció, favor benèfic
diví”, COROMINES, J., Onomasticon Cataloniae, II, Curial Edicions, Barcelona, 1994, p. 71-72.
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A més, identifiquem almenys dos vials més: el primer ens conduiria fins les almúnies de la Vall de Matxerri, i el segon arribaria fins
la Vall de Melons, on hi documentem un nou assentament. Les dues
valls desemboquen al riu Set a les proximitats d’Aspa, punt en què
el riu s’obre al Pla de Lleida tot sortint de la zona més profunda i
esquerpa. La longitud de les dues valls permet viatjar des de la mateixa
fortificació de Castelldans fins arribar al curs mitjà del riu Set, molt
a prop de la desembocadura. Això permet una relació territorial amb
les extenses zones de secà de Vinfaró i Tabac, així com establir contacte amb les torres de vigilància tipus “cirera” d’Alcanó (actualment
el topònim és Tossal Gros) i Granyena de les Garrigues (Collet de la
Cirera). De fet aquesta zona, al sud-oest del riu Set, queda lleugerament apartada de Castelldans, però també ho està de les fortificacions
del baix Segre com Carrassumada o Carratalà. Tanmateix constatem
la presència de nombrosos assentaments tipus torre de vigilància i
almúnia, i això és un indicador que, tot i ser un espai de secà, la seva
ocupació és plena. Així doncs, aquest espai té un símil amb la zona
més pròxima a Castelldans, tot destacant la presència de les almúnies
(Vinatesa, Vinfaró, Tabac, Solibernat) en les proximitats de Lleida i, a
mesura que s’allunyen de la capital, dominen en absolut els assentaments tipus torre (les “cireres”, Serra de Comertés, Roca Cavallera,
Tossal del Senyor, Tossal dels Moros i les Guardioles). Certament, els
assentaments agropecuaris a part d’estar ben dotats d’una xarxa de vials
que els permet estar ben comunicats amb el territori, gaudeixen també
de protecció quedant sempre recluïts per la xarxa defensiva lleidatana.
És significatiu que la conjuminació d’aquests tres elements desvetlla
que el districte de Lleida manté la cohesió interna, degut als esdeveniments de l’onzena i dotzena centúries. Aquesta planificació respon
a l’ideari de les gents de la ciutat de Lleida, el qual ha propiciat
el dibuix del territori que avui obtenim. Mantenir els assentaments
agropecuaris pròxims a les fortificacions més importants, ben comunicats, i rodejats per fortificacions menors, no és fruit de la casualitat.
Demostra la intencionalitat de tenir ben protegits els centres productors
i a la vegada distribuïdors, afavorint que la productivitat, a la mesura
de les possibilitats, segueixi, així com tenir gent als assentaments rurals
és sinònim de cohesió territorial.
Tanmateix, cal tenir en compte el riu Set com a eix viari, donat
que travessa transversalment la zona meridional de Lleida. La primera
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qüestió rellevant i prou significativa que cal tenir en compte és que
el Set neix darrere de Vinaixa. Amb això volem dir que no va poder
ser utilitzat per les tropes comtals com a via de penetració vers la
zona meridional de Lleida perquè no hi van poder arribar quan van
quedar aturades a la vessant oriental de la Serra del Tallat. En canvi, si
ho comparem amb el riu Corb, l’arribada al naixement del riu serví
com una de les vies de projecció vers el Mascançà.
No obstant, les prospeccions arqueològiques efectuades al llarg del
riu Set, sorprenentment per a nosaltres, han donat resultats negatius pel
que fa a la localització de jaciments arqueològics andalusins. Aquesta
dada és preocupant perquè entenem l’espai fluvial del riu Set com
a eix viari que pot tenir la seva repercussió sobre el territori en el
sí del subdistricte de Castelldans.84 Aquest articula no només la zona
meridional de Castelldans, sinó que creiem que seria un dels límits
entre els districtes de Lleida i Tortosa, i també, en el curs final del Set,
esdevindria un element clau que permet entendre la zona pròxima a
Vinfaró i Tabac. Malauradament, no constatem la presència d’assentaments andalusins més enllà del ja esmentat, en la proximitat del curs
alt del riu Set, és a dir, des del tram inicial fins arribar pràcticament
a l’actual poble del Cogul. No obstant, l’absència d’assentaments no
impedeix que pugui esdevenir igualment un eix viari.
Tot i així, en el curs alt del riu Set, la vall per on s’obre el riu és
molt estreta perquè la presència de la roca és major degut a l’orografia
abrupta. Per tant, es fa difícil la circulació per la vall fluvial perquè
considerem que quedaria pràcticament negada pel mateix riu. Altrament, la circulació tot seguint el riu Set, just per sobre de la primera
terrassa fluvial, oferereix major seguretat i és més viable, apostant un
altre cop per la circulació per l’altura que no pas resseguint la vall. En
aquest sentit, podem anotar que constatem el mateix fenomen a la via
que uneix Lleida-Castelldans-Siurana a l’alçada de l’actual població de
Bovera, ja que l’orografia és molt abrupta i no permet la circulació
per les parts més profundes. Per tant, seria un símil entre les dues
zones, aprofitant els passos alts per circular.
La xarxa viària de Castelldans pot ajudar a dibuixar el parcel·lari
agrari. Tanmateix hem de ser prudents davant aquesta iniciativa per dos
84. Localitzem prop de Cervià de les Garrigues el topònim Pla de les Burgues, però la
prospecció arqueològica no ha donat resultats; no s’han localitzat restes materials.
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motius: el primer, perquè la xarxa viària tampoc és gran i distribuïda per
tot el territori, ja que només trobem una via principal i diversos eixos
viàris centrats en les almúnies del subdistricte de Castelldans. A més,
no en tenim documentació. En segon lloc, no aconseguirem reconèixer
tot el parcel·lari del territori perquè els vials es presenten en forma de
ramificacions en el si del subdistricte, anant a buscar els assentaments
agropecuaris que hi detectem. Però la qüestió rau en el fet que, les
almúnies, les ubiquem en les valls fèrtils i humides de la zona, per
aprofitar els avantatges del medi natural i extreure’n majors rendiments
en la productivitat agrària. Això condiciona que els vials es limitin a
espais molt concrets, sense donar l’opció a una generalització, ja que de
moment només constatem vies de comunicació tot seguint els vials que
neixen de les vies principals. Per això nosaltres només seguim els vials
des del hisn de Castelldans, o, per altra banda, des de la via principal
que uneix Lleida-Castelldans-Siurana. Per tant, podem assegurar amb més
rigor el parcel·lari d’aquestes zones pròximes a les almúnies, sobretot
d’on prové el vial principal. En el territori que queda fora d’aquests
àmbits tan concrets és més difícil de poder esbrinar la configuració del
parcel·lari, ja que parlem d’extensions considerables. A més, no tenim la
certesa de com era el paisatge natural en el context altmedieval. Aquesta
dada pot confondre la percepció de la formació del territori.
Les carrerades ramaderes són força presents en l’àrea septentrional de Castelldans, però d’entrada presenten dues problemàtiques: la
incògnita i el perill que suposa equivocar-nos en la cronologia de la
seva fundació,85 com també en la pròpia utilitat, donat que el seu ús
principal és el ramader.86 A pesar d’això, la toponímia andalusina ens
deixa petits indicis de l’activitat ramadera a través dels margalef que és
mot àrab compost de marj i Ḫalàf. L’etimologia del mot cal relacionar-la
amb marj, plural murúj, i que nosaltres localitzem als termes de Torregrossa i al Montsant.87 També volem incloure un tercer topònim que
probablement tingui relació amb els margalef, Utxafava.88 Aquest nom
85. S’ha intentat fer extensible la fundació de les carrerades modernes o baixmedievals a
tota l’edat mitjana, amb el perill que això presuposa. No es té en consideració el context històric
peninsular (parlem de la divisió entre els regnes cristians i Alandalús), com també no és té en
compte el moment de fundación donat que un bon nombre de carrerades neixen en el context
baixmedieval i modern.
86. Malgrat tenir constància que també eren utilitzades com a eixos viàris on s’hi podia circular.
87. BALAÑÀ, P., L’Islam a Catalunya (segles VIII-XII), Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2002, p. 81.
88. Nom donat a l’actual població de Vila-Sana.
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de lloc el trobem relacionat en la documentació llatina, en concret en
dos documents que daten del 1208 i 1235 on apareix reconegut amb
el nom de Marcafava i Marchafava respectivament.89 Segons Joan Eusebi
Garcia Biosca, aquest topònim medieval podria correspondre a la forma
àrab margalef.90 Aquests grans espais destinats a l’ús ramader els trobem
localitzats a les proximitats de la via que uneix Lleida-Castelldans-Siurana,
per exemple, el Margalef de Torregrossa estaria aproximadament a poc
menys de dos quilòmetres, i el Margalef del Montsant a poc més de
cinc quilòmetres. Creiem que podria utilitzar la mateixa via de comunicació que ens descriu la documentació llatina,91 la via principal que
uneix els districtes de Lleida i Tortosa via el Montsant. A partir d’aquí
és més complicat esbrinar les petges sobre el territori de carrerades o
rutes per al bestiar, si és que realment hi eren.
Com dèiem, els vials són de difícil localització quan surten dels
elements que permeten detectar-los amb claredat. El que s’obté són els
camins actuals, els quals, com ja em indicat en línies anteriors, no sabem
fins a quin punt poden ser fiables per reflectir els vials antics andalusins.
A més, constatem que molts d’aquests camins han estat modificats en el
seu trajecte i, fins i tot, creats de nou recentment, i això encara és més un
motiu per tenir seriosos dubtes sobre la credibilitat d’aquesta metodologia.
El que constatem clarament és la dificultat que presenta estudiar
el territori andalusí lleidatà quan entrem a analitzar qüestions més locals, ja que l’absència d’informació perjudica notablement la possibilitat
d’obtenir dades minucioses.
Finalment, les vies de comunicació són les que realment vertebren
tot l’espai, i així ho constatem a Castelldans i el seu subdistricte. Les vies
de primer ordre, que tindrien un caire regional, i uns vials secundaris
que anaven relacionats amb la interconnexió d’assentaments a nivell local
o veïnal. Tanmateix, les vies de comunicació poden desenvolupar altres
funcions, com les relacionades amb l’agricultura i la ramaderia. Referent
a l’agricultura,92 vertebrar el parcel·lari esdevenint una fita limítrofa, com
89. ACA, GPSJJ, arm. 11, perg. 287 i 297. GARCIA BIOSCA, J.E., Els origens del terme de
Lleida: la formació d’un territori urbà s. XI i XII, Ajuntament d’Alguaire, Diputació de Lleida, Lleida,
1995, Nota 449, p. 210.
90. GARCIA BIOSCA, J.E., Els origens del terme de Lleida: la formació d’un territori urbà s. XI i
XII, Ajuntament d’Alguaire, Diputació de Lleida, Lleida, 1995, Nota 449, p. 210.
91. SAROBE, R., Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 245 (p. 381).
92. És el cas de l’almúnia de Coniaquera, ubicada en les proximitats de l’horta de Lleida,
la qual disposa d’un vial que la uneix amb l’horta i la ciutat de Lleida.
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també ser utilitzades per al transport. Respecte a la ramaderia, usades
per al moviment de bestiar que necessita pasturar i abeurar.

4.4 Les almúnies de Castelldans
La ubicació en el territori de les almúnies del subdistricte de
Castelldans no és casual, sinó que respon clarament a unes necessitats
organitzatives dins el sistema andalusí lleidatà, i també a unes raons
d’explotació territorial. La pròpia naturalesa de l’assentament agropecuari
tipus almúnia respon a unes necessitats d’explotació del territori, tant
per a ús agrari com ramader. Per aquesta raó principal, el vincle entre
l’almúnia i el medi és estret.
En el marc de les prospeccions arqueològiques efectuades a les
almúnies de Castelldans, s’ha recollit informació pertinent al medi en
el qual s’ubiquen. D’entrada, les almúnies s’instal·len al capdamunt o
a mitja vessant de turons, tan habituals a la plana de Lleida. Aquesta
tipologia d’assentaments sobre un turó pot respondre a una necessitat
defensiva —recordem que les almúnies, en el segle XI, es doten de
torres—, i al control del propi espai. L’aridesa del paisatge i els escassos
recursos hídrics empenyeren als propietaris a cercar espais on el medi
natural fos més amable per a les pràctiques productives. Així doncs,
s’instal·len enmig de valls fèrtils i humides, que en el cas de la zona
de Castelldans són ben comunes.
Així, la selecció d’espais demostra els coneixements de la societat
andalusina en agronomia, botànica i geografia. L’elecció d’un àmbit
territorial amb uns sòls determinats condicionava, d’entrada, el tipus
de producció agropecuaria. En aquest sentit, les almúnies de Castelldans, igual que les del pla del Mascançà, prioritzen un tipus d’activitat
econòmica d’acord amb la seva adaptació al medi natural. En el cas
concret de les almúnies de Matxerri, Vall de Melons i Timorell I,
exploten àrees territorials òptimes tant per a l’agricultura d’irrigació93
com a la de secà, i també per a la ramaderia.
El material ceràmic de superfície que localitzem en les almúnies
meridionals, confirma que la primera fase d’ocupació correspon a
l’etapa islàmica. Aquesta dada és rellevant perquè confirma que abans de
93. Matxerri i Vall de Melons disposen de pous per obtenir aigua per regar parcel·les,
segurament de reduïdes dimensions.
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l’arribada dels musulmans, més enllà de l’assentament de Castelldans, el
qual té fases d’ocupació anteriors, l’ocupació del territori dista de ser
la mateixa que amb els musulmans. Tenim constància de la presència
d’assentaments molt reduïts d’època ibera en la comarca de les Garrigues,
com també dels romans,94 però, davant l’absència d’estudis d’aquestes
fases històriques en la zona que nosaltres treballem,95 no sabem amb
tota certesa quina era la petja d’aquestes societats sobre el territori, ni
com repercutia la seva presència en l’explotació del territori.
Entenem que la civilització islàmica configurà un paisatge que en
bona part avui encara és visible en l’actual comarca de les Garrigues
i el sud-est del Segrià. Per tant, els assentaments agropecuaris tipus
almúnia hi desenvoluparan un paper destacat, que permetrà la transformació territorial en tota aquesta vasta àrea sud-oriental de Lleida.
Sens dubte, el paisatge al nord del riu Set, que avui dia forma part
de l’actual terme municipal de Castelldans, és el principal escenari en
què la civilització islàmica desenvolupa el seu potencial transformador
del paisatge antic amb el medieval. La ruptura amb el món tardoantic
es pot resseguir fins a l’actualitat, perquè la morfologia del paisatge no
ha sofert canvis substancials. En certa mesura, en els actuals espais de
secà de les Garrigues, ha perdurat una forma d’entendre el paisatge
que és hereva de l’edat mitjana.
Així doncs, les almúnies de Castelldans són assentaments ex novo,
que colonitzen àmbits territorials externs als tradicionals, en aquest cas
l’assentament de Castelldans. Aquest procés atorga fermesa al territori
sud-oriental lleidatà, donat que es teixeix una xarxa d’assentaments
agropecuaris. A més dels objectius productius i colonitzadors, també
aconsegueixen vertebrar l’espai fronterer, atès que l’avançada del Comte
de Barcelona es consolida a l’Espluga Calba, Tarròs i Arbeca. Tot plegat
es tradueix en la incorporació d’amplis espais de secà a la dinàmica
social andalusina lleidatana. Aquest fet és símptoma de la seva vitalitat
i la seva puixança. A més, aquests assentaments tenen un règim de
propietat innovador, ja que tendeixen cap a la patrimonialització del
sòl, tot associant-lo, a un grup familiar.
94. Podeu consultar les cartes arqueològiques actualitzades, l’any 2004, de la comarca de les
Garrigues, dipositades a la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
95. Dins el terme municipal d’Arbeca s’erigeix l’assentament iber dels Vilars, el qual és un
referent científic per als especialistes d’aquesta etapa històrica.
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En aquest sentit, els usos dels recursos naturals també anaven regulats
d’acord amb el règim de la propietat. L’aigua que s’extreia d’un pou dins
els límits d’una almúnia, entenem que era l’aigua d’ús per a aquesta propietat, i en cap cas seria d’ús comunal. Aquesta reflexió pertoca a l’àrea
d’estudi de Castelldans, ja que l’aridesa del paisatge i l’escassetat d’aigua
en superfície eren motius imperatius perquè cada assentament obtingués
el propi recurs natural. I, tenint en compte el règim de propietat, en fes
un propi ús d’acord amb les possibilitats tècniques i naturals. A més, la
distribució d’assentaments en el paisatge i la seva configuració orogràfica
impedeixen compartir sistemes hidràulics, com succeeïx l’horta de Lleida
amb l’almúnia de Coniacara,96 o en d’altres indrets del Faḥs Maškīğān.
La ramaderia, com a activitat econòmica, estava força arrelada en
els assentaments agropecuaris lleidatans. El sector de Castelldans no en
quedà exempt, tot corroborant-ho amb la densa xarxa de carrerades
que entreteixeixen el paisatge. Les almúnies de Castelldans també disposaven d’espais de pastura, malgrat que no en tenim una constància
generalitzada. Sí que es constata a Matxerri, atès que aquest topònim
ve de l’arrel àrab majarr, que significa lloc de pastura.97 Semblantment
amb l’ús de l’aigua, es considera que les pastures que formaven part
de la propietat almúnia anaven destinades al ramat del propietari. No
obstant, desconeixem què succeïa en les estacions seques, un cop les
pastures s’anaven esgotant i no es regeneraven com a conseqüènica
de l’absència de pluja. D’entrada, cal plantejar la possibilitat que una
part de la producció de l’almúnia fossin farratges per al ramat, per
quan aquest estigués tancat a l’albacar. Aquesta dada corrobora la diversitat de cultius, que, juntament amb els cerealístics i les hortalisses,
complementaven la producció agrícola. Tot i així, la prolongació de
la sequera pot deixar desprovista l’almúnia dels farratges acumulats i
aleshores cal dur el ramat a pasturar.
En el Faḥs Maškīğān es constaten pastures d’ús comunal que es reconeixen a partir de l’arrel àrab marj.98 El Margalef (Torregrossa), marcafava99
96. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 101 (p. 204).
97. GROOM, N., A Dictionary of Arabic Topography and Placenames, Librarie du Liban, Beirut,
1983, p. 66, majarr: Track made by dragging something along de ground. A place of pasture.
98. Ibídem, p. 179, marj: pasture, meadow.
99. GARCIA, J. E., Els origens del terme de Lleida. La formació d’un territori urbà, Ajuntament
d’Alguaire, Diputació de Lleida, Lleida, 1995, nota 559, p. 210.
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(Vila-Sana, Lleida) i morellas100 (Vallfogona de Balaguer). Paral·lelament, es
localitzen tres sectors més on tenim coneixença de la pràctica ramadera
des de l’edat mitjana. El Bullidor101 (Bovera), el sector del Castell del
Remei (les Penelles), i la Bovera102 (Bellvís). Plantegem la hipòtesi que,
en periodes de sequera, es fes ús de les pastures comunals, donat que
les dades edafològiques d’aquests sis espais confirmen que la quantitat
d’aigua en el subsòl garanteix la regeneració de la flora, fins i tot en
les estacions de l’any més seques.
Aquesta possibilitat implica la vertebració i coordinació d’una
transhumància a escala local. De fet, les vies de comunicació que es
documenten en l’àrea de Castelldans poden ser usades per al trasllat dels
ramats cap a la zona del Mascançà. Tanmateix, cal tenir en consideració l’ús de les pastures comunes per part de ramats que durant l’any
gaudeixen de les pròpies, i alhora els conflictes que això pot generar.
També cal prendre en consideració els possibles conflictes durant la
transhumància, sobretot si el ramat traspassa els límits de la carrerada
i pastura en propietats cerealístiques.
El treball de camp de les almúnies de Castelldans ha extret informació valuosa sobre la seva configuració material. Com s’ha indicat,
s’ubiquen encerclant l’àrea meridional de Castelldans, atenent la seva
instal·lació a les condicions òptimes del medi natural. A continuació
detallem les dades individualitzades per almúnia.

4.4.1 Matxerri
De l’àrab majarr, s’ubica a la vall de Matxerri (Castelldans, Lleida).
L’assentament es construeix al capdamunt del turó que parteix l’esmentada
vall, tot derivant-la cap a la vall de Melons, per desembocar a una
escassa distància al riu Set. L’espai domèstic s’ubica al capdamunt del
turó, del qual en localitzem restes de murs de carreu de pedra units
amb morter, però en mal estat de conservació. En l’extrem est s’hi
localitza una sitja. En la vessant est hi localitzem canaletes excavades
100. BACH, A., “Els documents del priorat de Santa Maria de Gualter de l’Arxiu Episcopal de
Solsona (segles XI-XIII)”, Urgellia, VIII (1987), p. 224-225, “ad ipsam Rapitam que est ante Balagarium
(...) almunias II quas sarraceni vocant morellas”.
101. El vocable el Bullidor fa referència a l’efecte de l’aigua quan emergeix a la superfície,
simulant el procés de bullir.
102. En el pla de Lleida, Bovera és un vocable que es relaciona amb zones pantanoses.
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a la roca, que probablement desembocarien en un aljub construït al
peu de la roca sucrera, que també posa fi al turó. L’aljub, probablement de morfologia rectangular, pràcticament no s’ha conservat fins
a l’actualitat. En la vessant sud del turó, s’excavaren a la roca sucrera
dues sitges, ambdues de boca triangular. També, en la mateixa vessant,
s’hi construïren fins a una dotzena de petites cavitats desordenades,
que poden interpretar-se com colomars.

Mapa de prospecció de Mas de Matxerri (Castelldans)

En les vessants i al peu del turó es localitzen nombrosos fragments
de ceràmica. Sobresurten els fragments que corresponen als atuells de
cuina —olla i tapadora— i d’emmagatzematge —tenalla. També s’han
conservat fragments de gerretes i gerres decorades amb manganès amb
motius geomètrics.
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Mantenim la hipòtesi que la propietat de l’almúnia de Matxerri
incorporava la vall de Matxerri i els espais de secà circumdants. A escassos metres de l’assentament, i en el fons de la vall, es conserven restes
d’una gran bassa que s’ha vingut utilitzant fins a l’actualitat. També es
constaten dos pous en el transcurs de la vall, que donarien cobertura
hídrica als camps, el ramat, i a l’àmbit domèstic de l’almúnia. Finalment,
anotem la morfologia regular i transversal de l’actual parcel·lari de la vall.
Aquesta regularitat pot ser indicativa que s’hagi pogut irrigar.

4.4.2 Mas de Melons
L’assentament s’ubica a la ribera dreta de la Vall de Melons
(Castelldans). No és un assentament construït sobre un turó, sinó que
s’instal·la just al límit de la ribera, tot aprofitant les vetes de roca
calcària.103 S’han preservat una sèrie d’estructures excavades a la roca,
en forma de sitges, canalets, desguaços i estances quadrangulars.104
Les tres sitges es construeixen tot aprofitant la rigidesa de la roca i
s’ubiquen a l’entorn de les estances quadrangulars. La seva boca és
rectangular i no es constata el seu tamany donat que s’han utilitzat
com a abocadors. Respecte a les estances, compten amb una sèrie de
canalitzacions i cubetes quadrangulars. Aquestes estan conectades entre
elles i recorden una gran infraestructura per emmagatzemar líquids.
No obstant, l’absència de paral·lelismes en el territori lleidatà ens fa
dubtar en la interpretació d’aquesta part de l’assentament.105
Mas de Melons, a més, compta amb diverses estructures en forma
de murs, disperses en la vessant dreta de la vall. Alhora, la ceràmica
també es localitza d’acord amb l’extensió i dispersió de les estructures
muràries. Aquesta es troba en un estat força precari de conservació

103. La ubicació en el terreny és similar a la torre de Santa Quitèria (Fraga), la torre
d’Avinganya (Seròs), la torre de l’Algorfa (Seròs), entre d’altres.
104. Aquesta modalitat és força similar a l’assentament de Vimpèlec (Vilanova de Segrià, Lleida).
105. En la carta arqueològica del municipi de Castelldans, s’interpreten les dues estructures
més grans com unespaid’hàbitat.http://cultura.gencat.net/invarque/Fitxainvarque.asp?txnom=&cbCom
arca_1=+&conComarca_1=&cbComarca_2=+&conComMun_1=&cbPoblacio_1=250674&conPoblaci
o_1=&cbPoblacio_2=+&cbTipus_1=+&conTipus_1=&cbTipus_2=+&conTipus_2=&cbTipus_3=+&
conTipus_3=&cbTipus_4=+&cbCrono_1=+&conCrono_1=&cbCrono_2=+&conCrono_2=&cbCron
o_3=+&conCrono_3=&cbCrono_4=+&Proteccio=+&Cercar=Cerca&web_origen=mapinvarque&NR
egistre=20&idregistre=14126
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i alhora força fragmentada. Es localitzen petits fragments de ceràmica
grisa, de decoració amb manganès, i de vidriada verda i melada.

Mapa de prospecció de Mas de Melons (Castelldans)

4.4.3 El Timorell I
La seva ubicació en el terreny respon a l’habitual model de l’àrea
lleidatana. S’instal·la en un àmbit elevat, però alhora aquest és un
llarg altiplà que es coneix amb el nom de “lo Timorell”. Així doncs,
l’assentament només ocupa una petita part —0,90 ha— de l’accident
orogràfic i s’estén vers la vessant sud. Semblantment a Mas de Melons,
la vessant s’ocupa i s’annexa com una part més de l’assentament. En
superfície es detecten diverses estructures arquitectòniques, murs en la
vessant meridional, construïts amb carreus ben esquadrats i disposats
amb una certa regularitat en fileres. També, en el mateix sector, es
localitza un desguàs que conforma una canaleta que desemboca en
una gran cubeta que expulsa l’aigua vers l’exterior de l’assentament.
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En el sector central de l’assentament, en la part més alta, s’observen
diverses filades de carreus que conformen una imitació de planta
quadrada. El problema d’aquesta estuctura és que un camí la travessa pel mig i el seu estat de conservació és força dolent. Tanmateix,
la probabilitat que esdevingui una torre és força elevada segons
els indicis in situ i els paral·lels d’assentaments agropecuaris rurals que
disposen d’una torre de protecció i s’acompanyen d’estances d’àmbit
domèstic i de producció.

Mapa de prospecció del Timorell I (Castelldans)
Les restes materials ceràmiques,106 les localitzem en gairebé una extensió
aproximada d’una hectàrea al voltant de les estructures arquitectòniques.
La ceràmica de superfície també es troba en un lamentable estat de
conservació, però cal destacar l’heterogeneïtat de formes i tipologies. Safes
106. El repertori ceràmic és incomplet, atès que aficionats locals disposen de tipologies
decorades amb verd i manganès, i melat i manganès. Evidentment, aquestes tipologies no les hem
trobat en la superfície de l’assentament.
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decorades amb melat per ambdues cares, gerres decorades amb motius
geomètrics amb manganès, cadaf decorat amb motius geomètrics amb
manganès, ampolla decorada amb motius geomètrics amb manganès, i
gerreta decorada amb motius geomètrics amb manganès. Acompanyaven
aquestes tipologies diversos fragments d’olla i tenalla.

4.4.4 Vallseca I

Planta de la torre de Vallseca I (Cervià de les Garrigues, Lleida)

Coneguda per la carta arqueològica com Torre de la Vallseca,107 és
un dels assentaments rurals que presenta més dificultats d’interpretació.
S’ubica al capdamunt d’un turó, tot dominant la Vallseca, que finalitza
107. http://cultura.gencat.net/invarque/Fitxainvarque.asp?cbComarca_1=+&cbComarca_2=+&
cbPoblacio_1=250735&cbPoblacio_2=+&cbTipus_1=+&cbTipus_2=+&cbTipus_3=+&cbTipus_4=+&
cbCrono_1=+&cbCrono_2=+&cbCrono_3=+&cbCrono_4=+&Proteccio=+&Cercar=Cerca&web_ori
gen=mapinvarque&NRegistre=36&idregistre=14266
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al riu Set, i també vers el nord al pas cap a Castelldans. Com dèiem,
al capdamunt del turó sobresurten vestigis de murs construïts amb carreu ben treballat i ben afilerat, que dibuixen una planta lleugerament
quadrangular. Constatem l’observació que, en el mur oest, la planta
del mur no és recta, sinó que té una desviació cap a l’interior tot
dibuixant un angle força obert. Aquesta solució tècnica és força habitual
a Alandalús i la seva explicació és per motius d’estratègia defensiva i
d’adaptació al relleu del turó.
Les vessants del turó contenen elevades densitats de ceràmica i de
carreus de pedra fruit de l’enderroc de la torre. Respecte el material
de construcció, destaquem dels carreus que, a pesar de formar part
del procés postdeposicional, el seu estat de conservació és òptim. El
seu treball és bo i acurat, i s’observen en les cares de contacte les
restes de morter de calç i sorra que les mantenia unides en la filada.
Continuant amb els elements constructius, ressaltem que, als peus de
la planta de la torre, s’observa una alta quantitat de vestigis de tàpia,
que segurament formava part de l’alçat. Aquest element constructiu
també es constata a l’interior de la torre. Destaquem que la tàpia
conté poca quantitat de calç i, en canvi, molta terra entrelligada amb
pedra de calibre petit. Aquest tipus de tàpia és força similar al que es
conserva en les muralles de la fortificació d’Alguaire.108
La ceràmica localitzada en superfície es concentra principalment
en la vessant meridional del turó. La quantitat és força elevada, però
el material estudiable es redueix significativament, perquè l’estat de
conservació és dolent i els fragments són reduïts i informes. No obstant, es localitza material de cuina, com les olles, i de taula, gerretes
decorades amb motius geomètrics en corda seca parcial, una safa
decorada amb melat i manganès, i una gerreta decorada amb motius
geomètrics en manganès.

108. BRUFAL, J., “Identificación y sistematización de las técnicas andalusíes en el distrito de
Lleida”, Nuevas investigaciones de Jóvenes Medievalistas, EDITUM, Murcia, 2013, p. 73-74.
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Mapa de prospecció de Vallseca I (Cervià de les Garrigues, Lleida)

El treball arqueològic no ha localitzat cap altra estructura arquitectònica en superfície, i tot sembla indicar que la torre és l’únic
element islàmic que configura aquest assentament. La torre, per tant,
desenvolupa tasques defensives i de control del territori, de forma
similar a la construïda a escassos metres al nord (Vallseca II). En les
immediateses109 no es localitza cap altre assentament andalusí —tret
de l’esmentat de Vallseca II. No obstant, la carta arqueològica anuncia
que en les immediacions de Mas del Catalanet (Cervià de les Garrigues), es localitzen vestigis d’assentaments andalusins,110 dels quals

109. Per immediateses entenem un cercle de 5 km2.
110. http://cultura.gencat.cat/invarque/Fitxainvarque.asp?txnom=cbComarca_1=+&conComa
rca_1=&cbComarca_2=+&conComMun_1=&cbPoblacio_1=+&conPoblacio_1=&cbPoblacio_2=+&c
bTipus_1=+&conTipus_1=&cbTipus_2=+&conTipus_2=&cbTipus_3=+&conTipus_3=&cbTipus_4=
+&cbCrono_1=+&conCrono_1=&cbCrono_2=+&conCrono_2=&cbCrono_3=+&conCrono_3=&cb
Crono_4=+&Proteccio=+&Cercar=Cerca&web_origen=mapinvarque&NRegistre=1&idregistre=16360
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nosaltres no n’hem localitzat cap evidència. Aquesta dada corrobora la
funció defensiva i de control de l’espai, donat que la ubicació en la
vall coneguda com la Vallseca és un eix transversal que comunica
la Vall de Vinaixa111 amb el riu Set. En conclusió, es considera que la
torre de Vallseca I no correspon a la tipologia d’assentament almúnia,
i sí amb la ja coneguda en el districte de Lleida de la burj. A escassos
quilòmetres, es localitza una burj, exactament a l’actual municipi de
Borges Blanques.
Així doncs, les almúnies que s’ubicaren en les proximitats de
l’assentament de Castelldans presenten una interessant particularitat pel
que respecta a la seva ubicació en el paisatge. En les anteriors línies
hem presentat una tipologia força característica dels espais de secà. En
aquest cas, les almúnies s’instal·laren en les proximitats de barrancs o
àrees on es pogués extreure amb facilitat aigua. D’entrada, la dificultat
per obtenir l’aigua condicionà la percepció de l’espai i la propietat.
En aquest sentit, les almúnies alberguen una copiosa quantitat de terra,
condicionant el fet que la distància entre elles oscil·li al voltant dels
cinc quilòmetres.
Pel que respecta a l’àrea d’influència septentrional de l’assentament
de Castelldans, la configuració del paisatge és força diversa, tot atenent
a tres aspectes: el medi natural, la tradició d’ocupació de la tardoantiguitat i les vies de comunicació.
— El medi natural. L’espai que resta al nord de l’assentament
de Castelldans s’insereix dins el pla de Lleida. Aquest fet es
corrobora amb les altures respecte al nivell del mar. Mentre
que la fortificació de Castelldans té una alçada de 389 metres,
qualsevol punt distanciat d’un quilòmetre pot tenir una alçada
que oscil·la entre els 210 metres i els 230 metres. Com indiquen les mesures, el relleu té poques oscil·lacions, i en tot cas
és més adequat titllar-los d’ondulacions. Aquest fet, d’entrada,
és favorable a l’explotació agropecuaria, ja que el medi facilita

111. La Vall de Vinaixa, a mitjans del segle XI, fou la frontera natural entre l’espai comtal
barcelonès i la taifa de Lleida. Per a més informació podeu consultar, SABATÉ, F., “La castralització
de l’espai en l’estructuració d’un territori conquerit (Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues i Segrià”, Urtx:
Revista Cultural de l’Urgell, 11 (1998), p. 7-40.
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obtenir espais productius plans, sempre més amables de cara
l’agricultura. A més, cal tenir en compte el Torrent de la Femosa, el qual rega una bona part del sector septentrional de
Castelldans. Sens dubte, el torrent es veu influenciat pel règim
pluviomètric irregular característic dels espais mediterranis.
Tanmateix, no deixa de ser un recurs natural fàcil d’explotar
per una societat que controla l’enginyeria hidràulica.
— El precedent d’ocupació de la tardoantiguitat. D’acord amb la
carta arqueològica, es constata una major densitat d’assentaments
rurals de tradició romana i tardoantigua, com Casa del Xammar
(Castelldans, Lleida), Campo Santo I (Castelldans), El Comellar
I (Castelldans), l’Aranyó (Juneda), Vinferri II (Juneda, Lleida),
Serra de Puigverd III (Puigverd de Lleida) i Mas Roig IV (les
Borges Blanque), entre d’altres. Aquesta dada és significativa per
entendre la modalitat d’ocupació del paisatge. Mentre que en
el sector meridional no es localitzaven assentaments d’etapes
històriques precedents, en el septentrional sí. En la inicial
colonització i configuració del paisatge andalusí, es destinaren
majors esforços a aquests sectors, mentre que posteriorment
es colonitzaren els espais de secà.
— Fruit de la configuració del paisatge de l’antiguitat, la via Lata,
que comunicava Lleida amb Tarragona, s’integrava com un
element articulador d’aquest espai. La reutilització de les vies
de comunicació romanes fou latent durant l’etapa islàmica i en,
aquest cas, un element que facilitava l’adaptació del paisatge a
la nova realitat social.
Aquests tres elements faciliten que els assentaments agropecuaris
tipus almúnia s’instal·lin articulin i explotin el paisatge. Fem referència a les almúnies de Menresana (Juneda), Vinferri (Juneda), la Femosa,
(Artesa de Lleida), Coniaquera (Artesa de Lleida), Montlleó (Puigverd
de Lleida), Grealó (Lleida), Almuniam Grossam (Torregrossa), Vensilló
(els Alamús) i Vinquin (Bell-lloc d’Urgell).
D’aquestes almúnies, les úniques estudiables són la de Vinferri i
la de Grealó.
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La ciutat de Lleida, principals fortificacions del Fahs Maškīğān i de l’àrea
meridional, assentaments agropecuaris, i les almúnies meridionals del sector de
Castelldans

4.4.5 Vinferri
L’assentament s’ubica al capdamunt d’un extens turó, a l’esquerra
del Torrent de la Femosa. Fins a l’actualitat han perdurat una sèrie
d’estructures arquitectòniques, de les quals cal destacar la torre. Abans
d’analitzar-la, anotem que la seva funció canvià a favor d’una ermita
dedicada a Sant Jordi. Dit això, l’estructura arquitectònica conservada
és de planta lleugerament rectangular i les tècniques constructives emprades són el carreu de pedra a “llarg i través”, amb disposició irregular, i, a partir d’un metre d’alçada, la tècnica es canvia per la tàpia
amb poca calç i còdol de riu de petit tamany. La reutilització de la
infraestructura com a espai sagrat originà una sèrie d’intervencions per
consolidar l’estructura arquitectònica, com la construcció de contraforts
en la part presbiterial.
Paral·lelament, en les immediateses de la torre es detecten murs
construïts amb carreu de pedra disposat a “llarg”, però per si sols no
aconseguim interpretar la seva funció. Juntament amb els murs, es
localitza una sitja excavada a la roca sucrera; la seva boca és quadrangular i el seu interior s’ha utilitzat com a abocador. Tenint en compte
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els paral·lelismes amb altres almúnies, es considera que els espais que
generen dits murs corresponen als espais domèstics i de producció, i
la torre, a la funció defensiva.

Mapa de prospecció de Vinferri (Juneda)

4.4.6 Grealó
Construïda sobre un turó, es col·loca en línia amb l’assentament
agropecuari de Margalef (Torregrossa), en la perifèria de la vall del
Torrent de la Femosa. Les restes arquitectòniques són força riques, ja
que, tant en la vessant com al capdamunt del turó, han perdurat nombroses restes de murs. Aquests, avui, són dificils d’interpretar perquè
entre ells no hi ha connexió i l’estat de conservació és força precari.
Tanmateix, és suggeridor anotar les dues tècniques constructives emprades. Per una banda en un mur de la vessant occidental s’usa el carreu
de pedra força ben treballat, que alhora cobreix un mur construït amb
maçoneria. Per altra banda, en la vessant meridional, i en connexió
amb l’oriental, s’ha conservat un mur construït amb carreus disposats
a “llarg”, tot i que s’alternen amb escassos carreus a “través”. Aquest
mur anava folrat per l’interior amb maçoneria, i tot sembla indicar
que una cara interna construïda amb carreus completaria l’estructura
arquitectònica. Paral·lelismes no en falten, ja que aquesta tècnica s’usa

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

289

a la fortificació de Castelldans, concretament en el mur perimetral meridional, i també en la fortificació d’Alguaire, igualment en la muralla
meridional. A més dels murs localitzats en els dos sectors, s’observen,
tant al capdamunt del turó com en la vessant septentrional, petites
restes de murets molt fragmentats, que també es construeixen o bé
amb carreu o bé amb maçoneria.
Cal anotar que l’assentament de Grealó, en el transcurs del conflicte bèl·lic de la guerra civil espanyola, es militaritzà. Això s’ha traduït
en la construcció de nombroses trinxeres, que ressegueixen en forma
circular tot el turó.

Mapa de prospecció de Grealó (Lleida)

Respecte al material ceràmic, cal anotar, d’entrada, que hi ha
força fragments en superfície, i de qualitat. S’han localitzat fragments
de safa decorada amb melat i manganès, gerretes decorades amb verd
i manganès, i diversos atuells de taula decorats amb motius geomètrics
en manganès. També destaquen atuells d’emmagatzematge com tenalles,
i els de cuina, tot destacant les olles. La cronologia d’aquests fragments
oscil·la entre els segles X i XI.
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4.5 Les torres de Castelldans
Més enllà de l’àmbit estrictament agropecuari, el sector d’influència
de Castelldans comptava amb una sèrie d’elements defensius i de
vigilància. Aquests li atorgaven un major caràcter militar, donada la
proximitat de la frontera, fossilitzada a la vall de Vinaixa. A més, aquesta
tipologia de torres es diferencia de les torres d’almúnia per l’absència
d’àmbits domèstics independents que complementaven l’assentament.
Parlem, doncs, d’un únic element arquitectònic, el qual desenvolupava
tasques defensives i domèstiques, és a dir que la torre era l’àmbit de
residència i de treball.112 No obstant, l’anterior afirmació genèrica cal
matisar-la fruit de l’estudi dels elements materials localitzats en els
assentaments andalusins. Aquests han permès identificar dos nivells de
torres en el paisatge andalusí lleidatà:
— En primer lloc, torres construïdes amb carreu de pedra. Aquesta tipologia de torre es localitza en el sector meridional del
districte de Lleida, ressaltant Santa Quitèria (Fraga) i Vallseca
I (Cervià de les Garrigues). La tècnica emprada és el carreu
i la tàpia de sorra, calç i àrid de petit calibre. El morter és
l’element tecnològic que uneix els aparells de pedra, tot donant consistència a la filada i a la construcció en un conjunt.
Aquest tipus de torres destaquen per tenir un tamany que
oscil·la entre els 50 m2 —Vallseca I— i els 56 m2 —Santa
Quitèria. La diversitat d’atuells i les tipologies apunten a l’ús
dual de la torre, és a dir, espai militar i domèstic, i a la seva
ocupació periòdica, almenys durant el segle XI.113 Aquestes
torres no es troben dins el conjunt patrimonial d’almúnies,
sinó que s’instal·len en sectors territorials externs a aquestes
i també de les alqueries. Es considera, doncs, que l’impuls de
la seva construcció és públic. És el propi districte, mitjançant
l’oligarquia urbana i la rural, les que projecten els eixos vertebradors territorials.
— En segon lloc, torres construïdes amb maçoneria. A l’àrea
de Castelldans es localitzen torres de maçoneria a Vallseca II
112. En aquest cas el concepte treball cal entendre’l com les tasques defensives i de vigilància
pròpies del grup humà que hi estava instal·lat.
113. En l’estudi individual de les torres de Vallseca I i II, i de Timorell II es detallaran les
tipologies d’atuells localitzats en la superfície dels assentaments.
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(Cervià de les Garrigues), Timorell II (Castelldans), i Collet de
la Sabina (Castelldans). Són estructures més petites, si les comparem amb les construïdes amb carreu de pedra. Els tamanys
oscil·len entre els 12 m2 a Vallseca II, els 13 m2 a Timorell
II, i els aproximadament 10 m2 de Collet de la Sabina.114 La
construcció és força tosca, atès que els calibres són variables
de tamany i irregulars. A més, la major quantitat de morter
dota de cohesió les filades, així com petits fragments de pedra, ja que la irregularitat dels aparells de pedra dibuixarien
una construcció dèbil. Pròpiament, la maçoneria es distribueix
mitjançant filades i no usant la tàpia. Les immediacions de les
torres compten amb escassa quantitat de ceràmica de superfície.
D’aquesta, destaquen fragments molt petits, i força mal conservats, d’atuells decorats amb motius geomètrics amb manganès,
i vidriat melat i verd. Respecte la tipologia és més difícil de
concretar; podria correspondre a safes o gerretes. Tanmateix, la
carta arqueològica que recull les dades arqueològiques d’aquests
assentaments, certifica que s’hi localitzà ceràmica andalusina.
Paral·lelament a les torres esmentades, a l’àrea de Castelldans
es localitzen torres de vigilància que coneixem mitjançant la
toponímia. La cirera, topònim estudiat per Pere Balañà,115 es
localitza en el terme d’Alcanó i a Granyena de les Garrigues.
Els únics vestigis materials d’aquestes torres són les restes dels
elements constructius que les conformaven. Així doncs, fragments
de morter i pedra s’escampen per la superfície dels turons on
es construïren. Per tant, en certa mesura, entenem que la pedra escassament treballada i el morter de calç conformaven o
bé una part o bé la totalitat de la tècnica constructiva de les
torres.
El treball de camp focalitzat en l’estudi de les torres aporta les
següents dades individualitzades:116

114. La torre de Collet de la Sabina està greument afectada per les construccions militars
defensives de la guerra civil espanyola. Aquesta incidència ha afectat negativament la conservació
d’estructures.
115. BALAÑÀ, P., “Les “Cireres” en l’estratègia defensiva andalusina a la frontera superior”,
Revista d’Igualada, 12 (2002), p. 7-11.
116. S’aporten dades materials de les torres on aquestes s’han realitzat, i s’han exclós les
torres on no n’hi havia.
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4.5.1 Vallseca II
La torre de la Vallseca II (Cervià de les Garrigues) es construí al
capdamunt d’un turó que configura amb d’altres la continuïtat geogràfica dels Bessons vers l’oest. Des d’aquesta posició estratègica, la torre
gaudeix d’un excel·lent camp de visió vers els quatre punts cardinals.
Si comparem la posició en el paisatge amb la torre de Vallseca I,
s’observa com la seva ubicació s’explica per comunicar l’àrea de la
Vallseca i el riu Set amb l’assentament de Castelldans.

Mapa de prospecció de l’assentament de Vallseca II (Cervià de les Garrigues).

La morfologia de la planta sembla indicar que era circular, però
el mal estat de conservació de les estructures en superfície planteja
dubtes. S’usa pedra treballada per la cara exterior i lleugerament treballada per les cares que conjunten les filades. Les filades inferiors no
contenen morter, mentre que les superiors sí que contenen morter
de calç. També cal esmentar que les filades superiors es componen de
pedra escassament treballada i de tamany força reduït. Plantegem la
possibilitat que la torre de Vallseca II tingué un ús en dos contextos
històrics, el primer, l’andalusí i el segon, el comtal.
El material ceràmic localitzat presenta les patologies detectades en
els anteriors assentaments, mal estat de conservació, molta fragmentació i
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pocs fragments amb forma. S’han localitzat conteneidors, com la tenalla
decorada amb motius geomètrics en manganès, una safa amb vidriat
melat, dues gerretes decorades amb motius geomètrics en manganès
i, finalment, olletes.

4.5.2 Timorell II
Torre construïda a la part superior del Timorell, un petit altiplà
que s’aixeca a l’est de Castelldans. La seva ubicació és en el límit
de la vessant oriental, un espai òptim per desenvolupar-hi tasques
defensives i de vigilància. Més enllà de l’excel·lent control sobre el
territori circumdant, atorga seguretat al principal assentament, Castelldans, ja que li protegeix, juntament amb l’almúnia de Timorell
I, el flanc oriental.
La morfologia de les estructures arquitectòniques que es conserven, plantegen dubtes sobre la planta de la torre. S’observen restes
de murs que indiquen una planta circular, però, alhora, els murs
septentrionals apunten a una morfologia rectangular. No obstant,
l’activació d’una intervenció arqueològica amb més profunditat desvetllaria l’interrogant que ens plantegem. L’ús de la pedra treballada
per una cara és evident, i es cerca la voluntat de pujar filades més
o menys regulars. El morter de calç és, un cop més, l’element tècnic que cohesiona l’encaix entre els aparells de pedra i que atorga
solidesa a la construcció defensiva.
Fruit de l’erosió, s’ha obert un tall en una part concreta de la
torre, i es constata un nivell uniforme de cendres d’un gruix aproximat de cinc centímetres. Pot ser un indici de l’abandonament de la
torre o, alhora, que ens aporti informació sobre els fets succeïts durant
l’etapa històrica de la seva ocupació i ús.
Pel que respecta a la ceràmica de superfície, s’han localitzat
fragments de gerretes decorades amb motius geomètrics i usant la
tècnica a corda seca parcial, atuells de cuina, com olletes i cassoles, fragments de safes decorades per la cara interna amb vidriat
melat, i grans contenidors, com la tenalla. Tot plegat, i igual que a
Vallseca II i també a Vallseca I, denota que l’espai defensiu també
era un lloc d’hàbitat; per tant, es confirma l’ús dual d’aquest tipus
de torres.
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Mapa de prospecció de Timorell II (Castelldans)

L’àrea sud-oriental del districte de Lleida està tutelada per les
fortificacions de Castelldans i Vinaixa. La primera desenvolupà funcions
cohesionadores, atès que en les immediateses s’hi instal·laren diversos
assentaments agropecuaris de la tipologia almúnia i, a més, el propi
Castelldans era també un assentament de caràcter agropecuari que
denominem del tipus alqueria. A més, l’impacte de Castelldans en el
territori era notable, perquè eren tres els eixos viaris que hi discorrien: la via romana que enllaçava amb l’àrea tarragonina, la via que
unia Lleida-Castelldans-Siurana i, finalment, l’eix Castelldans-Vinaixa.
Resseguint aquests eixos de comunicació, s’hi localitzen diverses torres
defensives corresponents a les tipologies burj, cirera i talaia. Aquestes,
en el context de l’onzena centúria, desenvolupen una tasca defensiva,
ja que l’avançada del comtat de Barcelona arribà fins a la serra del
Tallat, tot castralitzant aquest sector i el curs inicial del riu Corb.
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Vinaixa, derivat de l’antropònim almoràvit d’Ibn ’Aixa, posa de
manifest l’ideari religiós, de les àrees frontereres islàmica. A pesar que
en el districte de Lleida la presència almoràvit no fou tan intensiva si
ho comparem amb l’àrea llevantina, en quedà la petjada en el cas de
Vinaixa. Sens dubte, aquest assentament quedà al límit de la frontera
amb el comtat de Barcelona, a escassos quilòmetres dels termes castrals
d’Espluga Calba, Fulleda i Arbeca. La seva àrea d’influència es trencà
a partir del moment que la conquesta comtal fou efectiva sobre el
territori islàmic de Lleida. Per aquest motiu, hi ha una assimetria entre la ubicació de Vinaixa i la pròpia àrea d’influència. Similarment, a
Castelldans, Vinaixa també fou un assentament del tipus alqueria, i en
les proximitats s’hi instal·là un assentament de tipologia semblant, que
coneixem amb el nom de rafal. Tot sembla indicar que la via romana
era l’objectiu a defensar i la que, alhora, permetia vertebrar aquest
sector. Per aquest motiu, s’instal·laren al llarg del seu recorregut diverses
torres de tipologia similar a les ja esmentades en el cas de Castelldans.
El territori de Castelldans i Vinaixa és eminentment de secà. Els
recursos hídrics són més aviat escassos, perquè només hi ha un petit
curs fluvial que les travessa, el riu Set, i en les zones on el relleu és
més abrupte es dibuixen barrancades que en contextos plujosos poden
canalitzar aigua, però habitualment són seques fora d’aquests. A pesar
de l’aridesa del territori, la societat andalusina aconseguí instal·lar-s’hi
tot llegint les possibilitats dels recursos naturals. Així doncs, les almúnies
s’ubiquen en barrancades on per mitjà de pous i basses poden obtenir
l’aigua suficient per practicar agricultura d’irrigació, abeurar el bestiar i
disposar d’aigua en l’àmbit domèstic. Tot plegat dibuixa una economia
de subsistència, allunyada de les majors possibilitats que ofereixen els
espais d’horta en les proximitats de grans rius o cabals fluvials més
regulars. A pesar d’això, la tecnologia de la hidràulica i els coneixements
agronòmics aconseguiren que una societat colonitzés àrees ermes d’un
districte tot atorgant-li cohesió interna. Per tant, els sectors de secà no
poden considerar-se com a marginals, ans al contrari es demostra que,
d’acord amb les disponibilitats dels recursos naturals, els coneixements
tècnics i una clara idea de districte encapçalat per una potent ciutat,
cada assentament andalusí respon a una clara idea de funcionalitat.
En aquest sentit, la fortificació de Castelldans es construí mitjançant la tècnica del carreu de pedra disposat en fileres irregulars a
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llarg i través. Aquesta tècnica, heretada de la tradició edilícia clàssica i
represa amb els omeies, posa de manifest quin era el discurs del poder
i, sobretot, quins mecanismes propagandístics disposava per tenir ressò
arreu del propi territori andalusí. A més, la construcció en carreus
reflecteix la capacitat econòmica i tècnica d’una societat andalusina
cada cop més envigorida davant els propis reptes de futur, siguin interns o externs.
Així doncs, tant Castelldans i Vinaixa com els assentaments que
s’instal·laren en les seves proximitats, responen a una clara voluntat,
vehiculada des del poder urbà, de colonitzar, defensar i islamitzar un
territori que durant quatre segles fou islàmic.

5

EL PLA DEL MASCANÇÀ I LA CONFIGURACIÓ
DEL PAISATGE CENTRAL ANDALUSÍ DE LLEIDA

L’àrea central del districte islàmic de Lleida s’organitza a partir de
dos sectors ben diferenciats per l’acció del relleu, el pla del Mascançà
i la Llitera. Les línies que a continuació segueixen focalitzaran l’interès
en la configuració del paisatge del pla del Mascançà.

Introducció
L’estudi dels paisatges del districte islàmic de Lleida, calia ampliar-lo
més enllà de l’àrea de Castelldans. Sent coherents, el pla del Mascançà
és l’àrea idònia per ampliar l’estudi sobre la Lleida islàmica rural i
complementar els resultats obtinguts a Castelldans.
En els capítols en què s’estructura el present punt, es presentarà
l’estat actual de la recerca entorn la configuració del paisatge islàmic
en el pla del Mascançà. Advertim que no és una qüestió tancada, sinó
que actualment s’està prosseguint amb estudis més específics en sectors
del Mascançà.
El Mascançà, tal i com anunciàvem a l’apartat 4.2, és un ampli
sector que s’estén en el centre del districte, que presenta unes característiques singulars. El relleu, la configuració hídrica, el clima i les
incidències climàtiques són agents naturals que condicionen la quotidianetat de la societat islàmica que hi visqué i explotà el paisatge.
Precisament, la singularitat de les condicions del medi natural denota
un esforç social per adaptar-s’hi. Concretament, en el Mascançà la
societat islàmica estructura un paisatge agropecuari i alhora defensiu,
que es constata mitjançant les diverses petjades que s’hi han fossilitzat.
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Són albacars1 a les proximitats de Bellcaire d’Urgell, àrees concretes on
ressalta un cultiu, tal i com succeeix amb l’olivera en el castell de
Valerna,2 vies de comunicació que han perdurat fins l’actualitat estrada publica qui pergit de Balagario ad Agremontis,3 torres defensives com
la de Guàrdia d’Urgell (Tornabous) i petites fortificacions a Barbens,
sistemes hidràulics i elevades densitats d’assentaments islàmics com els
concentrats al voltant de Palau d’Anglesola, entre d’altres.4
Així doncs, estudiar-lo atenent als eixos claus que vertebren un
paisatge, la societat, l’economia, el poder i el medi natural, afavorirà un
major coneixement de l’espai rural musulmà durant el context islàmics.
Per tal d’organitzar l’estudi, es focalitza l’atenció en tres eixos a partir
dels quals s’estudien el pla del Mascançà, els rius i la configuració del
paisatge en el pla del Mascançà, els secans en el pla del Mascançà i
els humedals del Mascançà.

5.1 Els rius i la configuració del paisatge en el pla del Mascançà
Tres són els cursos fluvials que desemboquen les seves aigües en el
Mascançà: l’Ondara, el Cercavins i el Corb. Les seves capçaleres neixen
en l’Altiplà Central, a cavall de les actuals comarques de la Segarra
(Lleida) i la Conca de Barberà (Tarragona). Són àmbits geogràfics amb
un règim pluviomètric més favorable que el de la Depressió Central,
anomenada en l’alta edat mitjana pla del Mascançà. Això es deu a la
proximitat d’aquests sistemes muntanyosos a la mar Mediterrània, cosa
que afavoreix que en els períodes plujosos les descàrregues de pluja
siguin més generoses. Aquesta dada climàtica s’entrelliga amb les condicions orogràfiques, favorables per gestar un petit curs fluvial. L’Altiplà
Central aglutina nombrosos barrancs capaços de recollir aigua de la
pluja, així com fer florir i canalitzar en superfície l’aigua subterrània.
El creuament de diversos barrancs afavoreix el sorgiment i garanteix
l’estabilitat de petits cursos fluvials, com, en aquest cas, són l’Ondara,
el Cercavins i el Corb. Com dèiem, durant les estacions anuals més
1. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), 1993, Barcelona, doc.
92 (p. 92-93).
2. Ibídem, doc. 25 (p. 41-42).
3. Ibídem, doc. 98 (p. 97).
4. Destaquem els assentaments que s’organitzen al voltant del Torrent de la Femosa, també
en les proximitats de Bellcaire d’Urgell o de la Fuliola.
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plujoses, aquests rius poden acumular fortes descàrregues d’aigua procedents de les seves capçaleres. Aquest fet garanteix, en determinades
fases de l’any, abundosa aigua, i alhora el manteniment de la capa
freàtica a nivells òptims per extreure’n aigua mitjançant pous.5
Aquest context geogràfic, al llarg de la història, ha propiciat la
instal·lació de grups humans en les immediateses dels tres cursos fluvials.
Per una banda, les descàrregues de pluja garanteixen l’aprovisionament
d’aigua, així com nodreixen el subsòl amb quantitats indeterminades6
de minerals i residus orgànics. Per altra banda, les òptimes condicions
del relleu faciliten la instal·lació d’assentaments humans de diversa tipologia i l’explotació del paisatge mitjançant l’agricultura i la ramaderia,
com a sectors econòmics de major pes. En el cas concret del període
islàmic, la societat andalusina s’assenta en àmbits on l’obtenció d’aigua
és factible, per convertir-la en un mitjà de producció. En aquest sentit,
i dins del districte islàmic de Lleida, es detecten paral·lelismes interessants d’estudiar,7 com la vall del riu Segre, al migdia del Montsec, fins
arribar a l’entrada del districte islàmic de Tortosa. Es constata com,
en les proximitats, s’instal·len assentaments militars i agropecuàris, tot
aprofitant les oportunitats socials i econòmiques que ofereix un riu:
productivitat, comunicació, defensa i fiscalitat. Exemples, no en falten
en l’àmbit septentrional lleidatà, com Montmagastre, Alòs de Balaguer,
Camarasa i Balaguer, així com en l’àrea central i meridional del districte:
Corbins, Lleida i diversos assentaments agropecuaris com Gibellí (Corbins), l’almúnia de Huahbala (Lleida) i Avinganya (Seròs), entre d’altres.
També en el riu Noguera Ribagorçana, en el tram que comprén des
d’Ivars de Noguera fins a l’aiguabarreig de Corbins, s’organitzen en
ambdues riberes assentaments agropecuaris i infraestructures hidràuliques
per explotar el territori. S’entrelliguen en el transcurs del curs fluvial
assentaments agropecuaris i militars com Andaní, Alfarràs, Almenar, Albesa, Ratera (Alguaire) i Corbins (Lleida). A més, aquests desenvolupen
una important tasca d’adaptació i transformació del paisatge, amb la
construcció de la sèquia de Pinyana, a la ribera dreta, i de la sèquia
5. En el terme municipal de Verdú, en les proximitats al riu Cercavins, es constaten diversos
pous que afavorien l’extracció de l’aigua subterrània a la superfície.
6. En aquest sentit, caldria valorar la intensitat de les plujes i l’estacionalitat, entre d’altres
valors que hi incideixen directament.
7. GONZÁLEZ, J.R., Aproximación a la Carta Arqueológica del Segrià estricto, Universitat Autònoma
de Barcelona, 1982 (memòria de llicenciatura inèdita).
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d’Albesa, a la ribera esquerra. Alhora, dotar-se de les infraestructures
hidràuliques afavoreix la planificació d’hortes en els espais entre les
sèquies i el riu.
Paral·lelament a les anteriors premisses, cal considerar el traçat i
la direcció dels tres cursos fluvials. Aquests són, aproximadament, en
direcció est-oest, és a dir, penetren per morir a la Depressió Central,
coneguda en la nostra investigació com pla del Mascançà. Aquesta dada
morfològica s’entrelliga amb les anteriors, però en aquest cas destaquem
una característica nova dels cursos dels tres rius. Ens referim al fet
que es converteixen en eixos viaris articuladors tant del sector més
oriental del districte islàmic de Lleida com també de l’àmbit oriental
del Mascançà.
Si recordem l’àmbit geogràfic on neixen i transcorren els primers
quilòmetres de vall fluvial fins arribar al pla del Mascançà, cal considerar
que, a nivell històric, són dos espais diversos però alhora entrelligats.
Ens expliquem. La frontera oriental extrema es traçà en el segle IX
precisament a l’Altiplà de la Segarra, i es consolidà al llarg del segle
X. Aquest ampli sector s’organitzà a partir de diversos assentaments
rurals, de la tipologia militar-defensiva i de l’agropecuaria. Fem referència a Tàrrega, Cervera, Guimerà, la Cirera (Llorac) i Tarroja, entre
d’altres. En l’organització d’aquest ampli espai, que aproximadament
oscil·lava entre els vint-i-cinc i trenta quilòmetres d’amplada, els tres
rius esmentats tenien un paper destacat en l’articulació del paisatge.
A més de donar cobertura comunicativa a l’espai fronterer extrem
del districte islàmic de Lleida, alhora permetien la integració amb
la resta del territori lleidatà. És per aquest motiu que definim els
cursos fluvials com eixos articuladors i vies de comunicació, perquè
garanteixen la cohesió del sector central amb la frontera oriental del
territori islàmic de Lleida.
Així doncs, els rius Ondara, Cercavins i Corb garanteixen la continuïtat estable de l’ocupació de les valls fluvials entre l’espai fronterer
extrem i el pla del Mascançà. Amb aquesta idea volem deixar constància que no hi ha cap ruptura entre un espai i un altre, sinó que
ambdós estan cohesionats i vertebrats, i es configuren en una mateixa
unitat districtual, la lleidatana.
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La configuració del paisatge fronterer oriental del districte musulmà de Lleida
en el segle X

L’estudi del paisatge que gira a l’entorn dels tres cursos fluvials,
ha donat llum a un model d’ocupació que no acaba d’encaixar amb
el propi de les àrees pròximes als rius. D’entrada, es localitzen assentaments islàmics en ambdues riberes dels rius Ondara i Corb, i en
menor mesura, del Cercavins.8 Aquests, segueixen el patró habitual
d’assentaments ubicats en espais de secà, és a dir, s’instal·len en els
turons immediats als rius, tot aprofitant l’alçada i l’obtenció de pedra
sorrenca per a la construcció. Cal cercar el raonament en el fet que
cap dels tres rius té la potència ni l’envergadura per generar grans i
profundes valls fluvials, i que, al mateix temps, vagin generant terrasses
fluvials. El condicionant del medi natural afavoreix un dibuix nítid
de les dues tipologies de pràctica agrària, la de regadiu, concentrada
en les immediacions dels rius, i la de secà, que pot concentrar-se en
bona part del territori circumdant a l’assentament. Si atenem a Barbens, es constata com l’assentament islàmic s’ubica aproximadament a
vuit-cents metres al sud de l’Ondara,9 atenent en primer lloc a l’espai
8. El riu Cercavins, pel seu escàs recorregut, explica el per què de la baixa densitat
d’assentaments en les seves immediacions.
9. El càlcul és orientatiu donat que les transformacions fruit de la introducció dels nous
regadius han desdibuixat la conca de l’Ondara. Així doncs, el marge oscil·la entre els quatre-cents
metres i els vuit-cents de la torre islàmica de Barbens.

302

Jesús Brufal Sucarrat

defensiu, i alhora sense perdre la perspectiva dels espais productius.
Similarment, a les Novelles (Palau d’Anglesola, Lleida), s’instal·la, al
capdamunt d’un tossal extens,10 un assentament islàmic. Aquest s’aixeca
a la ribera dreta del Corb, quedant als seus peus marge suficient per a
la pràctica agropecuaria.

Assentaments agropecuaris concentrats en el transcurs del riu Corb i el Torrent
de la Femosa

És interessant contrastar el model d’ocupació amb el més conegut i més estudiat dels grans rius que discorren pel pla de Lleida.11
Si prenem en consideració Albesa, l’assentament islàmic s’instal·la a la
segona terrassa del riu Noguera Ribagorçana, quedant als seus peus
els espais d’irrigació delimitats per la sèquia i el riu. Semblantment, a
l’Algorfa (Seròs), l’assentament s’ubica a la primera terrassa, quedantli gran marge de territori per explotar, delimitat entre la sèquia i el
riu. Aquests dos assentaments exemplifiquen un model força estès al
territori lleidatà, el qual té més cura dels espais productius que de
10. Anotem que en l’actualitat està força desdibuixat com a conseqüència dels treballs agrícols.
11. ERITJA, X., De l’almunia a la Turris: organització de l’espai a la regió de Lleida (segles XIXIII), Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998, p. 42-44. GARCIA, J.E., “Aproximación al
poblamiento árabe del Bajo Segre: hábitat y fortificaciones”, III Congreso de Arqueología Medieval
Española, Oviedo, 1989, p. 360-368.
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la pròpia defensa, atès que no usen les possibilitats que ofereix el
medi natural.
Els assentaments islàmics que s’organitzen l’entorn dels rius Ondara,
Cercavins i Corb cerquen dos objectius: el primer, l’obtenció d’aigua per
garantir la supervivència del grup mitjançant la productivitat de l’agricultura
de regadiu i secà i la ramaderia; el segon, la defensa del grup humà
que s’aglutina organitzant una alqueria o incorporant-se dins la propietat
d’una almúnia. Aquests objectius no tenen un clar punt de partida, però
sí que s’encaixen dins un marc generalista de configuració d’un districte
cohesionat, que vertebri l’espai fronterer amb els comtats. Cal, doncs,
remuntar-se als segles IX i X, quan la branca dels Banú Qasí lleidatans
activaren un àmbit territorial fronterer capitalitzat per la ciutat de Lleida,
els seus ciutadans i la nissaga dels Banú Qasí. Durant el mandat d’Isma’íl
Banú Qasí, vers el 883, s’impulsen obres públiques de gran envergadura,
focalitzades principalment en la construcció de muralles i fortificacions.
Es tracta de la reconstrucció de l’espai urbà de Lleida,12 la construcció
de Balaguer com una fortificació,13 i la construcció de fortificacions
menors com Castelldans en l’àmbit territorial sud-oriental del districte.
En aquest punt, es produeix una paradoxa interessant d’estudiar: per una
banda, és ben coneguda la bel·licositat dels Banú Qasí envers l’emirat
cordovès,14 però, per altra banda, participen d’una forma casi directa en
l’organització de la Frontera Superior i, a més, utilitzen l’edicilia omeia,
el carreu a llarg i través, en la construcció de l’obra pública. Sens dubte,

12. “La ciutat de Lleida havia estat derruïda i despoblada, i Ismā’īl b. Mūsà b. Lubb b. Qasī
en [re]construí els edificis l’any 270”. Bramon, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al
1010, Eumo Editorial, Barcelona, 2000, p. 226.
13. “[Digué ’Īsà b. Ah_mad al-Rāzī:] Lubb b. Muh_ammad [b. Lubb b. Mūsà b. Qasī] començà
la construcció de la fortalesa de Balaguer, al districte de Lleida, l’extrema, el [mes de] ramadà. Bramon,
D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial, Barcelona, 2000, p. 240.
14. El mateix any 882 es relaten cròniques de les expedicions emirals de càstig contra Saragossa
“Quan arribà l’any 268 sortí en l’asseifa al-Mundir, fill de l’imam Muhammad, cap a Saragossa,
quan n’era alcaid Hāšim b. ’Abd al-’Azīz [al-Ḫālidī]. Acampà a l’oest de la ciutat de Saragossa i
els enviats d’Ismā’īl [b. Mūsà b. Qasī] sortiren els dimecres 8 de dū l-qa’da de l’esmentat any per
tal de negociar la pau (sulh). El fatà Raydān es dirigí cap a Ismā’īl b. Mūsà com a enviat per tal
de concloure el tractat i, tot seguit, hi anà ’Ubayd Al·lāh b. Yahyà b. Abī ’Īsà, amb altres alfaquins,
per a confirmar-ho. Però Ismā’īl no estigué d’acord amb les condicions estipulades i l’asseifa avançà
contra ell dijous. Acamparen prop de la ciutat i començaren a talar els fruiters amb les pròpies mans.
La lluita fou molt forta; els de Saragossa quedaren derrotats i els seus ravals foren destruïts. Després
el combat prosseguí, hi hagué molts morts i es cremaren molts habitatges, de manera que no es patí
a la Frontera cap atac més dur que el d’aquella asseifa, ni tan perjudicial”. Bramon, D., De quan érem
o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial, Barcelona, 2000, p. 222-223.
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aquesta dicotomia s’explica en part per la idea de pertinença, per part
dels Banú Qasí, als territoris de la vall de l’Ebre.
Aquest llinatge, que es consolidà a Lleida fins ben entrat el segle
15
X, arrelà els pactes i les seves relacions amb el món rural. De fet,
això és coherent, atenent als propis orígens de la família, de tradició
hispanoromana, la qual s’identifica amb l’èlit latifundista. En aquest sentit,
és lògic i coherent que mantinguin una certa preocupació per consolidar posicions rurals, com poden ser el mateix Balaguer i Castelldans,
i potser caldria estendre aquesta posició vers l’àrea del Mascançà, amb
fortificacions com Barbens. Més enllà del Mascançà, i traslladant-nos
a les capçaleres dels rius Ondara, Sió i Llobregós, que és la frontera nord-oriental extrema, es localitza un espai fortament antropitzat
que té una gran impromta de la tradició tardoantiga. L’assentament
romà d’Aesso, actual Guissona, capitalitzava un espai propi en una
plana fèrtil i ben comunicada amb els territoris veïns. Aquest model
d’assentament i d’organització del paisatge és força recorrent a l’hora
d’entendre la configuració del territori en el context islàmic lleidatà.
Creiem que era en contextos com aquests on el llinatge dels Qasí es
desenvolupava amb més comoditat, força millor que en l’àmbit urbà
lleidatà. Semblantment, a Àger, es detecta una forta impromta de la
tradició clàssica, principalment a Santa Coloma, a Santa Maria i a la
via romana. És, com l’exemple de Guissona, un espai rural d’identitat
per als grups muladís, els quals lluiten per mantenir la seva hegemonia
de poder en un espai que progressivament s’arabitza.
Considerem, doncs, que un nombre indeterminat d’assentaments
agropecuaris i militars andalusins es construïren en el transcurs del
segle IX i, principalment, en el segle X en el sector més oriental del
Mascançà. La densitat d’assentaments, que es comuniquen, a través
dels rius Ondara, Cercavins i Corb, amb la frontera més extrema, es
degué instal·lar en aquest context que hem definit. Progressivament,
en el segle X s’assolí la plena configuració del paisatge del Mascançà
i, més concretament, en les riberes dels tres cursos fluvials. Posem
èmfasi en el segle X perquè, des de ben entrat el segle XI, la frontera
rep fluctuacions importants des del costat comtal les quals duen, per
exemple, que l’àrea de Guissona s’incorporés abans del primer quart
15. El 922 l’èlit urbana de Lleida col·loca de nou un Banú Qasí en el govern de la ciutat
i del propi districte. En aquest cas, fou Muhàmmad ibn Lubb ibn Muhàmmad ibn Lubb.
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del segle XI,16 o que, a mitjans del mateix segle, el comtat de Barcelona, mitjançant la fortificació d’Anglesola, anés organitzant bona part
del Mascançà lleidatà.17

5.1.1 Barbens
Dels assentaments rurals que tenim coneixença, destaquem per la
seva impromta en el paisatge, i atenent a les fonts documentals llatines,
el de Barbens i el propi territori conegut en les fonts llatines com in
termino de Barbenc.18 Les notícies històriques de l’assentament de Barbens
s’aglutinen en la documentació dels Templers, ja que aquest assentament
agropecuari, després de la conquesta comtal, s’incorporà com a domini
a la Comanda Templera de Gardeny. Bona part de la informació que
s’extreu de la documentació llatina concerneix a donacions, compres i
vendes, i arrendaments de propietats que s’ubiquen dins el terme castral
de Barbens. En aquest sentit, les dades són interessants d’estudiar, atès
que dibuixen pam a pam el paisatge productiu en un assentament rural. Aquest es concentra en les proximitats de la Mansionem Templi, que
avui coneixem com el Castell de Barbens, actual seu de l’Ajuntament.
Aquesta infraestructura, que representava el poder, es construí en les
proximitats de l’Ondara,19 concretament en la ribera esquerra, per deixar
marge d’explotació a les terres més òptimes per al conreu agrari, així
com evitar fortes crescudes del riu i construir l’edifici sobre sòl més
consistent. Com es constata en el document de l’any 1148, Bernardus
de Castelnou, “(...) relinquo (...) una sortem a Barbe(n)s (...) et ista sors
afrontat de Iª parte ad orien(tem in) alodius de Mansione, de meridie ad termino de Sesana, ad occidente ad alo de Mansionem Templi, in quarta parte
in al(odius) de·n Gumbald.”20 S’observa com la part occidental de dita
propietat delimita amb la fortificació, fet que ens duu a considerar la
proximitat dels espais productius als espais domèstics.
16. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): ¿Conquesta o repoblació?, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 76.
17. Ibídem, p. 79.
18. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), 1993, Barcelona, doc.
31 (p. 47).
19. En línies posteriors es puntualitzarà si l’Ondara, el Cercavins i el Corb, en l’alta edat
mitjana, un cop els respectius cursos fluvials entraven al pla del Mascançà, mantenien la vall fluvial
o, per contra, el cabal es diluïa en el subsòl de característiques poroses, com és a l’actualitat.
20. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 18 (p. 106-107).
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Barbens destaca, sobretot, per ser un assentament rural on les
propietats agràries hi tenen una forta impromta. En certa mesura,
remarquen els documents llatins que fan referència a les propietats de
Barbens i les infraestructures hidràuliques que afavoreixen la productivitat agrària i ramadera. Aquests fets propiciaren que la colonització
de l’àrea de Barbens fos primerenca i ràpida, tal i com es constata
en les següents dades documentals: l’any 1122, Guillem Guadall dóna
a Santa Maria de Solsona mea alaudia que habeo in omnibus locis, id est
Belvedi sive in Tornabous et in Barbenz sive in Taladel.21 L’any 1141, Berenger Arnal dóna duas pecias de terra a Barbenz.22 L’any 1163, Pontius
de Balaguer dóna III parilios de boves in Barbenz.23 L’any 1164, Guilla
(...) venturi sunt per secula cuncta ipsam sortem quam habemus in Barbenz,
supra Bullidor.24 L’any 1164, Raimundus de Torroia (...) solvo a Ramon
de Conchabella que donet a fratres Templi a Barbenz una pariliata de terra
ad illum vel ad suos de qualicumque causa poseant adquirere fratres Templi de
donum vel de comparatione.25 L’any 1164, Gilelmo de Solsona (...) dono
illud decimum quod habebam ad Barbenz de totas illas labores vel de illorum
nutrimentum sive de omnibus rebus que unquam habuerunt fratres Templi
a Barbenz.26 L’any 1164, Berengario de Formiguera (...) diffinimus et
laudamus Deo et fratribus Templi qui modo sunt et qui venturi sunt bono
animo et bona voluntate unam sortem de alodio qui est in Barbenz.27 L’any
1164, Gombaldo de Ribellas (...) cambiamus illud alodium quod est una
petia de terra de nostro dominio quod abemus in Barbenz (...).28 L’any 1165,
Raimundus de Conchabella (...) dono Deo et Militie Templi medietatem
de illa mea sorte de Barbenz.29
El recull documental citat incideix en el caràcter agropecuari
del terme castral de Barbens, on la Comanda templera rebé i incentivà l’explotació per tal d’obtenir productivitat del camp. Sens dubte,
21. BACH, A., Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200), Fundació Noguera,
Barcelona, 2002, doc. 177 (p. 241-242).
22. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), 1993, Barcelona, doc.
97 (p. 96).
23. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 115 (p. 226-227).
24. Ibídem, doc. 125 (p. 238).
25. Ibídem, doc. 128 (p. 239-241).
26. Ibídem, doc. 131 (p. 244-245).
27. Ibídem, doc. 132 (p. 245-246).
28. Ibídem, doc. 136 (p. 248-249).
29. Ibídem, doc. 142 (p. 256-258).

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

307

l’Ondara té un paper crucial en la pròpia raó de ser de l’assentament,
ja que la fàcil obtenció d’aigua assegurava la pràctica d’una agricultura
d’irrigació. La configuració del paisatge posterior a la conquesta és a
grans trets un clar reflex del previ, durant l’etapa andalusina. La ubicació
de l’assentament islàmic de Barbens respon a les necessitats internes
de la societat andalusina d’ocupar i explotar el pla del Mascançà. La
idoneïtat de l’àrea de Barbens fou determinant a l’hora d’instal·lar-hi
l’assentament i, alhora, desenvolupar en el paisatge les transformacions
adients per tal de garantir un òptim rendiment de la producció agropecuària. Per això, i com unes línies més avall es tornarà a esmentar,
tenim constància d’un reguer que anava des d’Anglesola fins a Seana o
d’Anglesola fins a Neronis.30 Aquesta infraestructura, la podem associar
a l’etapa musulmana, on la configuració d’un paisatge caracteritzat per
xarxes hidràuliques n’és la principal petjada.
Així doncs, el model d’ocupació i explotació del paisatge és propi
del món islàmic peninsular. Per una banda, l’espai productiu ubicat en
les àrees òptimes, d’acord amb el medi natural i les capacitats tècniques,
per altra banda, l’espai d’hàbitat i alhora productiu, focalitzat en l’àmbit
domèstic i de representació del poder. Ambdós àmbits queden separats
per la sèquia o reguer, la qual divideix l’espai i també l’organitza.
Atenent les pròpies característiques edafològiques del pla de Lleida,
que dificulten la prolongació dels cursos fluvials de l’Ondara, Cercavins
i Corb, en aquest punt de la investigació aportem una dada documental
rellevant. L’any 1163 Berengarius, Arnallus dóna ipsum dominicum quod
habemus in termino de Angglerola (...) affrontat (...) a meridie in regario que
exit de Anglerola et vadit in pratum Neron.31 L’any 1166, Sanca i més
familiars (..) venditores sumus (...) predicta domo vel qui in antea erunt
castrum de Barbenz cum terra in qua sedet ipsum castrum, set de ipso reger
qui escurrit de Anglerola usque in termino de Sesana. Sembla que dit reger
que anava des d’Anglesola fins al terme de Seana, també delimitava
amb Barbens, (...) usque ad ipsum regarium qui discurrit ante Barbenz.32
Proposem que dit reger pot correspondre amb una sèquia que conduïa
30. Partida de terra que no acconseguim localitzar en l’actual terme municipal de Barbens,
ni en els veïns.
31. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), 1993, Barcelona, doc.
248 (p. 198-199).
32. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 142 (p. 256-257).
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l’aigua per irrigar camps on es practica una agricultura d’irrigació.
Algunes línies més avall el mateix document esmenta sicuti rivis que
excurrit de Anglerola dividit.33 La menció rivis, en un llatí força vulgar,
fa referència a un riu; per tant, en el context del document, tant reger
com rivis són paraules sinònimes. L’any 1167, Ferrer de Castello Novo
(...) vendimus (...) una petiam de terra que se tenet cum nostra mansione de
Barbenz. Et affrontat (...) ab aquilone in torrente qui transit ante vestram
mansionem de Barbenz.34 El mot torrente defineix d’una forma ben clara
que l’Ondara existia pròpiament fins almenys a Barbens. Fins i tot,
anota que passa per davant de la casa de la Comanda de Barbens,
cosa que corrobora que l’actual vall de l’Ondara, mig desdibuixada
pels conreus moderns, és la mateixa que a mitjan segle XII.
Coherentment, aquests documents confirmen que a mitjan segle XII
existia un curs fluvial, caldria estudiar com d’estable, que aportava
aigua, almenys, fins a Barbens i Seana. Tenim constància documental
que l’aigua de l’Ondara s’usava per regar, perquè en un document
de l’any 1196 (...) cum suis affrontacionibus et tenedonibus cunctis et cum
aqua unde rigare possit, sine nullo obstaculo et contrarietate alicui homini.35
Aquesta dada documental va en relació amb el reguer d’Anglesola i
enllaça amb l’apogeu de la hidràulica en el pla del Mascançà, com a
iniciativa de la societat musulmana que, posterioment, amb la societat
comtal es mantingué i s’amplià. És coherent, doncs, que Barbens, com
a assentament ubicat en la ribera esquerra d’un curs fluvial, estigués
dotat d’una infraestructura hidràulica que dotés d’aigua les àrees on
tècnicament era viable, per practicar-hi l’agricultura d’irrigació.
En l’actualitat, fins als termes de Barbens i Anglesola, es detecten les petjades de l’Ondara, a pesar que durant gran part de l’any
no duu aigua. Per tant, en certa mesura, assentaments com Barbens
s’expliquen per l’ús de l’aigua i la qualitat dels sòls per a la pràctica
agropecuaria. De fet, bona part de la documentació conservada va en
la línia de propietats d’ús productiu, i això encaixa amb l’afirmació
precedent. Similarment, el Bullidor, avui nucli adherit a Barbens, també
s’explica per la pròximitat de l’aigua i per les característiques dels sols
33. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 159 (p. 276-277).
34. Ibídem, doc. 167 (p. 285-286).
35. BACH, A., Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200), Fundació Noguera,
Barcelona, 2002, doc. 580 (p. 699-700).
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propicis per a l’obtenció d’aigua. Es tracta d’un cas similar a l’avui
desaparegut topònim Aufegats, documentat en el Diccionario Geográfico
de Pascual Madoz, el qual, segons indica la descripció del terme de
Barbens, corresponia a una àrea on l’aigua brollava en la superfície i
on el conreu d’horta era possible.36
La impromta de la colonització comtal en el paisatge immediat
a Barbens és evident a partir del reconeixement de partides de terra
dins el propi terme castral. Fem referència a un document de 1146
on Berengarius Arnaldi dóna petiam unam de alodio qui est in termino
Barbenz ad ipso Prad.37 Posteriorment, l’any 1163, Berengarius Arnallus
dóna “ipsum dominicum quod habemus in terminus de Angglerola (...) affrontationes (...) a parte orientis in via que pergit in Urgell, a meridie in regario
qui exit de Anglerola et vadit in pratrum Neron, ab occiduo in dominicum
Bernardi de Anglerola, a circio in extrata publica que vadit a Barbenz et a
Ivards”.38 La mateixa partida s’esmenta en un document de l’any 1168
en què Pontius de Sancta Fide dóna una petia est in termino de Barbenz et in loco qui dicitur pratum Neronis.39 D’entrada, és suggeridor per
al nostre estudi que un prat tingui una menció concreta i específica,
Neron i Neronis. Aquesta idea s’entrelliga amb la potència de determinades àrees del pla del Mascançà, on, degut a les característiques del
subsòl, la regeneració de les pastures era més ràpida. S’entén, doncs,
que aquest àmbit es destinà a la pastura dels ramats, semblantment que
a la Bovera (Bellvís), Castell del Remei (Preixens), Marcafava (VilaSana) i Margalef (Torregrossa). Així, dins l’actual terme de Barbens es
troba el Bullidor, un petit nucli de població, del qual en destaquen
els seus sòls per la presència d’aigua i la consegüent facilitat per al
conreu i la pastura. El topònim Neronis, actualment, no s’ha conservat,
i per consegüent és difícil d’ubicar en l’espai pròxim a la població de
Barbens. D’acord amb l’anterior hipòtesi d’ús del medi natural per les
pastures, incorporem una dada documental de l’any 1196, en què en
36. MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, XII,
Madrid, 1849, reedició El Principat de Catalunya al “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España”
de Pascual Madoz, I, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1985, p. 116
37. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), 1993, Barcelona,
doc. 103 (p. 101-102). Actualment el topònim Prat es localitza en el terme municipal d’Anglesola,
i el topònim Prat de Montsuar en el terme municipal d’Ivars d’Urgell, ambdós proxims a Barbens.
38. Ibídem, doc. 248 (p. 198-199).
39. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 194 (p. 313-314).
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les descripcions de les afrontacions d’una propietat s’esmenta (...) de
quarta in terra Poncii Segarela et in terra de Bovers.40 Sens dubte, aquesta
partida de terra, que encaixa amb la idea que presentàvem una línies
més amunt sobre la configuració del propi paisatge de Barbens, va
en relació amb la Bovera de Bellvís. El significat té relació amb zona
d’aigües en superfície o aigües lentes, dibuixant un paisatge propi d’un
aiguamoll. Per tant, és una zona d’ús per la pastura.
La documentació llatina descriu més elements que configuren
el paisatge de la segona meitat del segle XII. L’any 1163, Berengarius
Arnallus donà ipsum dominicum quod habemus in termino de Angglerola
(...) affrontat (...) a parte orientis in via que pergit in Urgell (...) a circio
in extrata publica que vadit a Barbenz et a Ivards.41 De l’any 1164 recollim un document on Raimundus de Boccenic donà una serie de
propietats al Temple, menys una, que conreava un pagès i s’ubicava
al viaro.42 Qualsevol dels vocables viaro, via i extrata fan referència a
vies de comunicació d’abast local, una dada interessant que confirma
l’ús de vies secundàries que articulaven l’espai més immediat dins un
mateix sector, en aquest cas un castell termenat. Malauradament, no
tenim constància de si dits eixos viaries eren herència andalusina o
si, per contra, amb el repartiment i colonització comtal, es creare per
donar servei a les noves propietats. No obstant, quan estudiàvem l’àrea
de Castelldans explicàvem que entre els assentaments agropecuàris hi
havia comunicació i proposàvem que aquesta era mitjançant vials secundaris o corriols. Per tant, a pesar que avui és difícil de documentar
perquè segurament el propi poble de Barbens ha crescut sobre de
les propietats que s’enumeneren en la documentació llatina, i per les
evidents transformacions morfològiques en el camp, els assentaments
rurals islàmics com el de Barbens entreteixien xarxes locals de vials
secundaris. L’any 1196, Berengarius d’Anglerola va donar i concedir
una sèrie de propietats, una de les quals (...) affrontat predictam conda

40. BACH, A., Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200), Fundació Noguera,
Barcelona, 2002, doc. 580 (p. 699-700).
41. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), 1993, Barcelona, doc.
248 (p. 198-199).
42. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 137 (p. 249-251).
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minam de Rossel de una parte in carraria que pergit ad Barbenz (...).43 En
aquest cas, la menció carraria l’associem a una via de primer ordre,
que podia unir diversos assentaments rurals dins una mateixa àrea.
Fins i tot poden comunicar diverses regions com, per exemple, la via
que unia Lleida i Tortosa i passava per Castelldans i Siurana. És interessant tenir constància d’aquesta via, perquè tenim coneixença d’una
altra que unia Lleida amb Tàrrega durant l’etapa islàmica, passant per
Mollerussa i Anglesola. És difícil d’afirmar, però podem plantejar que
aquesta es podria correspondre amb aquesta última. De fet, i d’acord
amb els casos estudiats de Castelldans i l’horta de Lleida, durant l’etapa
musulmana es teixiren un bon nombre de vies principals que unien el
territori. Barbens, com a assentament important del pla del Mascançà,
estava comunicat amb els assentaments veïns i els principals. A més, cal
tenir en consideració que aquest assentament, resseguint el riu Ondara,
també restava ben comunicat.

L’assentament agropecuari de Barbens i els espais productius

43. BACH, A., Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200), Fundació Noguera,
Barcelona, 2002, doc. 580 (p. 699-700).
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El Barbens agropecuari es complementa amb el Barbens representant del poder islàmic de Lleida. Plantegem la hipòtesi que aquest
assentament rural era, a més d’un important centre productiu, una
fortificació que configurava un paisatge propi, inserit dins la pròpia
dinàmica del Mascançà. Sens dubte, la instal·lació de l’assentament de
Barbens respon clarament al control i ús dels òptims recursos naturals
de què disposa aquest sector del pla del Mascançà. Per consegüent, la
societat islàmica lleidatana apostà per enfortir la seva presència mitjançant una imponent fortificació. Considerem que l’estratègia a seguir
afavoreix un major control dels propis recursos alhora que s’acoten
les recaptacions de les fiscalitats sobre la producció i les persones i,
finalment, es garanteixen la seguretat i defensa de la població.

Castell de Barbens (Lleida).

La tipologia de l’edifici defensiu, tot esperant que es complementi
la informació amb més dades arqueològiques, correspondria a una torre. Com indicàvem a l’inici del present apartat, la Comanda Templera
s’instal·là en una fortificació ubicada en les proximitats de l’Ondara.
Tot analitzant l’edifici, concretament en la cara nord, s’observa com
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un mur que configura el cos central de l’edificació es construeix tot
emprant una tècnica diversa a la de la resta de la fortificació. Concretament, si ens fixem en la torre est, es constata com en primer
lloc aquesta s’adossa al cos central, i tècnicament l’ús i disposició dels
carreus és força divers. La diversitat rau en el tractament del carreu, en
aquest cas força acurat per la seva regularitat, que, alhora, condiciona
la homogeneïtat de les filades, i, finalment, cal destacar l’alternança dels
carreus. Aquesta tipologia és pròpia del segle XIII, que coincideix amb
el moment d’expansió de la Comanda Templera a Barbens.
Paral·lelament, el mur del cos central pot tenir dues fases de
construcció, però difícils de confirmar a causa de la restauració posterior. No obstant, tot sembla indicar que des de la base del mur
fins al segon nivell de finestres pot correspondre al mateix moment
constructiu, mentre que la galeria superior i la torre est sembla que
són coetànies. Anotem que les finestres són posteriors, ja que per la
cara interior del mur s’observa com tallen el mur del cos central.
Els diversos usos que se li han donat al llarg de la història han
deixat petjada en els murs, mitjançant elements arquitectònics nous.
Aquest fet no afavoreix l’estudi de la tècnica constructiva que es
focalitza en la seva part inferior. No obstant, s’extreuen conclusions
interessants com que aquest mur és anterior als de la resta d’aquesta
part de l’edifici, i la tècnica constructiva també és diferent. El treball
del carreu no és tan curós, el tamany és tendencialment més gran
i alhora presenta lleus gruixos, i la disposició en les filades és força
irregular. En el context de l’onzena i dotzena centúries, període de
la conquesta de Barbens i colonització del seu espai, aquesta tècnica
constructiva no s’usava. Tot al contrari, el món comtal usava material
de pedra poc treballat, de tamany força reduït, i la presència de morter era destacable. Cal girar la vista enrere i tenir en consideració els
horitzons islàmic i romà.
L’opus quadratum romà està força estès en les terres lleidatanes,
fruit de la forta petjada de la romanització. El treball de pedrera,
per configurar el carreu de pedra, és conseqüència de la cohesió
social i territorial que atorgava l’imperi romà. Destaquem la torre
de Castellnou d’Ossó (Ossó de Sió), de planta circular, carreus de
pedra de gran volum, tractament força acurat, i disposició regular
en les filades.
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Torre de Vilves (Artesa de
Segre, Lleida). En la part
superior de la imatge, tècnica
constructiva característica
del món comtal en el segle
xi. En la part inferior de la
imatge, tècnica constructiva
“a llarg i través irregular”
pròpia de l’espai islàmic en
el segle x.

Torre de Castellnou d’Ossó (Ossó de Sió, Lleida).
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Durant la tardoantiguitat, a la península ibèrica no es constata l’ús
del carreu de pedra en les grans construccions públiques de caràcter
civil. Sembla, doncs, que s’abandonà, fruit de l’absència d’un poder
estatal i, alhora, com a conseqüència de l’elevat cost i experiència de
professionals per extreure el carreu.44 Per tant, hi ha un buit en l’ús
de l’opera quadrata entre l’etapa romana i la islàmica.
Quan analitzem els edificis dels quals tenim indicis d’un passat
medieval,45 es constaten diferències profundes en l’ús de les tècniques
constructives. De fet, en el marc cronològic de l’onzena i dotzena
centúries, l’ús i el tractament de la pedra per a la construcció és força
diferent segons el costat de la frontera. Tal i com s’ha ressaltat en la
pàgina precedent partint de l’exemple de la Torre de Vilves (Artesa de
Segre), el tractament de la pedra i la seva disposició en la construcció
és clarament diferents. Certament, trets culturals hi incideixen, però
no oblidem els costos de producció, ni tampoc els elements tècnics
que garanteixen una millor defensa. Així doncs, la pròpia idiosincràcia
de l’espai fronterer condicionà la forma de viure-hi, tot generant uns
models de relacions socials i econòmiques singulars.46 En aquest sentit,
els elements defensius tipus torre disfrutaven de característiques pròpies
que han permès de qualificar-les com “d’arquitectura de frontera”.47
En canvi, els elements arquitectònics del districte islàmic de Lleida, i
més concretament els defensius, no han estat estudiats ni tècnicament,
ni socialment.48 Això ha conduït a un perillós buit de coneixement
a l’hora d’identificar els elements materials associats al context islàmic
i, sobretot, a una profunda desconeixença de la societat islàmica, en
aquest cas, la lleidatana. A pesar d’aquest context negatiu, s’han generat
estudis en el marc de l’arqueologia urbana de Lleida,49 i també, fruit
44. GURRIARÁN, P., “Una arquitectura para el Califato: poder y construcción en al-Andalus
durante el siglo X”, Anales de Arqueología Cordobesa, 19 (2008), p. 263-265.
45. Fem referència tant de context musulmà com comtal.
46. SABATÉ, F., El territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg
de l’Edat Mitjana, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1997, p. 23-30.
47. ADELL, J., “L’arquitectura comtal a la frontera central, de l’Anoia al Riubregós a l’entorn de
l’any 1000”, La transformació de la frontera al segle XI. Reflexions des de Guissona arran del IX centenari de
la consagració de l’església de Santa Maria, Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2000, p. 133-168.
48. BRUFAL, J., “Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en el
distrito musulmán de Lleida”, Nuevas investigaciones de Jóvenes Medievalistas, EDITUM, Murcia, 2013.
p. 69-80.
49. Entre d’altres publicacions, ressaltem Gil, I., LORIENTE, A., PAYÀ, X., RIBES, J. Ll., El
conjunt monumental de la Suda. El castell reial i les restes arqueològiques del seu entorn, Ajuntament de
Lleida, Lleida, 2007, p. 51-82.
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de les primeres intervencions en el pla d’Almatà, se n’han obtingut
resultats força positius.50 En certa mesura, aquests dos pols de treballs
arqueològics sobre restes islàmiques han omplert lleument l’absència
de coneixement.
Aquesta situació condiciona la pròpia recerca, atès que l’absència
de dades arqueològiques pot interpretar-se com una impossibilitat de
reconèixer i contextualitzar restes arquitectòniques com les del castell
de Barbens. Tanmateix, cal tenir en compte la recerca arqueològica
endegada des de l’arqueologia de l’arquitectura, la qual ha posat en
relleu dades materials escassament rellevants. L’aplicació de l’estratigrafia
murària ha permès contextualitzar les respectives unitats muràries en
un marc històric ben definit.51 De fet, en aquest cas es demostra com
la imbricació dels coneixements històrics i arqueològics poden aportar
òptims resultats en la recerca.
En certa mesura, doncs, defensem l’estudi multidisciplinar de les
restes arquitectòniques susceptibles de ser islàmiques, com és el cas del
mur nord del cos central del Castell de Barbens. La dada arqueològica
és força heterogènia, des de la que s’obté fruit d’una excavació arqueològica a la que es genera en una anàlisi basada en la metodologia
estratigràfica de l’arqueologia de l’arquitectura. Així doncs, prenem com
a vàlida la metodologia de recerca basada en les unitats muràries, i
alhora contextualitzades en el corresponent marc històric. Tanmateix, cal
tenir una certa prudència en les conclusions, perquè, com és habitual
en la recerca històrica, com més dades es puguin obtenir i incorporar
a l’anàlisi, més acurat és el resultat final.
La tècnica constructiva emprada en la construcció del mur central
del Castell de Barbens, la documentem en més assentaments, tant urbans
com rurals, del districte islàmic de Lleida. Per tant, és una tipologia
constructiva latent, identificada i ben documentada per l’arqueologia.
L’ús del carreu de pedra a llarg i través irregular és una tècnica força
generalitzada en l’espai rural lleidatà. Les seves característiques són l’ús
del carreu de pedra, extret de la roca sucrera, força treballat per les sis
50. GIRALT, J., “Arqueología andalusí en Balaguer (Lérida)”, Sharq Al-Andalus: Estudios mudejares
y moriscos, 2 (1985), p. 151-159.
51. BELTRAMO, S., Stratigrafia dell’architettura e ricerca storica, Carocci, Roma, 2009. AZKÁRATE,
A., “Intereses cognoscitivos y praxis social en Arqueología de la Arquitectura”, Arqueología de la
Arquitectura, 1 (2002), p. 55-71. QUIRÓS, J.A., “Arqueología de la Arquitectura en España”, Arqueología
de la Arquitectura, 1 (2002), p. 27-38.
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cares, de tamany considerable,52 i tractament acurat del carreu. Aquests
es disposen en filades, les quals, individualment, són regulars, però
en el conjunt de l’obra acostumen a ser irregulars. Els tamanys dels
carreus són els que determinen els gruixos i simetries de les filades
que composen l’edifici. El carreu, un cop a la filada es distribueix
en dues posicions, és a llarg i a través. Habitualment, i en el cas de
Barbens també és així, constatem una major presència de carreus disposats a llarg. La unió dels carreus es fa mitjançant una fina capa de
morter de calç i, concretament a Barbens, no s’usen materials lítics
més petits per encaixonar-los. Sí que s’usen en la torre de l’Algorfa
(Seròs) i també a la de la Ràpita (Vallfogona de Balaguer), ambdues
probablement construïdes anteriorment a la fortalesa de Barbens. Focalitzant l’atenció en Barbens, se’ns planteja una qüestió que avui resulta
d’enorme complexitat respondre-la. L’edifici es construí exclusivament
amb carreus de pedra, o a partir d’un determinat alçat s’incorporà
la tàpia? Dissortadament la reutilització, en el transcurs de la història,
ha desdibuixat les traces de més tècniques constructives. Tanmateix,
cal destacar paral·lelismes en el propi territori, com són els casos de
l’Algorfa (Seròs,), la Ràpita (Vallfogona de Balaguer) i Àger, que són
construccions que a priori són fetes amb carreu de pedra.53
Atenent a la magnitud del mur nord del Castell de Barbens,
es proposa que tipològicament era una torre de gran magnitud, més
pròxima a la fortalesa que a una torre-refugi d’alqueria. Aquesta tipologia també es constata a Concabella (Plans de Sió), on, en aquest
cas, de la meitat cap baix de la torre oest del castell de Concabella,
es construí amb la tècnica de carreu de pedra a llarg i través irregular.
Les magnituds d’aquest assentament són força similars a les obtingudes
a Barbens. Similarment, en el Castell de Castelldans (Castelldans), es
localitza en la part superior del turó un edifici rectangular construït
amb la mateixa tècnica que els exemples precedents. Certament, és un
àmbit de la fortificació que va més enllà d’un simple espai defensiu.
Amb aquest raonament, es proposa que aquest tipus de torres grans
que localitzem al Mascançà, en la frontera oriental extrema, i en
l’àrea sud-oriental, són elements representatius del poder i recaptadors
52. El tamany dels carreus no és exacte, però, aproximadament, de llarg superen els 75 cm,
d’amplada els 30 i 35 cm, i de gruix, tot i ser difícil de mesurar, oscil·len entre els 25 i 30 cm.
53. No obstant, la qüestió dista de tancar-se i cal individualitzar l’estudi atenent a les pròpies
característiques tècniques i al context històric i social de construcció.
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d’impostos, que cohesionen el propi territori i alhora són elements
defensius i de protecció.
El marc històric de construcció és de difícil precisió. El Castell de
Concabella (Plans de Sió) fou incorporat als dominis comtals durant
el primer quart del segle XI. Sens dubte, una data força primerenca.
La tècnica constructiva és gairebé idèntica, si bé el tamany del carreu
és lleugerament inferior. Això no deixa de ser una dada rellevant i un
referent a tenir en compte, ja que, tractant-se d’un espai fronterer tan
extrem, significa que des del segle IX s’està articulant i cohesionant.
Si atenem a la documentació àrab, el propi districte lleidatà
s’organitza en el context de la novena centúria arran que el 801 “els
cristians s’empararen de la ciutat de Barcelona, l’extrema de la Frontera
oriental dels musulmans. La seva ocupació per part dels cristians significà
una gran angoixa per als musulmans”.54 Els moviments socials per la
pugna pel poder en el si de la Frontera Superior, concretament entre
les famílies d’orígen muladí i l’emirat, denoten que l’espai urbà i l’espai
rural es sostentaven per una xarxa d’assentaments i de vincles socials
forts. Per tant, en el segle IX, la Frontera Superior estava estructurada
i formalment havia desenvolupat una forta capacitat organitzativa. De
fet, en el 883-884, “la ciutat de Lleida havia estat derruïda i despoblada, i Ismā’īl b. Mūsà b. Lubb b. Qasī en [re]construí els edificis l’any
270”.55 Certament, es constata la impromta de les famílies muladís en
el territori de la vall de l’Ebre i la seva voluntat de teixir-la. En certa
mesura, és una posició política força interessant, ja que les nissagues
muladís tenen els seus vincles socials en l’àmbit rural i no en l’urbà.
Probablement és una manera de cercar equilibris entre la incipient
societat urbana lleidatana i la resta del districte lleidatà.
Amb aquestes dades històriques, volem posar en relleu l’impuls
que es donà al llarg del segle IX i en el X a tot l’àmbit rural lleidatà.
Considerem, doncs, que aquest tipus de torre gran cal situar-la en
aquest context històric. Les seves funcions defensives i vertebradores
d’un espai fronterer nou, responen a les necessitats dels propis districtes i de l’emirat. Aquestes són aturar l’avanç carolingi i, alhora, posar
atenció en el projecte embrionari dels comtats pirinencs i orientals.
54. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial,
Barcelona, 2000, p. 191.
55. Ibídem, p. 226.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

319

Un cop visualitzats els elements històrics i arqueològics associats
amb el poder i representats en el Castell de Barbens, cal iniciar el
debat entorn dels espais productius i domèstics de Barbens. Dissortadament, no han perdurat dades arqueològiques ni documentals que
facin esment a un nucli de població en l’àrea de Barbens. No obstant,
les mencions indirectes que es localitzen en la documentació llatina,56
com, per exemple, les nombroses propietats agràries, zones de pastura i
els reguers, denoten que en l’àmbit on avui trobem Barbens, hi havia
quelcom més que una simple torre gran.
Així doncs, es planteja la hipòtesi que, a més d’una gran torre,
hi hagués un model d’assentament similar al de tipologia alqueria.
Mitjançant el text d’al-Himyari tenim coneixença que en el pla del
Mascançà hi havia el model d’assentament rural tipus diyà,57 i, a més,
afegeix “chaque ferme sans exception y possède un donjon (burğ) ou un abri
souterrain (sirdāb), dans lequel les colons se retranchent en cas d’attaque de
l’ennemi”.58 Sense cap mena de dubte, el text és un reflex de la tipologia d’assentaments que s’ubiquen en el pla de Lleida, com el cas de
Barbens, i una viva imatge de les necessitats de protegir-se, colonitzar
i explotar el paisatge islàmic lleidatà.
La problemàtica de les diyà neix a partir del moment que s’intenta
definir què són. Certament, són assentaments agropecuaris, tenen una
part del seu espai domèstic destinat a la protecció, i tot sembla indicar
que un pes important en la configuració del paisatge del pla de Lleida.
A pesar d’aquesta primera definició, no aconseguim entendre dos dades
claus: per què no s’ha preservat cap topònim que evolucioni a partir
del vocable diyà, i sí, en canvi, els antropònims de personatges andalusins? Per què la documentació llatina, quan es refereix a assentaments
andalusins, mai els menciona amb el seu propi nom, diyà, i, en canvi,
apareixen citats com almunia, castrum, turris i grangia? És evident que
les fonts llatines demostren i corroboren la visió del vencedor sobre
un espai que organitzarà d’acord amb el sistema feudal. Però no deixa
de ser inquietant que els antropònims vinculats a grans propietaris
rurals i urbans perdurin i, a més, es defineixin com almunia o turris.
56. Per consultar les dades documentals, podeu dirigir-vos a l’inici del present apartat.
57. ERITJA, X., “Entre la Lleida andalusí i la feudal (segles XI-XII). Un model d’explotació
rural”, Poder i societat a la Plana de Lleida a l’Edat Mitjana, Lleida, 1993, p. 21-42.
58. LÉVI-PROVENÇAL, E., La Péninsule Ibérique au Moyen Age d’après le Kitāb ar-Rawḍ alMi’ṭār fi Ḫabar al-Aḳtār ibn ’Abd al-Mun’im al-Ḥimyarī, Leiden, 1936, p. 202.
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Una primera aproximació a l’estudi de les diyà el féu Xavier Eritja,
que les definí com un vocable sinònim d’almunia, turris i grangia.59
També caracteritzà les diyà, a partir del segle XI, com assentaments
de “caràcter d’explotació privada”.60 Posteriorment, Eritja, en el seu
estudi monogràfic sobre els vocables llatins almunia i turris, acotà la
seva investigació constatant que ambdós conceptes equivalen a una
única tipologia d’assentament rural de caràcter privat i la desaparició
dels assentaments comunals tipus alqueria.61
L’assentament agropecuari tipus alqueria, model àmpliament estudiat
en el Llevant i el Sud peninsulars,62 sembla que no tindria la mateixa
implantació en el districte lleidatà. És rellevant la dada que no s’ha
conservat cap topònim derivat de l’arrel qàrya, i que la documentació
llatina no mencioni aquest tipus d’assentaments. L’única referència a
alqueries, a Lleida, es localitza en un text d’un autor anònim dels
segles XIV i XV, que ubica diverses alqueries en les immediacions de
la ciutat de Fraga.63 A pesar de l’absència de referències explícites en
la documentació i la toponímia, es planteja la hipòtesi que existissin
assentaments rurals similars al concepte alqueria, però que potser es
reconeixien amb per una altra denominació. Recuperem el cas de la
Guàrdia d’Urgell; els vestigis de l’assentament andalusí es limiten a la
part inferior de la torre de planta quadrangular, ubicada actualment
en el centre del municipi. Tot sembla indicar, que la torre, construida sobre roca sorrenca, no tenia cap element arquitectònic que
l’acompanyés. Era una construcció exempta. La documentació llatina
no defineix la Guàrdia d’Urgell ni com una turris, ni com una almúnia,
simplement en diu Guardia de Déu.64 En certa mesura, el nom Guardia pot associar-se a una torre, però no deixa de ser suggeridor que
el nom propi del lloc sigui Guardia de Déu i no vagi precedit de la
denominació turris o almúnia. Barbens, propietat de l’orde del Temple
59. ERITJA, X., “Entre la Lleida andalusí i la feudal (segles XI-XII). Un model d’explotació
rural”, Paisatge i societat a la Plana de Lleida a l’Edat Mitjana, Lleida, 1993, p. 41-42.
60. Ibídem, p. 41-42.
61. ERITJA, X., De l’Almunia a la Turris: organització de l’espai a la regió de Lleida (segles XI-XIII),
Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998, p. 36-39.
62. GUICHARD, P., Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en occidente, Barral,
Barcelona 1976.
63. MOLINA, L, Una descripción anónima de al-Andalus, CSIC, Madrid, 1983, p. 78.
64. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), Barcelona, 1993, doc.
18 (p. 35).
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i ubicat en l’àrea centre-oriental del Fahs Maškīğān, té un precedent
andalusí que es constata a la base d’una més que probable torre, que
posteriorment es convertí en el castell i seu dels templaris. En aquest
cas, la documentació llatina de 1085 reconeix el lloc com “in termino
de Barbenc”.65 Els diversos documents específics de Barbens66 focalitzen
la seva atenció en el terme municipal, fèrtil per les característiques
edafològiques, i destinen poca atenció al castrum, a pesar de constatar
una clara evidència arquitectònica. Afegim que la probable torre de
Barbens, per les seves magnituds, era quelcom més que una simple
torre-refugi, i probablement ens trobem davant d’un assentament agropecuari que desenvoluparia més funcions de les habitualment descrites.67 Així doncs, es planteja la hipòtesi que assentaments com Guàrdia
d’Urgell i Barbens, entre altres com Palad (Palau d’Anglesola), tenen
similituds amb la tipologia alqueria, i en cap cas amb les almúnies
del districte lleidatà. L’anàlisi espacial confirma que els elements defensius de la Guàrdia d’Urgell i Barbens són emplaçaments exempts,
no s’integren dins d’un únic ámbit domèstic, tal i com succeeix amb
les almúnies. El jaciment de Tossal de Solibernat corrobora el model
descrit d’almúnia, una petita torre construïda amb pedra poc treballada
en la base i maçoneria amb calç en l’alçat, i ubicada en l’extrem del
jaciment, mentre prossegueixen estances domèstiques i petits espais de
producció.68 En la meitat sud del tossal, en què s’ubica el jaciment,
es localitzà un albacar per al ramat.69 L’assentament d’Alcanís (Rosselló), ubicat en l’àrea històrica del Segriano, rep el mateix tractament,
per part dels conqueridos comtals en el repartiment, que la Guàrdia
d’Urgell i Barbens. El 1156, l’orde del Temple ven a Ramon de Aster
“en lo terme de Segrià, en lo lloch que se anomena Alcanýs”.70 Es
65. ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet (anys 960-1177), Abadia de Poblet,
Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Barcelona, 1993, doc. 31 (p. 47).
66. Podeu consultar: SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny
(1070-1200), Fundació Noguera, Barcelona, 1998. BACH, A., Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona
(1101-1200), Fundació Noguera, Barcelona, 2002.
67. BRUFAL, J., “Elements historics, aqueologics i medievals per l'estudi de la configuració
d'un paisatge medieval islàmic al nord-est de la península Ibèrica”, Sardegna e Catalogna officiale di
identità riflessioni storiografiche e prospettive di ricerca. Studi in memoria di Roberto Coroneo. Atti del seminario
di studi Cagliari, 15 aprile 2011, CNR, Cagliari, 2013, p. 351-386.
68. GONZÁLEZ, J.R., ROVIRA, R., CASANOVAS, A., GARCIA BIOSCA, J. E. RODRÍGUEZ, J. I.,
“Jaciment del Tossal de Solibernat”, Catalunya Romànica, XXIV, Barcelona, 1997, p. 241-244.
69. EPALZA, M. de, “Funciones ganaderas de los albacares, en las fortalezas musulmanas”, Sharq
al-Andalus. Estudios árabes, I (1984), p. 47-54.
70. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 64 (p. 159).
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dedueix que no atorguen a Alcanís el concepte almunia o turris i, en
canvi, s’identifica com un lloch, que pot interpretar-se com una aldea
i amb una entitat pròpia. Semblantment a l’exemple de Barbens, les
referències en la documentació llatina es focalitzen en l’aprofitament
agropecuari i econòmic d’Alcanís “in unum locum hedificetis molinos, in
illa cequia super illos molinos vetulos d’Alcanicia”.71
L’estudi de la documentació llatina i la dada arqueològica deixen
entreveure la perduració d’un model d’assentament agropecuari de
caràcter comunal. No el podem denominar alqueria perquè aquest vocable no ens ha arribat per cap via històrica, però el concepte pot ser
similar. En certa mesura, en el segle XI lleidatà coexisteixen dos models
d’assentaments agropecuaris, els comunals i les almúnies, però posant un
especial accent en el procès de privatització del món rural. Al-Himyarí
identifica almúnia i alqueria sota la denominació genèrica diyà, però en
realitat, són dues tipologies diverses que conviuen en un mateix districte.
La proliferació de les almúnies, en el pla de Lleida, en detriment
dels assentaments comunals, és una evidència. La propietat de Vensilló, coneguda per la documentació llatina com Avinselo,72 tenia una
extensió de més de 7,7 km2. L’apropiació de les terres comunals i
les terres mortes per part dels propietaris terratinents, podria explicar
la raó d’aquestes grans propietats rurals a la Lleida del segle XI. Les
almúnies són el reflex de la puixança de les elits urbanes lleidatanes i
de terratinents amb estrets llaços amb l’alta societat també lleidatana.
La dinàmica de les taifes accentuà un canvi en l’ideari comunitari del
districte de Lleida. El control de la fiscalitat fou una de les claus que
explicarien aquest procés, sense perdre la perspectiva de la necessitat
de consolidar el districte davant el futur incert. La frontera retrocedeix i les lluites amb Zaragoza per obtenir el control del Llevant són
conseqüència de la necessitat de buscar i consolidar un futur segur.
Finalment, la ideologia del poder també pot explicar la necessitat de
posseir aquestes grans propietats, dins i fora de la ciutat de Lleida.
En aquest sentit, i tal i com s’ha anat remarcant al llarg del text,
el Barbens dels espais productius, el Barbens de l’assentament agropecuari, correspon a una tipologia d’assentament de tipus comunal
similar a la qarya.
71. Sarobe, R., Col·lecció diplomataria de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 290 (p. 433-434).
72. Ibídem, doc. 330 (p. 484-484).
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5.1.2 El Palau d’Anglesola
L’actual població de Palau d’Anglesola s’incorpora al present estudi per la seva incidència en la configuració del paisatge islàmic en
el context alt medieval. Dissortadament, el llegat medieval és pràcticament invisible degut a les diverses transformacions que han sofert
el municipi i el seu terme municipal al llarg de la història. A pesar
d’això, en el paisatge s’han fossilitzat elements toponímics i materials
que donen testimoni de l’empremta del Palau d’Anglesola islàmic en
el bell mig del pla del Mascançà.
De forma similar a Barbens, l’assentament de Palau d’Anglesola s’ubica
en les immediateses d’un riu, en aquest cas, el riu Corb. L’aprofitament
dels recursos hídrics del Corb i, alhora, de les opcions agropecuaries que
oferia la seva ribera, són, en certa mesura, les principals motivacions per
instal·lar-s’hi. A més, tot analitzant el relleu pròxim a Palau d’Anglesola,
cal destacar que, en el pas del riu Corb, deixa una profunda petjada
per mediació d’una depressió accentuada. Paral·lelament, cal tenir en
compte les característiques edafològiques d’aquest sector del centre del
Mascançà, les quals són favorables per a la pràctica agropecuaria, destacant els cultius d’irrigació i la ramaderia. Aquesta característica, més
la fàcil obtenció d’aigua, són incentius per tenir identificat un sector
que pot ser propens a l’òptima rendibilització agrària.
Els cursos fluvials que penetren des de l’est al pla del Mascançà
es converteixen en pols d’organització i configuració del paisatge. En
el punt precedent, l’Ondara afavoria que Barbens tingués una destacada
projecció sobre aquell sector i, en el present apartat, és el Corb, que
discorre més al sud, el que dóna peu a un destacat assentament rural,
Palau d’Anglesola. Com anunciàvem, escassos són els vestigis materials
de l’etapa islàmica, però, a pesar d’això, s’intenta suplir amb diverses
informacions que s’obtenen, fruit del treball multidisciplinar.
La documentació llatina dels segles XI i XII deixa constància de
la vitalitat de l’assentament de Palau d’Anglesola i, alhora, del sector
central del pla del Mascançà. Anem a pams. L’any 1147, Arnal Berenger dóna a Ramon Barrufel una propietat en el terme d’Anglesola en
forma de torre in ipso campo que vocatur Palad.73 El document segueix
73. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 14 (p. 97-99).
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anotant diverses afrontacions dins del mateix Palad, fruit del procés de
repartiment i colonització de l’àrea occidental del pla del Mascançà.
Les afrontacions de Palau són força exemplificadores de l’alta densitat
ocupacional del centre del Mascançà, “et afrontad de orientali parte in
camp de ipso casal et vadit usque in carrera qui exiit de Anglerola in directo
de ipsa torre de Molleruza; de alia parte afrontad inter Palad et Alfandarella,
in ipsa carrera qui erint de Lerida et vadit per Aigua Viva; et de Aigua Viva
venit in sol de tozal de ipsa sorte de Iosa, et de ipso tozal venit usque in
ipsa torre qui iam fuit qui aspicit contra ipsa Torre Roga; itaque de ipsa torre
vadit usque in ipsa fita vella qui est inter Palad et Torre de Baffes; et de ipsa
fita vella et vadit usque in fita qui est in hora de Riu Corb, in directo ipsa
Torre de Novella; et inter Novella et Palad partid rivo Corb”.74 Les delimitacions de la torre de Palau d’Anglesola són, a grans trets, força similars
a les de l’actual terme municipal. En certa mesura, s’ha fossilitzat en el
paisatge una forma d’entendre i ocupar l’espai, com a conseqüència de
l’alta densitat d’assentaments en un espai força reduït. Aquest document
és força clarificador de bona part dels assentaments75 que pivotaven al
voltant del riu Corb i també de Palau: la torre de Molleruza (Mollerussa), Alfandarella (Fondarella), Aigua Viva (Palau d’Anglesola), Torre Roga
(Palau d’Anglesola), Torre de Baffes (Palau d’Anglesola), Torre de Novella
(Vila-Sana), Torre de Merlets (Golmés) i Torre de Merdaz.76 El fet de
deixar escàs marge per a la instal·lació de més assentaments ha incidit
positivament en la fossilització del paisatge organitzatiu medieval. De fet,
tant el riu Corb com els estanys pròxims a Mollerussa i Fondarella són
els elements naturals que incideixen directament en la configuració del
paisatge islàmic medieval.
Palau d’Anglesola desenvolupa un paper destacat en la configuració
del paisatge en el centre del Mascançà. A pesar que recollim dades de
la documentació llatina, les quals, en certa mesura, poden haver variat
les percepcions dels assentaments, considerem que en aquest cas, es
confirma la forta petjada de l’herència islàmica en aquest assentament
74. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 14 (p. 97-99).
75. En la ribera dreta del riu Corb, i delimitant amb les Novelles, cal afegir Xarapcènit i
Escarabat, i completar aquesta enumeració paral·lela amb la torre d’Avinavita, que s’ubicaria a l’oest
de la delimitació del terme de Palau d’Anglesola.
76. La seva ubicació és indeterminada. No obstant, atenent als actuals límits dels termes
municipals, es proposa, a nivell hipotètic, que la seva ubicació fos en els sectors més occidentals dels
termes de Vila-Sana o Castellnou de Seana.

326

Jesús Brufal Sucarrat

agropecuari. Com s’observa en el mapa de la present pàgina, Palau
d’Anglesola s’ubica al bell mig dels assentaments que hem anunciat
en línies precedents. En certa mesura, se li atorga una preeminència
sobre aquest sector del Mascançà, que, recordem, és determinant per
a la defensa de Lleida, però alhora compta amb òptims recursos naturals que garanteixen la supervivència dels grups humans i l’obtenció
d’excedents per a les fiscalitats i el mercat.

Proposta de definició del terme castral de Palau d’Anglesola el 1147

Les afrontacions del castell termenat de Palau d’Anglesola són força
nítides i, a més, prenen com a referència diversos punts que alhora
són d’origen divers.77 Tant fan ús d’elements del medi natural, com el
riu Corb i un tossal, com també d’assentaments que l’envolten, vies
de comunicació públiques i fites velles. És precisament en aquesta fita
d’on deduïm que Palau d’Anglesola no és una fundació posterior a la
conquesta comtal, sinó que, tot al contrari, era un assentament agro77. En el mateix pla del Mascançà es localitzen dos sectors on es concentra una elevada
densitat d’assentaments agropecuaris, per una banda entorn la Fuliola, i per altra, a Bellcaire d’Urgell.
En ambdós casos, cal assenyalar que la realitat mediambiental és diversa de Palau d’Anglesola, on
predominen els espais de secà. Per a més informació consulteu, BERTRAN, P., “Notes sobre els origents
d’unes poblacions urgellenques: La Fuliola, Boldú i Bellacaire als segles XI i XII”, Ilerda, XLIII (1981)
p. 256-257. Ibídem, Notícies històriques del Palau d’Anglesola segles XII-XVII, Institut d’Estudis Ilerdencs,
Lleida, 1981, p. 13-22.
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pecuari islàmic, que, respecte a les delimitacions territorials, disposava
d’elements artificials que els senyalaven.78 Alhora, la seva ubicació en
un espai central, dins un context d’alta concentració d’assentaments
agropecuaris, és significativa de cara a entendre que és una herència
de l’etapa islàmica. En aquest sentit, si fos un assentament nou, en el
context territorial que estudiem, difícilment disposaria d’espai propi. Si
atenem a les afrontacions, un cop més, fixem-nos en l’extens territori
que aglutina el terme de Palau d’Anglesola. Per tant, en aquesta línia,
ens permet assegurar que és un assentament islàmic plenament integrat
en la configuració del paisatge del Mascançà.
En aquest punt, és interessant comparar la capacitat del terme de
la Turre de Bafes amb el terme de Palau d’Anglesola. Si atenem a les
afrontacions de la torre, “affrontant namque terminis de ipsa turre partescat
contra ipsa Novella per medium, et apud ipso Palad per medium, et cum ipsos
Alamuds et Xarapcenig per medium”,79 es constata que la seva potencialitat
és força limitada, en trobar-se molt a prop d’altres assentaments.80 No
obstant, com es va repetint al llarg d’aquesta argumentació, el medi
natural presenta unes condicions òptimes per a la supervivència de
les comunitats rurals. En el cas de Bafes, no n’és una excepció i, si
recollim les dades d’una donació del 1157, una de les delimitacions
de la propietat és I parte in rivo Curbo.81
Conèixer i utilitzar els recursos naturals són característiques de
les societats altmedievals. L’espai rural del districte islàmic de Lleida és
un excel·lent observatori on es constaten les diverses aplicacions de la
societat musulmana, concretament en la seva adaptació al paisatge natural.
En el present apartat, que estem concloent, aportem la incidència de
dos cursos fluvials, el Corb i l’Ondara, en la organització del paisatge
islàmic. Això respon a la coneixença que té la societat andalusina de
l’ús de l’aigua per a la producció agropecuaria.
78. L’assentament d’Alcanís (Rosselló, Lleida) disposava d’una “important presència de molins
musulmans a tocar mateix de la turris d’Alcanís —dits en un document de 1176 molinos vetulos— i
això és una evidència més d’una població important SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del
Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació Noguera, Barcelona, 1998, p. 57.
79. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 61 (p. 155-156).
80. És de destacar que la referència d’assentament vers l’àrea occidental és els Alamuds (els
Alamús), un assentament que es troba a una distància de dotze quilòmetres.
81. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 77 (p. 174).
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Els casos de Barbens i Palau d’Anglesola són dos exemples
d’assentaments rurals del Mascançà ubicats en les proximitats de dos
rius.82 L’explotació del paisatge es du a terme mitjançant la tècnica i
les característiques culturals de la societat que l’aplica. Així doncs, en
primer lloc s’exploten els cursos fluvials per a extreure’n l’aigua; en
segon lloc es repensa el paisatge per tal que hi circulin les sèquies i
braçals que condueixen l’aigua, i, en tercer lloc, s’adapta l’espai a l’ús
agropecuari. En aquest punt, és interessant anotar que l’aigua tant podia
destinar-se a l’agricultura com també a la ramaderia.83
Paral·lelament, l’anàlisi del paisatge altmedieval constata que, tant a
Barbens com a Palau d’Anglesola, s’organitzen un conjunt de sequiatges
al voltant de les estretes valls fluvials dels rius Corb i Ondara. Així
doncs, les terres a priori millors són les que reben el suport de la
irrigació per tal de practicar-hi l’agricultura de regadiu. Així doncs,
a Palau d’Anglesola es constata aquesta idea d’explotació i organització del paisatge, tot incidint gran part de les propietats agràries en
el sector immediat al riu Corb. Paral·lelament, Palau d’Anglesola era
acompanyat per altres assentaments agropecuaris andalusins, com foren
Novella (Vila-Sana) i Xarapcenig (Vila-Sana).
El mapa que aportem és el registre de la propietat que manà
fer l’Orde de Sant Joan de Jerusalem de les seves propietats ubicades
entre Vila-Sana i Palau d’Anglesola. S’observa el tipus de parcel·lari
segons el seu propietari i l’ús que se’n fa,84 així com la xarxa de
sèquies que neixen en el riu Corb, i, finalment, la la vertebració de
vials principals i secundaris que comuniquen el territori. Seria molt
agosarat per part nostra afirmar que és un paisatge fossilitzat des de
l’alta edat mitjana, bàsicament per les successives transformacions que
ha sofert el parcel·lari, i també cal tenir en consideració l’ampliació
de les xarxes hidràuliques. Tanmateix, sí que podem afirmar que l’ús
del sòl ha perviscut, tot incidint en les propietats d’irrigació que es
localitzen en les immediateses del riu Corb.
82. El territori que configurava el districte musulmà de Lleida incorporava diversos cursos
fluvials menors, entre els quals destaquem el riu Set. Aquest, ubicat al migdia del districte, també
fou un agent que incentivà la instal·lació d’assentaments, com fou el cas de Vinfaró (Alfés), Tabac
(Sunyer) i Mas del Catalanet (Castelldans).
83. També cal tenir en compte que en el Mascançà l’aigua presa del riu i conduïda per un
sistema hidràulic, habitualment s’usa per l’agricultura.
84. Fem referència a l’agricultura d’irrigació, de secà, i a terres per al pasturatge.
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Mapa del parcel·lari i sequiatge dels dominis de l’Hospital de l’any 1646. Abraça
els termes de Vila-Sana i Palau d’Anglesola. Mateu, J., La pagesia urgellenca abans
del canal, Rafael Dalmau, Barcelona, 1982, p. 48

En aquest punt, cal posar en relleu com la societat andalusina
tenia la coneixença dels sòls del Mascançà. Certament, en aquest cas
pot pesar la tradició autòctona en l’ús dels espais agraris, però no es
pot perdre la perspectiva dels elements culturals que importa la societat
islàmica. Així, en el context d’estudi del Mascançà als segles X i XI,
l’element autòcton podia quedar diluït enmig del concepte societat
andalusina. Amb això volem dir que les ampliacions de regadius i nous
sistemes hidràulics, entre d’altres tipus d’actuacions, quedaven enmarcats
dins un context més global d’assimilació cultural.
També, incorporem un mapa extret del fons Projecte de mapa de
Catalunya de FECSA (1910-1920), on es constata en els municipis de
Palau d’Anglesola, Vila-Sana, Mollerussa, Linyola, entre d’altres, la destrucció de la xarxa principal del sequiatge previ al Canal d’Urgell. En canvi,
sobresurten noves sèquies, fruit d’una nova forma d’entendre el regadiu i
el paisatge. És per aquest motiu que en l’àrea de Palau d’Anglesola no es
ressegueixen els reguers medievals, a pesar que la toponímia ha perdurat.85
85. Al sud-est del terme municipal de Palau d’Anglesola ha perdurat la partida dels Reguers.
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Retall de mapa del Projecte mapa de Catalunya de FECSA
(1910-1920). Extret de www.icc.cat

Finalment, i per concloure aquest apartat, destaquem, un cop més,
que un conjunt d’assentamens musulmans s’instal·len en les proximitats
dels rius Corb i Ondara. Aquesta dada és significativa perquè, després
de la conquesta, quan s’endega la reorganització de l’espai, els futurs
nuclis poblacionals progressivament viuran d’esquena al Corb i l’Ondara.
És significatiu ressaltar-ho perquè això denota un canvi substancial en
la percepció del territori del Mascançà, la seva organització i els usos
dels sòls.
Les hortes ubicades en les proximitats dels dos cursos fluvials no
s’abandonen, però tampoc augmenta substancialment la seva superfície.
Sens dubte, la irregularitat dels cursos fluvials hi té molt a veure, i més
si atenem a les dades hídriques i edafològiques.86 Tot plegat ha incidit
directament en la ubicació dels nous assentaments nascuts després de
la conquesta comtal, i en la seva percepció del paisatge circumdant.

86. Fem esment al projecte “Reconstructing the Santa Tecla flash flood in the Ondara river”,
dirigit per J. C. Balasch.
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5.2 Les zones humides i l’organització del paisatge: el sector
central del pla del Mascançà
Els cursos fluvials són agents naturals que participen en la configuració del paisatge del Mascançà. En aquesta àrea, en un àmbit
geogràfic caracteritzat per petites depressions, els curs fluvial del riu
Corb coincideix amb un sector d’humedals que s’estén, precisament,
per les esmentades petites depressions. Aquesta característica paisatgística es constata en sectors del Mascançà, com a Bell-lloc d’Urgell i
els Alamús, a Bellvís i al Castell del Remei (Penelles),87 entre d’altres.
Els sectors a què fem referència posen en relleu les singularitats
paisatgístiques que configuren el Mascançà. Si prenem el cas de l’àrea
de Palau d’Anglesola, s’identifiquen dos agents mediambientals, el riu
Corb i l’humedal del sector de Mollerussa, que participen en la configuració del paisatge. Aquests interactuen amb les necessitats culturals
de la societat islàmica, d’aquí l’aprofitament dels recursos hídrics que
determinen l’ocupació del paisatge islàmic lleidatà.
Tanmateix, cal parar atenció al tipus de recursos hídrics dels humedals del Mascançà. Aquí entrem principalment en la qüestió de la
qualitat de les aigües en els estanys naturals. Les dades més exhaustives
s’obtenen de censos previs a la construcció del Canal d’Urgell; per tant
molts són del segle XVII, i també de l’obra enciclopèdica de Pascual
Madoz del XIX.88 Aquestes dades coincideixen en el fet que les aigües
són estancades i força salinoses, la qual cosa comporta que en les estacions més càlides es converteixin en focus de malalties infeccioses i,
alhora, l’ús d’aquesta aigua en l’àmbit domèstic és força limitat. Això
sí, aquest últim, sempre i quan no es disposin de pous en les cases,
pous d’ús comú, o fonts, que rebin el corresponent tractament. Aquestes
dades venen condicionades per la configuració dels sòls del Mascançà,
els quals bàsicament són força salitrosos i alhora suficientment porosos
perquè l’aigua aflori en la superfície; però, en determinats casos, difícilment es renova. Certament, aquestes dades són força posteriors al

87. Anotem que, d’humedals, n’hi ha en més sectors que els esmentats en el present treball.
88. P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, XII, Madrid,
1849, reedició El Principat de Catalunya al “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España” de Pascual
Madoz, II, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1985. MATEU, J., La pagesia urgellenca abans del canal,
Editor Rafael Dalmau, Barcelona, 1982.
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context altmedieval que estudiem, però en certa mesura poden tenir-se
en consideració. Això sí, atenent sempre al context concret.
Finalment, per afrontar aquest apartat cal també tenir en consideració les incidències climàtiques. L’estancament de les aigües i la
incidència del clima mediterrani89 podien influir directament en assecar
els estanys naturals, sobretot en les estacions més seques. És una qüestió
difícil de corroborar en el context que estudiem, però no deixa de
ser un element a tenir en compte.
En aquest sentit, un cop més prenem com a observatori d’anàlisi
l’àrea central del Mascançà, on es constaten diversos assentaments que
s’instal·len en les proximitats dels humedals. Així doncs, l’any 1151,
Berengarius Arnalli de Anglerola donà la turre que vocatur Merdarz
sive Chanet de Maschanza. Aquest assentament delimita amb una parte
in termino de Palol, de alia in termino de Novela sive de Albergs, de alia
in parte Golmers sive Muleruza.90 Aquest assentament, reconegut per la
documentació llatina com una turre, s’incardina dins una densa àrea,
on la presència d’assentaments agropecuaris andalusins és elevada.
Probablement cal remuntar el seu origen a l’etapa islàmica, atès que
l’única referència històrica que ha perdurat és la documental. Aquesta
precisa un grup de població quem vulgus vocat Merdaz.91 Plantegem que
el vulgus faci referència o bé a població islàmica que ha romàs en el
seu lloc d’hàbitat, o bé que l’arrelament d’aquest vocable, fruit d’una
intensa impromta en la memòria del paisatge, és a dir l’islàmic, l’hagi
fet perdurar després de la conquesta comtal.
El conjunt d’assentaments que s’aglutinen al migdia de Palau
d’Anglesola, els ja esmentats Merdas, Merlet, Golmés, Palau d’Anglesola
i Fondarella, s’organitzen en les proximitats d’un estany natural ubicat,
també, al sud dels assentaments esmentats.92

89. Caldria valorar les característiques del clima mediterrani en l’alta edat mitjana.
90. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 335 (p. 424).
91. Ibídem, doc. 387 (p. 472-474).
92. L’espai que ocupava l’estany que esmentem, actualment, són camps de conreus. Per tant,
escasses són les restes morfològiques en el paisatge.
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Assentaments agropecuaris en relació amb un estany natural
ubicats al centre del Mascançà en el segle xi

Així doncs, si prenem les dades històriques dels municipis anteriorment esmentats, extretes del Diccionario Geográfico de Pascual
Madoz, es constata que Mollerussa disposa de una balsa en estado de
abandono de cuyas aguas se sirven los vecinos (...) i hay algunos pozos en
casas particulares;93 en el terme de Fondarella se encuentra una fuente y
una balsa de la cual se surten los vecinos y es de bastante mala calidad;94
i, finalment, els, habitants de Golmés es servien d’aigua de una balsa
muy grande que se encuentra por el lado SE, y también de la de algunos
pozos cuando escasea aquella.95 Les dades sobre l’existència de basses en
els tres pobles ens planteja la possibilitat que en realitat fos una única bassa o estany natural. Aquesta proposta rau en el fet que els tres
assentaments són molt pròxims entre si, i que tots tres s’ubiquen tot
seguint una línia que, alhora, podria venir predeterminada per la via
que comunicava Lleida i Tàrrega i passava per les immediateses dels
assentaments esmentats. Paral·lelament, l’assentament de Palau d’Anglesola
no disposa de cap bassa en les seves proximitats, ni tampoc se’m deixa
93. MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, XII,
Madrid, 1849, reedició El Principat de Catalunya al “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España”
de Pascual Madoz, II, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1985, p. 143.
94. Ibídem, I, p. 527.
95. Ibídem, I, p. 587.
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constància en la configuració del terme castral a mitjan segle XII. Els
límits meridionals sempre són Mollerussa, Fondarella, Golmés, Merdàs
i Sidamon. Per tant, aquest únic estany s’ubicava en el sector meridional dels assentaments esmentats, i més si tenim en compte que, a
Golmés, aquest s’ubicava al sud-est. A més, prenent com a referència
la cartografia històrica del segle XIX, hem incorporat les dades del
terme de Miralcamp, població que limita pel sud amb els esmentats
assentaments, i alhora molt pròxima a ells pel que fa a la concepció
de l’espai. Així doncs, el terme de Miralcamp disposava d’una “balsa
donde se recogen las aguas en tiempo de lluvias, y una fuente, de cuyas aguas
se utilizan los vecinos para sus necesidades domésticas.”96 Aquesta és força
probable que correspongui a la mateixa que es descrivia en els termes
de Mollerussa, Fondarella, Gomés, Merdàs i Sidamon.
Certament, l’obtenció d’aigua era relativament fàcil, ja sigui derivant-la
de l’estany quan aquest en tingués suficient nivell, o també mitjançant
pous excavats en els àmbits domèstics. Aquí cal diferenciar quin és
l’ús final de l’aigua, si per a l’agricultura i la ramaderia, o per a l’ús
estrictament domèstic. Segurament, s’organitzaven espais d’agricultura
d’irrigació en les proximitats de l’estany, això sí, sempre i quan la
terra no fos pantanosa, perquè, el salobre difícilment permet els conreus.
Malauradament no es disposa ni de dades històriques ni arqueològiques
sobre els espais d’irrigació. Aquest fet dificulta l’argumentació sobre
l’extensió de l’àrea de conreu irrigat, quina tècnica s’usava per conduir
l’aigua, on s’ubicaven les terres de conreu i quina distància hi havia a
l’àmbit domèstic. També cal tenir en compte, en la present argumentació,
la qualitat de l’aigua, ja que és ben sabut que, per les condicions dels
sòls, i l’estancament de les aigües, aquestes contenien dosis de sals. Cal,
doncs, tenir en compte aquesta dada a l’hora de valorar el seu ús, tant
en l’àmbit domèstic, on beure aigua d’aquesta qualitat augmentava el risc
de contreure malalties gastrointestinals, com per a l’agricultura, perquè
és una aigua que no afavoreix rendiments agraris òptims. Paradoxalment,
per abeurar els ramats és una aigua en condicions.
No obstant, la ubicació en el paisatge dels assentaments de Fondarella, Mollerussa i Golmés permet entreveure on eren els espais
96. P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, XII, Madrid,
1849, reedició El Principat de Catalunya al “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España” de Pascual
Madoz, II, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1985II, p. 140.
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productius agraris. Seguint el patró dels assentaments rurals andalusins,
aquests s’instal·len en un sector lleugerament més elevat, o simplement
en la part immediatament superior dels espais d’agricultura d’irrigació.97
En aquest cas, es confirma aquest model, atès que els tres assentaments esmentats són en el sector més elevat de l’entorn immediat a
l’estany. Per consegüent, el espais d’irrigació podrien estendre’s enmig
dels assentaments i de l’estany. Així doncs, es confirma la importància
del medi natural a l’hora de definir una estratègia ocupacional en el
Mascançà. L’estany, malgrat no aportar aigua de qualitat, es converteix
en un element cabdal a l’hora de configurar el paisatge.
Paral·lelament, els assentaments de Fondarella, Mollerussa i Golmés, així
com Sidamon i Merdàs, entre d’altres, tenien un altre important referent
que participava en l’organització del paisatge del Mascançà. Parlem de la
via de comunicació que unia la Lleida islàmica amb la zona de Tàrrega
i que passava per les immediateses o proximitats d’aquests assentaments.98
Aquesta via és una fita i alhora un referent en les definicions territorials
per al repartiment del Mascançà un cop incorporat als comtats. Igualment, considerem que també era una referència en el període andalusí, ja
que, en el cas concret que estudiem, on hi ha una densitat tan elevada
d’assentaments, considerem que aquests, en certa mesura, usaven la via
com a fita per definir els propis espais i els comunals.
Aquesta visió de configuració del paisatge es repeteix, com s’ha
anunciat, en altres sectors del Mascançà. Així doncs, ens desplacem
vers el sud de l’àmbit on ens trobàvem ara i localitzem l’assentament
de Margalef,99 un espai que presenta diverses llacunes semidisperses en
el paisatge. Aquestes es localitzaven a cavall dels termes dels Alamús,
Bell-lloc d’Urgell i Torregrossa. Començant pel terme de Torregrossa,
hi havia una “balsa que con las aguas de un pozo, (...), dan el abasto a
los vecinos. (...) dos pozos, uno de agua salada que utilizan para lavar, y
otro conocido con el nombre de Pou bó, el cual se halla construido, segun
tradición, desde el tiempo de los moros, ofreciendo la singularidad de tener en
97. MARTÍN, J. M., “Hydraulic Archaeology in South-east Spain Mountainous Landscapes”,
Teoria e metodi della ricerca sul paesaggio d’altura, (eds.) G.P. Brogiolo, Diego E. Angelucci, Annalisa
Colecchia, Fabio Remondino, 2011, p. 61-69.
98. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 14 (p. 98).
99. Anotem que, en l’apartat de la ramaderia, s’ha tractat a fons la qüestió dels humedals
relacionats amb espais de producció ramadera.
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su fondo la forma de un algibe con varios arcos y figuras de piedra: tiene
45 varas de profundidad, y su agua, se aprovecha por los vecinos para beber,
siendo muy abundante.”100
Les descripcions de Madoz, tot i ser de mitjan segle XIX, deixen
entreveure les característiques del medi natural en el Mascançà. Per
tant, s’estableix el mateix fil conductor entre Margalef101 i el sector
de Fondarella, Mollerussa i Golmés, on les aigües s’extreien del subsòl
mitjançant pous; la seva qualitat no era molt bona, i s’aprofitaven els
estanys naturals, probablement per irrigar camps o abeurar el bestiar.
Dins el terme municipal dels Alamús també hi ha balsas que recullen
les aigües de la pluja i de les quals en poden fer ús els veïns.102 En el
sector meridional de l’actual terme dels Alamús es localitza el topònim
La Llacuna, que en el relleu es dibuixa mitjançant una petita depressió.
Aquests estanys naturals dispersos en el paisatge afavoreixen la
instal·lació de l’assentament de Margalef. Aquest espai d’humedals,
durant el període islàmic, tenia com a principal ús el pasturatge de
bestiar. Si atenem a l’etimologia del nom significa pasture, meadow; a
wide, open tract of land,103 i això està clarament en relació amb l’espai
natural on es localitza l’esmentat topònim. Així doncs, és un gran espai
de pasturatge d’ús comunal. Ara bé, la qüestió cabdal és esbrinar si hi
havia un nucli poblacional i, si hi era, on s’ubicava. Malauradament, el
treball de prospecció arqueològica efectuada als Tossals de Torregrossa
no ha localitzat cap fragment de ceràmica andalusina, ni tampoc cap
estructura que permetés vincular-la amb el mateix període. Només
podem recórrer a la documentació llatina, concretament a un document
de 1161 en què el mestre del temple d’Hispania, Hug de Barzaló,
dóna Vensilló a un grup de pobladors. De les afrontacions extreiem
informació sobre Margalef “in termino de Avipeleg et in ipso termino de
100. MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, XII,
Madrid, 1849, reedició El Principat de Catalunya al “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España”
de Pascual Madoz, II, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1985, p. 433.
101. En l’actual terme municipal de Torregrossa, hi ha diversos topònims indicatius d’on
hi havia estanys naturals. Són Lo Prat i l’Estany. Aquest últim delimita un espai immediatament al
costat de l’assentament de Margalef.
102. MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, XII,
Madrid, 1849, reedició El Principat de Catalunya al “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España”
de Pascual Madoz, I, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1985, p. 23.
103. GROOM, N., A dictionary of arabic topography and planemanes, Librairie du Liban, Beirut,
1983, p. 179.
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Carraomada et sic vadit per ipso termino de Cidamon et de ipsa Figuera, de
alias partes in termino de Alamus et in termino de Margaleph”.104 Si atenem
a aquestes dades, es constata com, després de la conquesta comtal, el
Mascançà es recompon en petites unitats castrals. En nombrosos casos,
aquestes corresponen a assentaments islàmics, però en d’altres no és
així i són de nova fundació. En el cas concret de Margalef, resta un
buit notable d’informació que no permet assegurar que en el període
andalusí hi hagués un assentament estable.

Organització d’assentaments andalusins i recursos hídrics pròxims a Margalef

Si ens traslladem altre cop al sector central del Mascançà, es detecta
un espai humit que participa activament en la configuració del paisatge.
Aquest, concretament, en l’actualitat ha rebut un important reconeixement per la seva singularitat, perquè es tractava d’un gran estany natural.
Després d’assecar-lo a mitjans segle XX per destinar l’espai que ocupava

104. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 104 (p.210-211).
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a terres de conreu, durant la primera dècada del segle XXI es recuperà
l’ús natural del sòl, tot inundant de nou l’espai de l’estany natural.
L’estany, conegut amb el nom actual d’Ivars i Vila-Sana,105 podia
oferir amb aigua certa regularitat per a un ús productiu o domèstic.
Les anàlisis edafològiques i hídriques ens permeten esmentar per primer cop la possibilitat que un estany natural del Mascançà oferís aigua
gairebé durant tot l’any. Curiosament, aquesta dada no reflecteix una
important densitat d’assentaments en les seves proximitats; tot al contrari,
la densitat és molt baixa. L’assentament d’Utxafava, també conegut per
la documentació llatina com Marcafava, és el que localitzem més a prop
de l’estany. Com hem presentat en apartats precedents, aquest topònim
fa esment a l’ús del sòl per a la pastura del bestiar. Una pràctica força
encertada, si atenem a les característiques mediambientals d’aquest sector.
Utxafava el localitzem en la documentació llatina mitjançant
informacions indirectes i força tardanes. En el testament de Bernat
d’Anglesola, de l’any 1179, es dóna al seu fill Berenguer el castro de
Uxafaba;106 posteriorment, l’any 1195, Bernat de Talarn fa testament i
dóna a Arnaldo de Talarn, fratri meo, illum alaudium unde contendebat mecum Oxafaba.107 Poques són les dades, i gairebé nul·les les informacions,
respecte a l’etapa islàmica. L’arqueologia ha detectat al nord de l’actual
població de Vila-Sana, el topònim Vilot, el qual s’identifica amb una
superfície remarcable. S’hi localitzaren restes de ceràmica posteriors a la
conquesta comtal, i cap resta andalusina. Avui està completament esborrat degut als usos que s’han donat als sòls urbans. Així doncs, sabem,
per la documentació llatina, que Utxafava, després de la conquesta, es
converteix en un assentament amb el seu terme castral, però desconeixem si en l’etapa islàmica també hi havia un assentament estable
o simplement era un ampli espai de pastures, tal i com ho confirma
l’estudi de Joan Eusebi Garcia Biosca partint del topònim Marcafava.108

105. Històricament s’ha conegut amb el nom d’Estany d’Ivars. MADOZ, P., Diccionario geográficoestadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, XII, Madrid, 1849, reedició El Principat de
Catalunya al “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España” de Pascual Madoz, I, Curial Edicions
Catalanes, Barcelona.
106. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 339 (p. 497-498)
107. Bach, A., Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200), Fundació Noguera,
Barcelona, 2002, doc. 553 (p. 666-667).
108. Vegeu l’apartat de la ramaderia.
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Un cas similar succeeix amb la Bovera de Bellvís (Lleida) i el
Castell del Remei (Penelles). Són dos humedals força grans pel que
fa a extensió, però avui no tenim prou dades ni documentals ni arqueològiques que confirmin l’existència d’assentaments islàmics. En el
cas concret de la Bovera de Bellvís, en les seves proximitats s’instal·là
un assentament que avui es reconeix com la Mare Déu de les Sogues (Bellvís). Aquest assentament compta amb diversos enterraments
excavats a la roca i corresponents a la tipologia de banyera, i també
s’observen sitges de diversos tamanys igualment excavades a la roca.
Actualment no hi ha constància del temple medieval; només s’hi han
edificat edificis força contemporanis.
La llegenda de la Mare de Déu de les Sogues explica que un
pagès de Sidamon anava amb la seva mula carregada de farina. En
les proximitats d’on avui hi trobem el temple, s’enfonsà en un fangar
ben viu, i alhora es veié sorprès per plujes fortes. La Mare de Déu el
salvà i d’aquí neix l’advocació de les Sogues.109 Les dades interessants
per a nosaltres són, per una banda, l’àrea d’humedals que corresponia
a les partides de les Boveres i als diversos Prats, i, per altra banda, les
avingudes d’aigua del Corb com a conseqüència de forts temporals.
És ben conegut que, en períodes de fortes pluges, el cabal hídric tant
del Corb com de l’Ondara pot augmentar considerablement.

Mapa de la ubicació dels assentaments musulmans i medievals respecte als
humedals i el riu Corb
109. Consulteu els Goigs de la Mare de Déu de les Sogues.
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Així doncs, en aquest cas els humedals són espais més aviat focalitzats en l’activitat econòmica, principalment la ramaderia. Per tant, el
medi natural participa activament en la configuració del paisatge del
Mascançà, on, en aquest cas concret, es focalitza en la productivitat i
no incideix en la instal·lació d’assentaments. Aquests es construeixen a
la perifèria i a una certa distància d’aquests humedals, com és el cas de
Safareig. Certament, es vol aprofitar els avantatges hídrics i vegetals dels
humedals, però també cal tenir en compte que, en les estacions més
caloroses de l’any, es converteixen en àrees poc saludables per viure-hi.
Paral·lelament, i atenent als elements arqueològics del conjunt
de les Sogues, s’hi conservà un pou profund, contextualitzat en l’edat
mitjana però de difícil concreció en el període. També, seguint la
llegenda, hi ha la Fonteta,110 un broll d’aigua bona que s’usava en
l’àmbit domèstic. Així doncs, a pesar que els humedals no són àrees
saludables, en aquest cas concret era possible obtenir aigua bona, cosa
que condiciona la instal·lació d’un grup humà.
Com dèiem en línies anteriors, en el cas concret del Castell del
Remei (Penelles), l’humedal que hi aflora és favorable a les pastures per
la fàcil regenaració de la vegetació. Per tant, també fem esment que
és un espai apropiat per a l’activitat ramadera. De fet, en el transcurs
de la història, en les seves immediateses s’hi han establert diverses
carrerades, tot dibuixant una densa xarxa de vies de comunicació per
moure els ramats.
En canvi, no tenim constància de cap assentament musulmà en les
seves proximitats.111 Aquests són, més a l’est, Lavandera112 (Boldú) i Fuliola, o al sud, delimitant amb Barbens, o, en canvi, a l’oest, tot cercant
els límits d’Avingozar i Filella, ja a les proximitats de Bellcaire d’Urgell.
Així doncs, l’ús d’aquest espai és similar al de les Boveres i Prats de
Bellvís, així com de Margalef i el Bullidor, a Barbens.
Per cloure aquest apartat, els humedals del Mascançà tenien una
funció focalitzada en la producció econòmica, principalment destinats
110. Germans BALAGUÉ I SALVIA, Bellvís. Del tossal de les Sogues al Canal d’Urgell, Balaguer,
1986, p. 57-83.
111. Certament, la porta resta oberta a la troballa de nous assentaments musulmans. De fet,
els anivellaments amb motiu de la introducció de l’agricultura moderna a la Plana de Lleida, arrasaren
molts assentaments arqueològics de diversa cronologia. Els que coneixem nosaltres són gràcies a la
documentació llatina i perquè han perdurat petits vestigis materials que permeten identificar-los.
112. És el nom amb què els musulmans coneixien Boldú.
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a la ramaderia abans, que convertir-se en espais que organitzen directament diversos assentaments. Evidentment, d’una forma indirecta, els
humedals participen en la configuració del paisatge, perquè els assentaments s’ubiquen a la distància, però, alhora, no hem d’oblidar que
aquests poden instal·lar-se en les proximitats d’altres recursos naturals
que els garanteixin la supervivència. En aquest apartat no hem entrat
a analitzar les petites conques endorreiques, ja que són una forma
d’humedal, però de tamany més reduït. Hem deixat aquest tipus de
recurs natural per a l’anàlisi dels secans al Mascançà.

5.3 Els secans en el pla del Mascançà
Si un element natural és característic del paisatge del Mascançà,
aquest és el secà o espai semiàrid. En apartats precedents hem tingut
ocasió d’explicar les característiques del clima mediterrani continental
en l’actualitat i les seves similituds en l’alta edat mitjana. Ara és el
moment d’abordar com s’adapta la societat islàmica als secans del pla
de Lleida i com aconsegueix sobreviure-hi.
En l’estudi de l’àrea de Castelldans, els secans, com a àrea productiva, ja prenien protagonisme, perquè el medi natural característic
del sector meridional del districte islàmic de Lleida és de secà. Vèiem
com els assentaments agropecuaris s’instal·laven en les proximitats de
fonts o espais on l’aigua resultava fàcil d’obtenir, com, per exemple,
els barrancs humits. No obstant, cal introduir un incís, que consisteix
en què l’aigua és un recurs més escàs a l’àrea de Castelldans que en
el pla del Mascançà. De fet, com s’ha anat argumentant al llarg del
llibre, l’aigua aflora amb més facilitat en tot el Mascançà, tot i que cal
matisar dues qüestions importants: la qualitat i la quantitat.
Els espais de secà són el medi natural més estés en el Mascançà.
Aquesta dada, cal tenir-la en compte a l’hora d’entendre l’organització
de l’espai. Els secans, malgrat la rigidesa climàtica, comencen a formar
part de l’organització paisatgística quan és té la capacitat d’obtenir
l’aigua suficient per a l’ús domèstic i productiu. De fet, els secans són
interessants per a la societat islàmica a partir del moment en què es
transforma l’aigua en un ús productiu. Aquesta idea posa de relleu que
els secans no eren espais marginals o secundaris, sinó tot el contrari:
les seves característiques mediambientals eren compatibles amb la tec-
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nologia que aplicava la societat islàmica.113 Per tant, en el Mascançà
i en l’àrea de Castelldans,114 així com en els Aspres,115 es configuren
amplis espais agropecuaris integrats en la dinàmica del districte lleidatà.

Mapa del Reguer d’Aguilella

La construcció de xarxes d’irrigació garanteix la supervivència dels
grups humans que residien en assentaments rurals ubicats en espais de
secà. En el context de la dotzena centúria, en el Mascançà nord-oriental,
articulat a través de diversos assentaments agropecuaris com la Guàrdia
d’Urgell (Tornabous), Espígol (Tornabous), Tarròs, Tornabous Aguilella
(Barbens) i Almenara (Agramunt), es localitzen dos elements que garanteixen el subministrament d’aigua als assentaments i als espais de
producció. En primer lloc, de la Coma-Reguer neix el reguer que en
un document de 1181 es reconeix com el reger de Aquilela.116 Aquesta

113. BRUFAL, J., “Rural Muslim Lleida. Marginalisation or integration?”, Early Medieval Europe,
19/4 (2011), p. 436-450.
114. BRUFAL, J., “Els espais de secà”, Arqueologia Medieval. Els espais de secà, Pagès Editors,
Lleida, 2012, p. 3-11.
115. CORSÀ, J., El poblament rural andalusí a les Aspres, nord del districte/taifa de Lleida (finals
del segle X-principis del segle XII), tesi doctoral inèdita, Lleida, 2012.
116. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 474 (p. 577-578).
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xarxa d’irrigació recorria els assentaments d’Aguilella, Espígol i Tornabous fins a morir al Tarròs. En segon lloc, aquest reger no disposaria
d’aigua si no existís una font d’on obtenir-ne. Atenent a la informació
que recull un document de 1179, el terme d’Aguilella comptava amb
una fontem.117 L’aigua que se n’extreia tenia un valor afegit, atès que
aquesta font fou una fita de les delimitacions de propietats medievals.
Considerem, doncs, que el valor consistia en l’ús de l’aigua per a la
irrigació de camps al voltant del reguer.
El reguer d’Aguilella tenia una longitud aproximada, des de la font
fins al Tarròs, de 7,5 quilòmetres. El reguer és una barrancada que neix
a la falda de la Coma-Reguer118 i configura una estreta i prolongada
vall humida treballada a partir de les avingudes d’aigües torrencials. On
la orografia ho permetia, s’han instal·lat petites parcel·les que aprofitaven
l’aigua de dit reguer per practicar l’agricultura d’irrigació. Encara avui,
gràcies a la fossilització morfològica del parcel·lari, es constaten petits
àmbits on ha perdurat el típic parcel·lari que es regava del reguer. Són
micro parcel·les que s’orienten a partir del barranc, pels extrems dels
quals hi circulen petits braçals que condueixen l’aigua. Avui, l’aigua que
condueix el canal d’Urgell ha pres el protagonisme al reguer, fins al
punt de modificar la fesomia de les tradicionals parcel·les de regadiu.
En l’actual àmbit de secà, ubicat sobre del canal d’Urgell, no es
constaten restes de parcel·les que foren utilitzades per al rec. Aquestes
tendeixen a ser allargades, tot seguint la morfologia del relleu. Tampoc
sembla que aquestes s’hagin configurat a partir de l’acumulació de
microparcel·les, sinó que la lectura del paisatge dóna a entendre que
han tingut aquesta morfologia, més pròpia de conreus de secà.
La contextualització històrica pot remetre’s al període musulmà.
Si ens cenyim al topònim Aguilella, aquest pot tenir una etimologia
de l’àrab Kālîla que significa “flaca, reduïda”.119 De fet, Tornabous,
Tarròs, la Guàrdia d’Urgell i Almenara (Agramunt) eren assentaments
117. SAROBE, R., Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació
Noguera, Barcelona, 1998, doc. 336 (p. 493-494).
118. Un conjunt de turons geològicament configurats a partir d’argiles i guixos, que afavoreixen
la circulació de les aigües pel subsòl.
119. “Aguilella és sobretot un cognom, també un exigu poblat disseminat del terme de
Barbens: en part podria resultar d’Aguilera, propagant-se l-r>l-l; però com que Guilella es repeteix
bastant en terres de fort arabisme, crec que es tracta, encara més, de l’àrab Kālîla, adj. (i NP) f.,
“flaca, reduïda”, un poc adaptat a la terminació catalana —ella. Cf. Altra possible etimologia aràbiga
Filella. COROMINES, J., Onomasticon Cataloniae, Curial, Barcelona, 1989, II, p. 23.
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agropecuaris islàmics. El més ben conegut és Guàrdia d’Urgell, el qual
ha conservat interessants vestigis materials islàmics en la torre de base
quadrada que s’aixeca al centre de l’actual població. Ens trobem, doncs,
en un marc geogràfic on tot sembla indicar que la societat islàmica
instal·là un conjunt d’assentaments agropecuaris, tots ells força proxims.120 Sens dubte, l’accés a l’aigua és la clau que ajuda a entendre
la causa de l’alta densitat d’assentaments. Aplicant la tecnologia de les
xarxes hidràuliques, van convertir el recurs natural en una utilitat social i econòmica, perquè, a partir d’aquí, se’n pot fer un ús domèstic,
espiritual, i sobretot, productiu per als camps i per abeurar els ramats.
Així doncs, el reguer d’Aguilella, que també passa per Tornabous
i el Tarròs i per les proximitats de Guàrdia d’Urgell i Almenara, posa
de relleu una forma de configurar el paisatge en espais de secà. Com
hem assenyalat, l’aigua és la clau que permet efectuar les transformacions paisatgístiques. Tanmateix, cal preguntar-se perquè s’agrupen
en espais concrets un nombre d’assentaments agropecuaris elevat. Si
tenim en compte el recurs natural, l’aigua, la densitat d’assentaments
pot dependre de la capacitat d’ús que se’n pugui fer. En aquest sentit podem entrar en la quantitat i la qualitat de l’aigua destinada als
diversos usos socials i econòmics propis de la cultura islàmica. També
podem tenir en compte la capacitat de la tecnologia per fer arribar
l’aigua a un espai més gran, tot convertint diversos espais en aptes per
a la supervivència, que sense aigua dificilment ho serien. En aquest
cas, l’aplicació de la tecnologia va molt d’acord amb el relleu, el
qual afavoreix una possible ampliació del regadiu si el recurs natural
és generós. Tanmateix, podem contraposar aquesta idea amb les valls
tancades121 on la pròpia limitació del relleu dificulta exportar l’aigua.
Fem referència als assentaments de Castelldans.122
Els elements anteriorment esmentats poden incidir en el fet que
aquestes àrees, on es concentren més assentaments, puguin afavorir
concentracions poblacionals segons el seu origen ètnic. Si focalitzem
la nostra atenció en el sí del districte lleidatà, hi ha diversos sectors,
120. La distància mitjana entre els assentaments musulmans és de poc més de tres quilòmetres.
121. BALAÑÀ, P., Les arrels islàmiques de Mequinensa, Rafel Dalmau Editor, Barcelona, 1994.
122. Destaquem l’assentament de Matxerri i Mas de Melons, ambdós a l’actual terme municipal
de Castelldans. A part del relleu, també cal tenir en compte la potència d’aquests assentaments. Fem
referència a la densitat demogràfica i també a la productiva, atès que la densitat d’assentaments és
molt baixa i el seu tamany és força reduït.
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això sí focalitzats, on s’hi instal·laren grups ètnics. Posem de relleu
els berèbers Miknàsa a Mequinensa, els berèbers Zanàta a Butsènit
(Montgai),123 els berebers Avin Zakariyà a la zona del Segrià històric,124
els àrabs qaysís a Massalcoreig,125 i població iemenita a Fraga.126
D’aquests grups destaquem els berebers Avin Zakariyà del Segrià, perquè, en un sector concret al nord de Lleida, aconseguiren configurar
un paisatge que girava entorn de l’ús de l’aigua. Aquesta s’obtenia
de diversa procedència, des de fonts a petits torrents, i, mitjançant
la tecnologia hidràulica, després es derivava cap als espais productius
i domèstics. Insistim en el fet que és un sector concret, reconegut
per la toponímia, que alhora inclou un bon nombre d’assentaments
agropecuaris islàmics, i, finalment, destaquem que, fora de l’àrea del
Segrià, les densitats assentaments baixen. És, sens dubte, un cas força
similar al del reguer d’Aguilella.
Malgrat no disposar de dades que ho confirmin, ja que ni la
documentació, ni la toponímia ni l’arqueologia fins a dia d’avui no
han aportat més dades al respecte, proposem un símil d’ocupació del
paisatge entre el Segrià i els sectors amb més densitats d’assentaments
del Mascançà. Així doncs, en el Mascançà pot plantejar-se la possibilitat
que aquests grups d’assentaments agropecuaris estiguessin habitats per
grups ètnics. Tanmateix, aquesta proposta cal matisar-la a mesura que
acurem l’estudi dels assentaments, és a dir, en un grup d’assentaments
com el d’Aguilella, Tornabous, Tarròs, Guàrdia d’Urgell i Almenara,
difícilment aconseguim entendre quin tipus d’assentament són. A data
d’avui, sabem que Almenara responia a una torre de guaita acompanyada
de població, i, que la Guàrdia d’Urgell era una alqueria. De la resta
d’assentaments en desconeixem la tipologia. Mantenim la hipòtesi que
les alqueries representen assentaments on la propietat majoritàriament
és comunal, l’hàbitat s’agrupa, tot i acceptar una certa dispersió, i que
regulen una xarxa hidràulica,
En aquest cas concret, les densitats ocupacionals destaquen a l’alça,
un cas força similar amb les zones de Palau d’Anglesola, Margalef i

123.
124.
qüestió del
125.
126.

DOMINGO, D., Una frontera interior. Montgai i Butsènit a l’Edat Mitjana, en premsa.
Agraeixo l’ajuda del professor Federico Corriente de la Universidad de Zaragoza en la
topònim Segrià.
BALAÑÀ, P., L’Islam a Catalunya (segles VIII-XII), Rafel Dalmau Editor, Barcelona, 2002, p. 74.
SABATÉ, F., Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 68.

346

Jesús Brufal Sucarrat

Bellcaire d’Urgell. Això genera d’entrada una dicotomia a l’hora de
configurar el paisatge del Mascançà. Mentre que en aquests sectors la
densitat és força elevada, parlem d’uns tres quilòmetres entre assentaments,
en altres sectors les densitats són inferiors. No obstant, cal matisar que
no parlem d’àrees desèrtiques, sinó que, simplement, en determinades
zones els assentaments disminueixen, però en cap cas desapareixen. Cal
deixar clar que, en el seu conjunt, el Mascançà presenta una ocupació,
mitjançant assentaments, força homogènea, sense deixar àrees buides
de població. Sens dubte, és important destacar aquesta última dada, ja
que, si es compara amb l’àrea de Castelldans, es posa en relleu que,
al sud del riu Set, els assentaments islàmics gairebé són imperceptibles.
Paral·lelament, s’obre el debat sobre la tipologia d’assentaments
en aquest sector. En els sectors de secà les tipologies d’assentaments
agropecuaris són almúnies i alqueries.127 En aquest cas concret, en
què les informacions són molt escasses, és difícil precisar la tipologia
de cada assentament, que, per contra, sabem que existí gràcies a la
documentació llatina i a l’arqueologia. Podem precisar només el cas
de Guàrdia d’Urgell, que era una alqueria, i ja hem tingut ocasió de
dedicar-li la nostra atenció en apartats precedents, i d’Almenara, que,
com el seu nom indica, era una torre de vigilància.
Tanmateix, extrapolant la nostra atenció a altres sectors del Mascançà,
com l’àrea de Palau d’Anglesola, creiem que el model d’assentament
almúnia o alqueria és perfectament aplicable als assentaments del reguer
d’Aguilella, però, tret de dos casos, difícilment podem precisar a quina
tipologia corresponia la resta.
El territori que els musulmans denominaren pla del Mascançà
s’organitzà a partir de les possibilitats dels recursos naturals i la necessitat d’ocupar i explotar una extensa àrea a l’est de la ciutat de
Lleida i que es prolongava fins al Talladell, un assentament que gairebé
formava part de la primera línia de fortificacions frontereres. Després
d’estudiar la configuració del paisatge islàmic en el Mascançà, som capaços d’entendre com la societat andalusina s’imbricava en un territori,
i com el transformava d’acord amb la tecnologia. Així doncs, constatem
127. Fem ús de la terminologia alqueria per facilitar la comprensió del lector. Aquest topònim
no s’ha localitzat en el districte de Lleida, però la tipologia d’assentament sí. L’única dada de que
no disposem és la terminologia exacta.
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com Palau d’Anglesola articula un elevat nombre d’assentaments agropecuaris, ubicats tots ells en una àrea localitzada al centre del pla del
Mascançà. Sens dubte, la disponibilitat d’aigua facilità l’estabilitat i la
supervivència dels grups humans, que conseguiren obtenir-la tant del
riu Corb com de l’estany ubicat al migdia de Fondarella i Mollerussa, així com de les fonts d’aigua bona de Golmés i Merlet. Similarment, a l’àrea de Tornabous es concentraren en una àrea concreta un
conjunt d’assentaments, tots ells força pròxims. El reguer d’Aguilella,
que neix a la font d’Aguilella, també afavorí la instal·lació d’aquests
assentaments. Finalment, al voltant de Margalef s’articulen un conjunt
d’assentaments agropecuaris, tots ells pròxims als diversos estanys naturals
que s’estenien arreu d’aquest sector. Per tant, si el paisatge ofereix la
possibilitat d’obtenció d’aigua, la societat andalusina s’hi instal·la amb
la pretensió de colonitzar-lo i explotar-lo.
La tipologia d’assentaments agropecuaris en el pla del Mascançà
és força diversa. La formació social rural del districte lleidatà hi té a
veure. La forta impromta en el territori de l’èlit terratinent muladí,
majoritàriament formada pels Banú Qasí, afavorí tant la inversió com
la consolidació de fortaleses en l’àmbit rural. De fet, la xarxa clientelar
d’aquest grup social era fonamentalment rural, ja que les seves arrels
històriques i familiars es remunten a la tardoantigüetat. Per tant, bona
part dels lligams socials i econòmics són fonamentalment amb l’espai
rural i no amb l’espai urbà. Els Banú Qasí visqueren diversos passatges
ben documentats de conflictivitat amb les “gents de la ciutat” de Lleida. En aquests contexts, els Banú Qasí es refugiaven en fortificacions
que ells mateixos havien impulsat, com fou el cas d’Agíra (Algerri), o
d’altres, com Castillonroy, on la configuració social era eminentment
muladí i cristiana.
Així doncs, els vestigis arquitectònics de Barbens van en aquest
sentit, una fortificació traduïda per l’arquitectura en una torre construïda
amb carreus disposats a llarg i través. Similarment, a Guàrdia d’Urgell
s’ha conservat una segona torre, més petita, però que imita la mateixa tècnica constructiva. Aquest últim cas posa de relleu la necessitat
d’oferir elements arquitectònics defensius per a la població que vivia
en aquest assentament. Per tant, la Guàrdia d’Urgell respon més aviat
al model d’assentament alqueria. Barbens, per la seva banda, també
articulava probablement dues alqueries, la ubicada en les proximitats de
la fortificació i la del Bullidor. De fet, rellegint la documentació llatina,
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el terme castro o castrum l’associem a la tipologia alqueria. També el
terme turris, en determinats casos, com Palau d’Anglesola, fa referència
a una alqueria. Llegint el paisatge, aquest assentament organitza un
espai destacat al centre del Mascançà i, a més, en aquest cas no hi
ha presència de cap antropònim islàmic, el qual habitualment s’usava
per definir les almúnies. Malauradament, en l’actual municipi de Palau
d’Anglesola no s’han conservat restes arquitectòniques ni materials del
període andalusí.
Fruit de l’organització dels assentaments rurals del Mascançà, es
desprèn una idea de la fiscalitat al districte islàmic de Lleida. L’encunyació
de moneda, en el segle XI, posa de manifest el cobrament d’impostos,
gestionats pels governants de la família dels Hud lleidatans. La tributació
era segons el tipus d’assentament, i aquí fortificacions com Barbens hi
podien desenvolupar una funció recaptadora clau. A més, les alqueries
també funcionaven com a base tributària, una acció força similar a la
dels propietaris de les almúnies del Mascançà.
Les vies de comunicació en el pla del Mascançà eren determinants.
D’aquestes, en destaquem dues pel fet que la documentació llatina n’ha
deixat testimoni: la via que unia Lleida-Palau d’Anglesola-Anglesola, i
la via que unia Balaguer-Bellcaire d’Urgell-Agramunt. Dos eixos horitzonals que articulen espais d’alta concentració d’assentaments islàmics.
Paral·lelament, i sobretot en la primera via, al voltant seu hi vehiculen
les carrerades, que entreteixeixen un complex sistema de comunicació
per als ramats. No obstant, i fruit de la lectura del territori, cal anotar
més vies, com la de Balaguer-Linyola-Palau d’Anglesola, que travessa
transversalment el Mascançà. Al voltant d’aquesta important via s’hi
instal·laren almúnies com la d’Alcharmona i la de Saïra.
Finalment, l’economia dels assentaments del Mascançà es basava en
dos eixos principals: l’agricultura i la ramaderia. Respecte a l’agricultura,
es practicà el regadiu en àrees on aquest era possible, destacant el reguer
d’Aguilella, a les immediacions de Barbens i el Bullidor, així com de
Palau d’Anglesola, el sector més pròxim al riu Corb. Sens dubte, la
pràctica de la irrigació va estretament lligada a les disponibilitats del
medi natural, principalment d’aigua i de sòls qualificats.
Cal destacar la pràctica de la ramaderia en el Mascançà. La disponibilitat d’amplis espais per a les pastures, principalment a l’estiu,
que reconeixem mitjançant la toponímia, l’ús d’albacars i cisternes per
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abeurar els ramats, posen de relleu tota una gran infraestructura a
disposició d’aquesta pràctica. A més, actualment s’han conservat nombroses carrerades, cosa que manifesta l’herència d’un passat ramader
en tota l’àrea del pla de Lleida. És interessant, doncs, assenyalar com,
en un àmbit pròxim a la ciutat principal del districte, Lleida, i on la
densitat d’assentaments és elevada, la ramaderia té un paper destacat
en l’economia domèstica i districtual. Per tant, es trenca el tòpic que
la ramaderia només es practica en zones de muntanya, espais de secà
marginals o àrees buides de població.
El pla del Mascançà musulmà, avui pla de Lleida, va ser i és un
sector cabdal per a la ciutat de Lleida. Les òptimes condicions que
presenta el relleu per transformar-lo i adaptar-lo a cada context històric, han convertit aquest pla en un àmbit determinant per entendre
la història de la Catalunya occidental. La impromta i l’extensió que hi
han deixat totes les cultures que han viscut en aquest sector són més
que evident. En el cas que ens pertoca, la societat islàmica edificà els
fonaments de bona part de l’organització territorial que avui coneixem,
així com posà les bases dels sectors econòmics agropecuàris. A pesar
de l’aridesa assenyalada per al-Himyarí, el Mascançà fou una àrea fèrtil
i determinant per al districte islàmic de Lleida.

6

CONCLUSIONS

L’espai rural del districte islàmic de Lleida, en els segles X i
presenta unes transformacions substancials que van d’acord amb
l’evolució política, social i econòmica d’Alandalús. D’acord amb aquest
plantejament, hem cregut necessari dur a terme la present investigació,
fonamentada en una tesi doctoral, i les posteriors investigacions endegades en l’àmbit del Mascançà lleidatà. Així doncs, es pretén estudiar
el passat islàmic de Lleida i aportar línies d’interpretació innovadores
d’aquesta etapa tan desconeguda per la societat actual.
Aquestes investigacions, que neixen amb el fi d’aproximar-nos al
passat islàmic de Lleida i el seu territori en el context altmedieval,
finalitzen amb les següents conclusions:
En començar la present recerca ens proposàvem dur a terme una
revisió de la historiografia que a Catalunya ha treballat Alandalús. Els
resultats de la investigació permeten afirmar que en aquest sentit s’han
assolit els objectius pretesos. Així doncs, aquests s’han assolit mitjançant
l’aplicació d’una acurada metodologia de treball, on hi intervenen
diverses disciplines afines i aliens a la història. Per tant, s’ha assumit
el repte d’usar diverses disciplines, que entre si són plenament complementàries i gens antagòniques.
En el camp de la recerca arqueològica, s’ha emprat la metodologia de treball pròpia de l’arqueologia del paisatge. Com s’ha explicat al
llarg de l’argumentació del llibre, aquesta ha experimentat un important
salt qualitatiu a partir de l’ús de la tecnologia aplicada.1 Avui dia, s’ha
XII,

1. FRONZA, V., NARDINI, A., VALENTI, M., Informatica e Archeologia Medievale. L’esperienza senese,
All’Insegna del Giglio, Firenze, 2009.
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assumit com una eina habitual en l’estudi del paisatge històric l’ús dels
SIG i del LIDAR, així com l’elaboració de complexes bases de dades
que participen i agilitzen el procés de gestió de la informació històrica.
Així, el ventall d’utilitats de programaris gràfics, com Freehand, Illustrator, Photoshop, entre d’altres, participen en el procés de creació de la
font històrica. Així doncs, en els estudis d’arqueologia de l’arquitectura,
són importants els programaris gràfics, els quals ajuden en la gestió i
la plasmació de les unitats estratigràfiques muràries. Aquests instruments
valuosíssims s’han usat en el procés d’obtenció d’informació, així com
d’elaboració d’hipòtesis sobre la configuració del paisatge islàmic lleidatà.
També s’ha atès, amb cura i detall, l’anàlisi de la documentació
àrab i llatina. Destaquem en aquest apartat el treball de reinterpretació
de dades i conceptes documentals. L’avenç de la historiografia ha afavorit entendre paraules des d’un altre marc conceptual. Això repercuteix
favorablement a l’hora d’acurar l’anàlisi dels objectius pretesos en el
present estudi. Tanmateix, mencionem de nou que bona part de la
informació que s’obté dels documents llatins és indirecta. Això posa
de relleu la complexitat de l’estudi, alhora que posa en evidència la
cautela i augmenta el rigor per part de l’historiador.
S’han localitzat, estudiat i contextualitzat,2 nombrosos topònims i
antropònims que han perdurat fins a l’actualitat en el territori lleidatà i
s’ha buidat la cartografia històrica que fins al moment no s’havia emprat
com a element generador d’informació històrica. Afegim la importància
d’introduir de les ciències experimentals disciplines que investiguen el
medi natural. En l’estudi del paisatge és clau esbrinar les relacions entre
el medi natural i els grups humans, ja que, en l’alta edat mitjana, el primer condiciona l’acció dels segons. Així doncs, tant l’edafologia com la
hidrologia tenen un especial protagonisme a l’hora de definir els elements
naturals que incideixen en la configuració del paisatge islàmic a Lleida.
La suma holística dóna resposta a la necessitat imperiosa de renovar
la historiografia que ha treballat la Lleida islàmica, i permet afirmar
que “la fragilitat de les dades i de les fonts d’informació imposa una
certa prudència i facilita, en darrer terme, que el bagatge interpretatiu
de l’investigador esdevingui fonamental”.3
2. En la mesura de les possibilitats que ofereix el marc històric.
3. SABATÉ, F., L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): ¿Conquesta o repoblació?, Servei
de Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 39.

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii)

353

L’absència anterior de la pràctica de l’excavació arqueològica,
ha situat ara la prospecció arqueològica com a l’element primordial
per estudiar els assentaments islàmics. Certament, la contextualització
que proporciona l’anàlisi estratigràfic, conjuntament amb l’obtinguda
del material arqueològic, atorga una major precisió a l’investigador a
l’hora d’analitzar el passat. Per aquest motiu, ha estat tan important
en aquest treball acurar al màxim els detalls relacionats amb la prospecció arqueològica, els objectius, la metodologia i l’execució del pla
de treball de camp. Precisament, una de les innovacions en la nostra
investigació rau precisament en aquesta especial atenció que atorguem a
la prospecció arqueològica, entesa com una generadora de coneixement
històric i desvinculant-la de la visió tradicional.4 Per tal d’obtenir un
ús metodològic innovador, calia acurar tant els objectius com l’enquesta
per arribar a reconèixer la realitat territorial de la Lleida islàmica dels
segles X a XII. De fet, el nostre estudi no és d’àmbit local, sinó que
abastem una àmplia zona al sud de Lleida i al pla de Lleida que són
claus en el context històric que estudiem.
Per primer cop, aconseguim demostrar quina és la xarxa
d’assentaments del districte islàmic de Lleida. La regionalització dels
estudis sobre Alandalús ha permès la proliferació d’estudis d’àmbit local
o regional que s’engloben dins el context andalusí. Així doncs, tenint
en compte l’anterior realitat historiogràfica, focalitzem l’atenció en l’àrea
lleidatana, tot destacant les medines de Balaguer i Fraga i les grans
fortificacions de Castelldans, Mequinensa, Alguaire, Corbins, Tamarit,
Montsó, Barbastre i Àger, entre d’altres. El salt en aquesta vessant de
la investigació suposa una innovació en la percepció del territori, atès
que, per primer cop s’atén a un conjunt de factors que incideixen
en l’organització del territori. En aquest sentit, és important tenir en
compte l’evolució històrica peninsular, perquè, cal contextualitzar la
pròpia recerca en el marc comú andalusí. A més, aporta visions de
conjunt que segueixen pautes en els camps polític, econòmic i social
andalusí en els segles X a XII.
Així doncs, si atenem als estudis elaborats tant en el territori
llevantí com el meridional i l’occidental d’Alandalús, i els comparem
amb el cas del districte de Lleida, s’observen diferències substancials en
4. Fem referència a desvincular-la com a instrument metodològic per inventariar cartes
arqueològiques o com el pas previ a un projecte d’excavació arqueològica.
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els models territorials, principalment en la concepció del món urbà i
rural. No obstant, hi ha característiques comunes, com l’hegemonia de
l’espai urbà sobre un districte i la consolidació en aquest de l’elit social
islàmica. També, des del punt de vista de l’economia, cal remarcar la
prolongació de l’espai urbà vers el rural mitjançant les hortes periurbanes. No oblidem l’important paper de la ciutat com a capitalitzadora
de la fiscalitat del propi districte.
Focalitzant l’atenció en el districte de Lleida dels segles X i XI,
observem que el món urbà està força desenvolupat. Aquest es posa
de manifest en la mateixa ciutat de Lleida5 per mitjà d’un entramat
urbà ben configurat; disposa d’alcassaba i mesquita aljama, també en els
diversos barris s’aixecaven mesquites menors, es consolidaren barris de
comerciants, es construïren sistemes de clavegueram, muralles i portals,
i la ciutat també disposava d’espais per als mercats. Paral·lelament, dins
el mateix districte s’aixequen més ciutats, com són les de Balaguer,
Montsó i Fraga. Sens dubte, es posa de manifest l’impuls del poder
cordovès per consolidar l’espai fronterer més oriental d’Alandalús, posant l’accent en el món urbà com a vertebrador del districte. Aquest
model contrasta amb el tortosí, atès que en el districte veí pel sud
només destaca una única ciutat, Tortosa.
El món urbà lleidatà es complementa amb grans fortificacions, com
Alguaire, Corbins, Castelldans, Àger, Mequinensa i Tamarit de Llitera,
entre d’altres, de les quals no en tenim informació rellevant. Les grans
fortificacions islàmiques lleidatanes són a dia d’avui un enigma tipològic,
car no sabem fins a quin punt només eren guarnicions militars o podien
arribar a tenir un altre estatut. Com s’ha explicat en l’argumentació, Alguaire és una fortificació de cinc hectàrees, un espai força gran si tenim
en compte que es troba a escassos quilòmetres de la ciutat de Lleida.
A pesar dels interrogants tipològics, sembla clar que l’organització
del districte es fa a partir dels grans assentaments abans esmentats. Per
tant, es confirma l’esperit urbà d’un espai fronterer i extrem d’Alandalús.
Arribats a aquest punt de les conclusions, és obligat posar de relleu els elements culturals i mediambientals que configuren el paisatge
islàmic. Hem vist, fins al moment, la importància de l’espai urbà a
l’hora de vertebrar el districte lleidatà, però la majoria d’assentaments
5. Tal i com ho demostren les intervencions arqueològiques.
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que s’instal·len en el món rural ho fan d’acord a la disponibilitat dels
recursos naturals. Així doncs, veiem com els elements culturals —tipologies d’assentaments— i els elements mediambientals —secans, humedals,
rius— entren en el debat de la configuració del paisatge.
Per tant, és en el món rural on realment el medi natural juga un
paper destacat, fins al punt de determinar la ubicació dels assentaments.
Així doncs, tres són les realitats paisatgístiques que condicionen en la
instal·lació d’assentaments: els secans, els humedals i els cursos fluvials.
Concretament, en el sector de Castelldans,6 el medi natural és de secà,
en el qual hi flueixen dos petits cursos fluvials, el riu Set al sud i
el torrent de la Femosa al nord. Aquesta característica mediambiental
condiciona la instal·lació i tamany dels assentaments agropecuaris, perquè la supervivència dels grups humans que el colonitzen va lligada
a l’obtenció d’aigua i al seu ús. Així doncs, hem explicat com no hi
ha agrupacions d’assentaments en sectors on l’aigua és difícil d’obtenir,
sinó que hi localitzem un únic assentament. En conseqüència, Matxerri,
Timorell I i Vall de Melons s’instal·len com un únic assentament, de
tamany reduït, en les immediacions d’un barranc d’on pot extreure’s
aigua. Paral·lelament, els principals assentaments del sector sud-oriental
del districte lleidatà, Castelldans i Vinaixa, no aglutinen en el seu entorn pròxim assentaments agropecuaris. Ben al contrari, detectem les
fortaleses i l’espai on s’ubicaria l’alqueria, però més enllà només poden
posar-se de relleu les àrees de producció agropecuaries.
Aquest model canvia radicalment a la vall fluvial del torrent de
la Femosa. Aquí es detecten diversos assentaments agropecuaris, tots
ells distribuïts en el paisatge amb una certa regularitat espacial.7 Certament, atribuïm aquesta distribució i l’augment de la densitat en un
espai determinat —la vall de la Femosa—, precisament a la possibilitat
d’obtenir aigua amb facilitat. Paral·lelament, a la vall del riu Set, no
detectem assentaments islàmics fins al seu tram final, tot coincidint
amb un relleu més benèvol. Concretament, és a partir d’Alcanó on
reapareixen els assentaments musulmans, fins arribar a la desembocadura
en el riu Segre, a Sudanell.
Els assentaments agropecuaris del sector de Castelldans són de
tamany molt reduït, contenen estructures d’emmagatzematge com sitges,
6. Recordem que és una extensa àrea al sud-est del districte lleidatà.
7. La distància entre ells és aproximadament de tres quilòmetres i mig.
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disposen d’instal·lacions que condueixen l’aigua cap a cisternes o simplement per expulsar-la, també s’observen estructures de defensa com
torres i alhora àmbits domèstics, i també s’hi troba ceràmica islàmica de
tipologia diversa. Associem aquests assentaments a la tipologia almúnia,
ja que el grup humà que hi podria sobreviure seria molt petit, els
àmbits domèstics són molt reduïts i el poblament és concentrat en un
emplaçament que acostuma a coincidir amb un turonet o al capdamunt
d’una terrassa, la qual cosa entra en contradicció amb la teoria d’una
alqueria. A més, la documentació llatina explicita que en el terme
castral de Castelldans hi ha almúnies i no un altre tipus d’assentaments
com els castrum, que són més sospitosos de ser herències d’alqueries.
En canvi, és interessant comparar el tipus d’ocupació del paisatge en
els secans del Mascançà, concretament els assentaments que s’articulen a
partir del reguer d’Aguilella. Nascut en una font, el reguer d’Aguilella
recórre una mica més de set quilòmetres per un sector de secà. Al
llarg d’aquest, s’instal·len assentaments islàmics com Tornabous, Guàrdia d’Urgell, Almenara, Aguilella i Tarròs. És ben cert que cal acurar
l’estudi de l’ús de l’aigua per a cada comunitat, així com el repartiment
de la terra immediata a dit reguer. En aquest sentit, la documentació
llatina és molt pobra i l’arqueològica també. No obstant, no deixa de
ser suggeridor com, en un ambient de secà, l’ús i la quantitat d’aigua
condicionen el model d’ocupació de l’espai fins al punt d’elevar les
densitats d’assentaments en un espai determinat.
De fet, l’anterior és una qüestió interessant a tenir en compte, atès
que el paisatge del Mascançà es caracteritza per agrupacions d’assentaments
en espais determinats, només condicionats per l’obtenció de recursos
naturals. El principal, l’aigua. Així doncs, tant en els humedals com
en les proximitats de cursos fluvials, s’instal·la el gruix d’assentaments
agropecuaris islàmics. En canvi, en els àmbits intermedis també hi
localitzem assentaments, però creiem que són un únic assentament i,
a més, a una certa distància del veí.
Aquestes concentracions, condicionades pel medi natural, poden
estar poblades per grups socials força heterogenis. Val a dir que, en el
cas concret del Mascançà, no tenim suficients dades per corroborar-ho,
però, si fem una lectura del districte, existeixen paral·lelismes interessants.
Així doncs, en l’àmpli sector del Segrià, a Butsènit, a Mequinensa, i
a Massalcoreig s’instal·laren grups ètnics que configuraven un paisatge
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plenament islàmic. Tanmateix, en aquesta qüestió cal tenir en compte
l’àmbit fronterer en què es troba Lleida. En aquest sentit, la societat que
hi vivia i que configurava un paisatge propi dins un districte islàmic
era en bona part d’arrels hispano-visigodes. Ho posen de manifest els
nombrosos grups muladís que monopolitzen el poder al llarg i través
de la Frontera Superior, i concretament a Lleida, també. Cal recordar, a més, que aquests grups socials deixaven una forta impromta en
l’espai rural com a conseqüència de la progressiva pèrdua d’influència
del món urbà durant la tardo-antigüetat.
El context que hem explicat posa de manifest la impromta d’una
societat autòctona que s’adaptà al nou poder i a la nova cultura. Tant
és així que, en el Segrià, un espai que, si atenem al topònim pot
relacionar-se amb una majoria berber, ens adonem que un dels principals assentaments, Alkanís, té per significat esglesieta. Tampoc podem
obviar que, en un context plenament islàmic, coexisteixen necròpolis de
ritual cristià, com s’han detectat a la vall d’Àger, a Castelló de Farfanya,
Sunyer, el Cogul i tants d’altres indrets de l’àrea d’influència musulmana
a Lleida. Per tant, tot i constatar la presència de grups ètnics vinguts
arran de la conquesta i de l’establiment del poder cordovès, aquests
convisqueren d’acord amb les legalitats vigents, amb població autòctona.
La impromta de la tradició hispano-visigoda en l’espai rural es
posa de manifest en l’arquitectura defensiva. Així doncs, torres de divers
tamany com les de Guàrdia d’Urgell i Barbens, es construeixen seguint
la tècnica del carreu de pedra a llarg i través, però amb disposició
irregular en la cadència dels carreus. Aquesta tècnica constructiva és
hereva de la tradició romana, la qual, en el context territorial de la vall
de l’Ebre, tingué una notable continuïtat en el seu ús. No és casual
que en l’espai rural lleidatà, on tenim constància de la presència de
grups familiars muladins i cristians, perdurin o s’aixequin construccions
defensives que usin aquesta tècnica tan pròpia del territori. Tanmateix,
aquesta no deixa de ser l’edilicia del poder omeia. Amb una execució
més acurada, s’aixequen en l’àmbit urbà lleidatà muralles i alcassabes
—Lleida i Balaguer— on es posa de manifest el llarg i través més
pròxim a l’estil del poder cordovès. Tampoc és casual que s’impulsi la
ciutat com a motor de cohesió social del districte, i en certa mesura
s’erigeix com un contrapoder a les elits autòctones islamitzades. Gràcies
a la documentació àrab han perdurat un bon nombre d’exemples en
aquest sentit, com, el 932, un cop els ciutadans de Lleida expulsen un
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cabdill dels Banú Qasí que es refugia en el món rural, concretament
a la fortificació d’Agíra (Algerri).8
Tal i com s’ha explicat en el transcurs de l’estudi, en l’espai temporal que comprenen els segles X a XII —fins la conquesta, el 1149—,
entorn de la ciutat de Lleida es teixeix un districte amb una societat
plenament islamitzada i adaptada a la cultura islàmica. Destaquem un
important efecte en la configuració del paisatge, com és la instal·lació
en ell d’alqueries i almúnies. Cal contextualitzar l’auge expansiu d’aquest
model d’assentaments a partir del segle X, un cop s’ha consolidat la
frontera i els diversos espais urbans comencen a funcionar i a teixir
una societat plenament urbana. El fenomen cultural més singular que
ha configurat activament el paisatge islàmic de Lleida és l’almúnia.
Aquesta posa en relleu l’auge de la societat urbana, ja que són, en
primera instància, personatges lligats a l’elit urbana els qui posseeixen
almúnies en l’espai rural. Aquestes, les ubiquem en el límit de les hortes
periurbanes, en els entorns d’una ciutat o d’una fortificació, o també
en l’espai rural. És precisament en aquest tipus d’almúnies, Vimpèlec,
Vensilló, Vinquint, entre d’altres, que es genera una particularitat a l’hora
de vincular aquest fenomen a l’auge de la societat urbana.
Les almúnies rurals, enteses com les allunyades de qualsevol important
assentament, posen de relleu la força d’una oligarquia rural terratinent,
la qual posseeix més d’una propietat tipus almúnia. Destaquem la gran
almúnia de Vensilló, als Alamús i l’altra propietat que ha donat nom
a una població actual, Vencillón. Similarment, Vimpèlec dóna nom a
una almúnia a la Portella i una altra a Torregrossa. Aquestes, ubicades
en espais de secà però pròximes a fonts i basses, són força més grans
que les del sector de Castelldans. Probablement, l’ascendència social del
propietari i les característiques mediambientals, garanteixen una major
preponderància d’unes respecte a les altres.
En certa mesura, aquest fenomen no deixa de ser un tret identitari
d’uns determinats grups socials hegemònics dins la societat lleidatana. Però,
alhora, l’extensió, arreu del pla de Lleida, d’aquest model d’assentament
posa de manifest un procés de patrimonialització de l’espai rural amb
tot el que això comporta a nivell de relacions socials, fiscalitats i usos

8. BRAMON, D., De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial, Vic,
2002, doc. 360 (p. 269-270).
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dels recursos naturals. Igualment, cal veure en la generalització d’aquest
fenomen una major ocupació de l’espai rural, concretament de l’àrea
sud-oriental del districte i del Mascançà. En aquest sentit, es confirma una major xarxa defensiva davant les incursions comtals, perquè
les almúnies comptaven amb torres de protecció, com la d’Avinganya
(Seròs) i la del Tossal de Solibernat (Torres de Segre), entre d’altres.
I, finalment, no oblidem que la societat que organitzava tot aquest
entramat era islàmic i, per tant, les almúnies disposaven de petites
mesquites rurals, més pròximes a petits oratoris que a pròpiament un
edifici específic. Així es posa de manifest a l’almúnia de Huahbala,
propietat que fou donada pel comte de Pallars a l’orde de Sant Ruf.
L’alqueria, per la seva banda, resulta més difícil d’estudiar degut
a la dificultat d’obtenir fonts documentals i arqueològiques. Tal i com
posem de manifest en l’estudi, la detectem a partir de fonts indirectes, com la morfologia urbana actual; cas de la Guàrdia d’Urgell o
Barbens, o també per les referències de la documentació llatina en
determinats assentaments, cas de Palau d’Anglesola. En tots els casos,
parlem d’assentaments importants, que inclouen un espai important de
territori, i, sobretot, pròxims a punts d’on es pot obtenir aigua.
Tots els assentaments que s’integren dins el districte de Lleida
disposen d’espais de producció per abastir en primer terme la pròpia
població. Si focalitzem l’atenció en les ciutats, aquestes planifiquen
hortes periurbanes, on les sèquies i braçals tenen un paper clau. Així,
en les proximitats de les ciutats s’han detectat carrerades que tenien
la funció de conduir els ramats, perquè no oblidem que la ramaderia
tenia un paper destacat en l’economia lleidatana. Les ciutats lleidatanes,
i més concretament Lleida, tenien uns sectors artesanals força dinàmics, que anaven des dels ceramistes, passant pels adobers i mestres
d’obra als moliners, entre d’altres. Tota activitat econòmica tenia una
repercussió en el paisatge, ja que, en el cas dels moliners i adobers,
necessitaven aigua, que obtenien de les sèquies, construïdes, a més, per
irrigar els camps.
En el món rural, tot sembla indicar que els espais productius
es centraven principalment en dos sectors concrets: l’agricultura i la
ramaderia. Com han posat de manifest els estudis de Miquel Barceló
i el seu equip, tots els assentaments rurals islàmic comptaven amb
una xarxa hidràulica que permetia generar una agricultura d’irrigació
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en un espai determinat. Aquesta idea s’entrelliga en el nostre estudi,
com els assentaments rurals s’instal·laven en les proximitats de sectors
d’on era fàcil obtenir aigua, i si podria ser, en quantitat i qualitat.
Paral·lelament, cal tenir en compte les característiques dels sòls, atès
que, en determinats sectors del sector sud-oriental de Lleida i del
Mascançà, la presència d’argiles, graves i guixos propiciava més els sòls
salitres que la capacitat de cultivar cereals. Això condicionava l’elecció
dels espais de producció; d’aquí que, en el cas del Bullidor (Barbens),
destaqués per la seva fertilitat, igual que la vall del riu Corb al seu
pas per Palau d’Anglesola.
L’activitat agrària complementava les economies dels assentaments
mitjançant la pastura de bestiar. De fet, la ramaderia ha deixat una
forta petjada en el Mascançà. La toponímia és rica en aquest sentit,
amb els margalef, i també la documentació llatina és generosa quan
aporta dades d’albacars. Paral·lelament, és interessant destacar com aquesta
activitat va lligada a l’ús dels recursos naturals, ja que els humedals
són pols d’atracció per abeurar el bestiar. Destaquem les Boveres i els
Prats, espais on l’aigua és abundant, la qual garanteix una ràpida regeneració de les pastures i, alhora, abeurar el bestiar. Fins i tot, els dos
margalef van d’acord amb estanys naturals. Tot plegat posa de relleu
com aquesta activitat econòmica també participa en la configuració
del paisatge de la Lleida islàmica.
L’estudi permet concloure que el districte de Lleida estava plenament
incorporat en la realitat andalusina. La puixança social va permetre que
florís un potent espai urbà, alhora que hom adoptà una nova cultura
i religió. Tanmateix, la societat islàmica lleidatana mirava amb recel la
frontera i l’espai comtal; d’aquí la proliferació de ciutats, fortificacions i
assentaments agropecuaris, que li atorgaven cohesió interna. Finalment,
l’economia local caracteritzà diversos models d’ocupació del territori
i de relacionar-se amb el medi natural. Tot plegat són elements que
participen en la configuració d’un paisatge plenament islamitzat en el
nord-est peninsular.
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